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บทคัดยอ 

 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสําคัญ

ตอการปฏิบัติงานของขาราชการกองบัญชาการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ

กองทัพไทย และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน

ของขาราชการกองบัญชาการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จําแนก

ตามลักษณะทางประชากร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยทําการศึกษาตัวอยางขาราชการ

กองบัญชาการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จํานวน 241 คน ใช

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง สําหรับการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิง

พรรณนา ไดแก การใชความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิง

อนุมาน ทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ t (Independent Samples t-test) และ One-Way 

ANOVA 

ผลการศึกษาพบวา ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 36 – 45 ป มีการศึกษา 

ะดับปริญญาตรี และมีประสบการณการทํางานในหนวยงานต่ํากวา 5 ป ในภาพรวม

ตัวอยางท่ีเปนขาราชการกองบัญชาการ มีความคิดเห็นตอความสําคัญในดานนโยบายและการ

บริหารงานอยูในระดับมาก นอกจากนี้มีความคิดเห็นตอความสําคัญในดานโอกาสกาวหนาใน

หนาท่ีการงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานการ

เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ อยูในระดับปานกลาง  

เม่ือเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสําคัญ

ตอการปฏิบัติงานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ขาราชการกองบัญชาการเพศชายและ

เพศหญิง มีความคิดเห็นตอความสําคญัในดานนโยบายและการบริหารงาน ดานโอกาสกาวหนาใน 
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หนาท่ีการงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานการ

เพ่ิมพูนความรูความสามารถแตกตางกัน ในขณะท่ีขาราชการกองบัญชาการท่ีมีอายุ และระดับ

การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําคัญในดานนโยบายและการบริหารงาน ดานโอกาส

กาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

และดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถไมแตกตางกัน นอกจากนี้ขาราชการกองบัญชาการท่ีมี

ประสบการณการทํางานในหนวยงานตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําคัญในดานการเพ่ิมพูน

ความรู ความสามารถแตกตางกัน แตมีความคิดเห็นตอความสําคัญในดานนโยบายและการ

บริหารงาน ดานโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และดาน

คาตอบแทนและสวัสดิการไมแตกตางกัน 

 

1. บทนํา 

 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา มีภารกิจในการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสรางความม่ันคง

ของชาติ สนับสนุนภารกิจของรัฐในการพัฒนาชาติปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติ และ

ชวยเหลือประชาชนโดยมุงพัฒนาตอเปาหมาย คน-ชุมนุม-พ้ืนท่ี และนอมนําแนวทางตาม

พระราชดําริ “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และ “หลักเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาประสงค สราง

ความเช่ือม่ันและศรัทธาแกประชาชนในดานความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย และพัฒนา

คน ชุมชน พ้ืนท่ี ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน มีความสมดุลแบบองครวมและเก้ือกูลตอ

การปองกันประเทศ (หนวยบัญชาการทหารพัฒนา, ม.ป.ป.) 

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา มีหนวยข้ึนตรงท้ังสวนกลางและสวนสนาม มีขาราชการ

ในตําแหนงตาง ๆ มีโครงสรางการบริหารและระบบการจัดการ จึงตองอาศัย ขาราชการภายใน

หนวยงาน ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหนวยใหบรรลุตามวัตถุประสงค ในฐานะ

ขาราชการท่ีปฏิบัติราชการภายใตโครงสรางของหนวยบัญชาการทหารพัฒนา เปนผูวางแผน

อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล บริหารงาน  และปฏิบัติงาน หรือใหสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหนวยสนาม หรือหนวยงานอ่ืน ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

 ภารกิจของหนวยดังกลาวจะลุลวงไดนั้น มิใชเพียงการวางกรอบโครงสรางหนาท่ีความ

รับผิดชอบใหแกผูใตบังคับบัญชานําไปปฏิบัติเทานั้น หากแตตองอาศัยปจจัยตาง ๆ ทําใหการ

ปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการเหลานั้นไดสําเร็จตรงตามเปาประสงคย่ิงข้ึน ฉะนั้นองคกรควรให

ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของกําลังพล

อยางเสมอภาค โปรงใส และใหมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรไปพรอม ๆ กัน เปนการเอื้อตอ

ผลสําเร็จของการดําเนินงานในดานตาง ๆ 
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การใชทรัพยากรที่มีอยูในหนวยอยางมีประสิทธิภาพนับเปนความสําคัญอยางย่ิง คน

หรือทรัพยากรมนุษยเปนผูสราง, สรรพส่ิงทุกอยางจนกระท่ังกลายเปนผลผลิตหรือการบริหารท่ี

นําหนวยไปสูความสําเร็จ โดยท่ัวไปคนแตละคนมีลักษณะหลากหลายแตกตางกันในดานความรู 

ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ใหหนวยบรรลุเปาหมาย 

(พะยอม วงศสารศรี, 2538, น. 2) 

นอกจากนี้ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหการปฎิบัติงานภายในหนวยเกิดประสิทธิผลได ถือ

เปนส่ิงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการในปจจุบัน อาทิ ปจจัยดานนโยบายและการ

บริหารงาน ปจจัยดานโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  

ปจจัยดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และปจจัยดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ เปนตน 

นั่นอาจหมายถึงสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยอันสงผล

ทางตรงหรือทางออมตอภารกิจหลักของหนวยบัญชาการทหารพัฒนาก็เปนได 

 จากความสําคัญและความเปนมาของปญหาขางตน เพ่ือตองการทราบวาขาราชการ

กองบัญชาการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการ

ปฏิบัติงานในปจจัย 5 ดาน ดังกลาวอยางไร โดยจะนําขอมูลท่ีไดมาบูรณาการใหการทํางานใน

หนวยมีความราบร่ืน ผูปฏิบัติงานมีความสุขในการปฏิบัติงานอยูในหนวย และไดรับการยอมรับ

จากผูบังคับบัญชาและผูรวมงานดวยดี ผูศึกษาในฐานะเปนสวนหนึ่งของหนวย จึงไดเห็น

ความสําคัญและสนใจท่ีจะทําการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ

ขาราชการกองบัญชาการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งผล

การศึกษาจะเปนแนวทางที่กอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอหนวยตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ

ขาราชการกองบัญชาการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ

ขาราชการกองบัญชาการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จําแนกตาม

ลักษณะทางประชากร 

 

3. สมมติฐานของการศึกษา 
 สมมติฐานท่ี 1 ขาราชการกองบัญชาการเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
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 สมมติฐานท่ี 2 ขาราชการกองบัญชาการท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัย

ท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 3 ขาราชการกองบัญชาการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น

เก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 4 ขาราชการกองบัญชาการท่ีมีประสบการณการทํางานในหนวยงาน

ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 

4. ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 
  ทําใหทราบถึงขาราชการกองบัญชาการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ

กองทัพไทยมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยใดท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานมากท่ีสุด และ

สามารถนํามาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของผูบังคับบัญชาตอไป 

 

5. ขอบเขตของการศึกษา 
  ขอบเขตดานเน้ือหา การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน

ของขาราชการกองบัญชาการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย

แบงเปน 1) ปจจัยลักษณะทางประชากร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณการทํางานในหนวยงาน 2) ปจจัยการปฏิบัติงานของขาราชการกองบัญชาการ มีดังนี้                    

ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ    

 ขอบเขตดานประชากร ทําการศึกษาขาราชการท่ีปฏิบัติงานในกองบัญชาการ หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  

 ขอบเขตดานระยะเวลา ทําการศึกษาและเก็บขอมูลในชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 

ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2557 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ

วิจัยสงใหกับกลุมตัวอยาง และผูตอบแบบสอบถามสงแบบสอบถามกลับมาใหผูวิจยั โดย

แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ดังนี ้

 สวนท่ี 1 ขอมูลลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณการทํางานในหนวยงาน ลักษณะขอคําถามเปนคําถามปลายปด (Closed Ended 

Question) แบบมีตัวเลือกใหเลือกตอบ 
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  สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน โดย

ปรับปรุงขอคําถามมาจากงานวิจัยของ ขวัญใจ มีทิพย (2543) เกรียงศักดิ์ เตจะวงค (2553) 

และมณฑา พิทักษ (2554) โดยขอคําถามเปนลักษณะมาตรวัดของลิเคิทรท (Likert Scale) แบง

ออกเปน 5 ระดับคือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

  ขอมูลในสวนท่ี 2 กําหนดระดับคะแนนการแปลความหมายในแตละชวงไดดังนี้ 

(ศิริชัย กาญจนวาสีและคณะ, 2551, น. 65) 

ชวงคะแนน แปลความหมาย

4.50 – 5.00 ความคิดเห็นตอความสําคัญในดานนโยบายและการบริหารงาน  ดานโอกาส

กาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดาน

คาตอบแทนและสวัสดิการ  และดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ อยูใน

ระดับมากท่ีสุด 

3.50 - 4.49 ความคิดเห็นตอความสําคัญในดานนโยบายและการบริหารงาน ดานโอกาส

กาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดาน

คาตอบแทนและสวัสดิการ  และดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ อยูใน

ระดับมาก 

2.50 - 3.49 ความคิดเห็นตอความสําคัญในดานนโยบายและการบริหารงาน ดานโอกาส

กาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดาน

คาตอบแทนและสวัสดิการ  และดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ อยูใน

ระดับปานกลาง 

1.50 - 2.49 ความคิดเห็นตอความสําคัญในดานนโยบายและการบริหารงาน ดานโอกาส

กาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดาน

คาตอบแทนและสวัสดิการ  และดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ อยูใน

ระดับนอย 

1.00 - 1.49 ความคิดเห็นตอความสําคัญในดานนโยบายและการบริหารงาน ดานโอกาส

กาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดาน

คาตอบแทนและสวัสดิการ  และดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ อยูใน

ระดับนอยท่ีสุด 

 

7. ผลการศึกษา 
 การศึกษาพบวา ตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุ 36 – 45 ปมากท่ีสุด 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีประสบการณการทํางานในหนวยงานต่ํากวา 5 ปมากท่ีสุด 
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 ในภาพรวมตัวอยางท่ีเปนขาราชการกองบัญชาการ มีความคิดเห็นตอความสําคัญใน

ดานนโยบายและการบริหารงานอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.64 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

หนวยงานมีการกําหนดแผนงาน โครงการ นโยบาย สอดคลองกับความตองการและเปาหมายของ

ผูบริหารระดับสูงมีคาเฉล่ียสูงสุด  

       ในภาพรวมตัวอยางท่ีเปนขาราชการกองบัญชาการ มีความคิดเห็นตอความสําคัญใน

ดานโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงานอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.38 เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา งานท่ีปฏิบัติมีโอกาสพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ ตลอดจนประสบการณในการ

ทํางานมีคาเฉล่ียสูงสุด 

  ในภาพรวมตัวอยางท่ีเปนขาราชการกองบัญชาการ มีความคิดเห็นตอความสําคัญใน

ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.30 เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา สถานท่ีปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ท้ังรางกาย ชีวิตและทรัพยสินมีคาเฉล่ียสูงสุด      

  ในภาพรวมตัวอยางท่ีเปนขาราชการกองบัญชาการ มีความคิดเห็นตอความสําคัญใน

ดานคาตอบแทนและสวัสดิการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.23 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ทานมีความพึงพอใจสวัสดิการตาง ๆ ท่ีไดรับมีคาเฉล่ียสูงสุด  

  ในภาพรวมตัวอยางท่ีเปนขาราชการกองบัญชาการ มีความคิดเห็นตอความสําคัญใน

ดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.30 เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา หนวยงานสนับสนุนใหไดรับการศึกษาตอ หาความรูเพ่ิมเติมมีคาเฉล่ียสูงสุด  

 การทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา 
 ขาราชการกองบัญชาการเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นตอความสําคัญในดาน

นโยบายและการบริหารงาน ดานโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถแตกตางกัน  

             ขาราชการกองบัญชาการท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําคัญในดานนโยบาย

และการบริหารงาน ดานโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 

ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถไมแตกตางกัน 

  ขาราชการกองบัญชาการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําคัญใน

ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถไมแตกตาง

กัน 

       ขาราชการกองบัญชาการท่ีมีประสบการณการทํางานในหนวยงานตางกัน มีความ

คิดเห็นตอความสําคัญในดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถแตกตางกัน แตมีความคิดเห็นตอ
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ความสําคัญในดานนโยบายและการบริหารงาน ดานโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดาน

สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และดานคาตอบแทนและสวัสดิการไมแตกตางกัน 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
 1. ในภาพรวมตัวอยางท่ีเปนขาราชการกองบัญชาการ มีความคิดเห็นตอความสําคัญ

ในดานนโยบายและการบริหารงานอยูในระดับมาก อธิบายไดวาองคกรมีวางกรอบนโยบายและ

แผนการบริหารงานท่ีเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน ทําใหบุคลากรในองคกรรับทราบถึง

บทบาท และหนาท่ีในการปฏิบัติงานของตนไดอยางถูกตอง สอดคลองกับแนวคิดของ กฤษดา 

พิศลยบุตร (2550) กลาววา การกําหนดนโยบายดานการบริหารทรัพยากรมนุษย มีความ         

มุงหมาย 3 ประการ ดังนี้  

 1. เพ่ือใหแนใจวาพนักงานขององคการจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม  

 2. เพ่ือชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและคงเสนคงวา  

  3. เพ่ือชวยใหผูบริหารมีความเช่ือม่ันในการแกปญหา และเปนการปองกันผลท่ีเกิด 

จากการตดัสินใจของผูบริหาร 

 การกําหนดนโยบายทําใหการปฏิบัติตอพนักงานเปนไปในลักษณะทิศทางเดียวกัน 

โดยสมํ่าเสมอตลอดท้ังองคการ ชวยขจัดปญหาการขัดแยงดานเปาหมายระหวางพนักงาน ภายใน

แผนกเดียวกันหรือตางแผนกกันอีกท้ังเปนหลักประกันวาพนักงานทุกคนอยูภายใต กฎเกณฑอัน

เดียวกัน 

 2. ในภาพรวมตัวอยางที่เปนขาราชการกองบัญชาการ มีความคิดเห็นตอความสําคัญ

ในดานโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงานอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ       

สมิทธิพัฒน คลายแกว (2545) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพการทํางานของขาราชการ

ทหารสังกัดกรมทหารตอสูอากาศยาน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการ ยุทธทาง

อากาศ  พบวา ความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพการทํางานของขาราชการทหาร สังกัดกรมทหารตอสู

อากาศยานในดานความกาวหนาในการทํางานอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ 

นวลจันทร ภูวสิทธินันท (2551) ศึกษาเร่ือง ปจจัยในการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธกับ

ความเครียดของพนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบวา ระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับปจจัยในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสมุทรปราการในดาน

ความกาวหนาในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 

   3. ในภาพรวมตัวอยางท่ีเปนขาราชการกองบัญชาการ มีความคิดเห็นตอความสําคัญ

ในดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ      

สมิทธิพัฒน คลายแกว (2545) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพการทํางานของขาราชการ
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ทหารสังกัดกรมทหารตอสูอากาศยาน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการ ยุทธทาง

อากาศ  พบวา ความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพการทํางานของขาราชการทหาร สังกัดกรมทหารตอสู

อากาศยานในดานสภาพแวดลอมในการอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ 

นวลจันทร ภูวสิทธินันท (2551) ศึกษาเร่ือง ปจจัยในการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธกับ

ความเครียดของพนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบวา ระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับปจจัยในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสมุทรปราการในดาน

สภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางาน อยูในระดับปานกลาง  

       4. ในภาพรวมตัวอยางท่ีเปนขาราชการกองบัญชาการ มีความคิดเห็นตอความสําคัญ

ในดานคาตอบแทนและสวัสดิการอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ นวลจันทร    

ภูวสิทธินันท (2551) ศึกษาเร่ือง ปจจัยในการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธกับความเครียดของ

พนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยใน

การทํางานของพนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัดสมุทรปราการในดานผลตอบแทนและ

สวัสดิการอยูในระดับปานกลาง 

  5. ในภาพรวมตัวอยางท่ีเปนขาราชการกองบัญชาการ มีความคิดเห็นตอความสําคัญ

ในดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถอยูในระดับปานกลาง ซึ่งความตองการใหมีการเพ่ิมพูน

ความรู ความสามารถใหแกขาราชการแตละหนวยงานที่สังกัดนั้น เปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาของ

แตละหนวยงาน วามีจุดมุงหมายและความประสงคใหผูใตบังคับบัญชานั้นไดรับการฝกอบรม

หลักสูตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด สอดคลองกับแนวคิดของ สมคิด 

บางโม (2551, น. 13) กลาววา การที่จะพัฒนาบุคคลซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคาท่ีสุดขององคการให

มีคุณภาพและศักยภาพสูงข้ึนนั้นกระทําไดหลายวิธี  เชน การสอนงาน การประชุม การให

การศึกษา การฝกอบรม การสัมมนา การสงไปดูงาน การสงไปศึกษาตอ เปนตน สวนการ

ฝกอบรม (Training) หมายถึง กระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานเฉพาะดานของบุคคล

โดยมุงเพ่ิมพูนความรู (knowledge) ทักษะ(skill) และทัศนคติ (attitude) อันจะนําไปสูมาตรฐาน

การทํางานใหสูงข้ึน ทําใหบุคคลมีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานและองคการบรรลุเปาหมาย

ท่ีกําหนดไว 

 6. ขาราชการกองบัญชาการเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นตอความสําคัญใน

ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถแตกตางกัน  

อาจเปนไปไดวาขาราชการกองบัญชาการเพศชายและเพศหญิง ซึ่งแตละบุคคลอาจมีลําดับช้ันยศ

ตางกัน และอยูสังกัดหนวยงานตางกัน ทําใหมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการ

ปฏิบัติงานในดานตาง ๆ แตกตางกัน  
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 นโยบายและการบริหารงานท่ีมีอยูอาจแตกตางกัน ข้ึนอยูกับผูบังคับบัญชาแตละ

หนวยงาน วามีการวาง กฎ ระเบียบและแบบแผนเพิ่มเติมจากประเด็นนโยบายหลักใหสอดคลอง

กับการปฏิบัติงานในหนวยงานน้ัน ๆ อยางไรบาง ดังนั้นขาราชการกองบัญชาการเพศชายและเพศ

หญิงอาจอยูคนละหนวยงาน ก็จะมีความคิดเห็นตอความสําคัญในดานนโยบายและการบริหารงาน 

แตกตางกันได 

 โอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงานยอมข้ึนอยูกับผลงานท่ีดี รวมถึงคุณวุฒิของคนน้ันท่ี

พรอมจะรับงานท่ีเพ่ิมข้ึน และตําแหนงท่ีสูงข้ึนหรือไม  หากขาราชการกองบัญชาการเพศชายหรือ

เพศหญิงมีความคิดท่ีมีความตองการจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากกวาปจจุบัน ยอมท่ีจะมี

ความคิดเห็นตอความสําคัญในดานโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงานเขามาเก่ียวของแตกตางกัน 

 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนสถานท่ีท่ีขาราชการกองบัญชาการเพศชาย

และเพศหญิงตองใชปฏิบัติงานทุกวัน ถามีการจัดใหนั่งอยูท่ีโตะทํางานท่ีเปนสวนตัว จะทําใหการ

ปฏิบัติงานมีความราบร่ืน แตบางหนาท่ีก็ตองมีการออกทํางานกลางแจง ทําใหมีความคิดเห็นตอ

ความสําคัญในดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ตามแตขาราชการกองบัญชาการ

เพศชายหรือเพศหญิงไดรับมอบหมายภารกิจหนาท่ีนั้น ๆ  

 คาตอบแทนและสวัสดิการที่ไดรับยอมข้ึนอยูกับลําดับช้ันยศ ตามตําแหนงท่ีคนนั้น

ไดรับ ถาขาราชการกองบัญชาการเพศชายและเพศหญิงมีตําแหนง ช้ันยศ แตกตางกันก็จะมี

ความคิดเห็นตอความสําคัญในดานคาตอบแทนและสวัสดิการแตกตางกัน 

 การเพ่ิมพูนความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานนั้น หากขาราชการกองบัญชาการ

เพศชายและเพศหญิงอยูคนละหนวยงาน ผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงานจะมีจุดมุงหมายและ

ความประสงคใหผูใตบังคับบัญชานั้นไดรับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงานแตกตางกันไป อาจทําใหขาราชการกองบัญชาการเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น

ตอความสําคัญในดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถแตกตางกัน 

   7. ขาราชการกองบัญชาการท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําคัญในดาน

นโยบายและการบริหารงาน ดานโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถไมแตกตาง

กัน อาจเปนไปไดวา ขาราชการกองบัญชาการท่ีมีอายุตางกัน แตอยูในสังกัดหนวยงานเดียวกัน 

และอยูภายใตระบบ ระเบียบ แบบแผนเดียวกัน ทําใหมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมี

ความสําคัญตอการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ        

สมิทธิพัฒน คลายแกว (2545) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพการทํางานของขาราชการ

ทหารสังกัดกรมทหารตอสูอากาศยาน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการ ยุทธทาง

อากาศ พบวา ขาราชการทหารที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการทํางานของ
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ขาราชการทหารในดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานความกาวหนาในการทํางานไม

แตกตางกัน  สอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพย ฐิตวัฒนกุล (2551) ศึกษาเร่ือง ทัศนะตอการ

พัฒนาความกาวหนาในการทํางานของพนักงานสํานักงานประกันสังคม พบวา กลุมตัวอยางท่ีมี

อายุแตกตางกัน มีทัศนะตอดานการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะความรูไมแตกตางกัน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ จิรนุช วานิชกร (2552) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานแผนกเย็บบริษัท ท็อปฟอรม บราเซีย (แมสอด) จํากัด พบวา พนักงานท่ีมีอายุ

ตางกัน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยในการปฏิบัติงานดานนโยบายและการบริหารงาน ดาน

ความม่ันคงกาวหนาในการปฏิบัติงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และดาน

คาตอบแทน/ผลตอบแทนและสวัสดิการไมแตกตางกัน  

 8. ขาราชการกองบัญชาการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอความสําคัญ

ในดานนโยบายและการบริหารงาน ดานโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานสภาพแวดลอมใน

การปฏิบัติงาน ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ และดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถไม

แตกตางกัน อาจเปนไปไดวา ขาราชการกองบัญชาการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน แตอยูในสังกัด

หนวยงานเดียวกัน และอยูภายใตระบบ ระเบียบ แบบแผนเดียวกัน ทําใหมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

สมิทธิพัฒน  คลายแกว (2545) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพการทํางานของขาราชการ

ทหารสังกัดกรมทหารตอสูอากาศยาน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ 

พบวา ขาราชการทหารที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการทํางานของ

ขาราชการทหารในดานสภาพแวดลอมในการทํางานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ    

พรทิพย ฐิตวัฒนกุล (2551) ศึกษาเร่ือง ทัศนะตอการพัฒนาความกาวหนาในการทํางานของ

พนักงานสํานักงานประกันสังคม พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีทัศนะตอ

ดานการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะความรูไมแตกตางกัน             

   9. ขาราชการกองบัญชาการท่ีมีประสบการณการทํางานในหนวยงานตางกัน มีความ

คิดเห็นตอความสําคัญในดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถแตกตางกัน ซึ่งขาราชการ

กองบัญชาการท่ีมีประสบการณการทํางานในหนวยงาน 5 – 10 ป มีความคิดเห็นตอความสําคัญ

ในดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถสูงกวาขาราชการกองบัญชาการท่ีมีประสบการณการ

ทํางานในหนวยงานมากกวา 25 ป ซึ่งสมคิด บางโม (2551, น. 13) กลาววา การที่จะพัฒนา

บุคคลซ่ึงเปนทรัพยากรที่มีคาท่ีสุดขององคการใหมีคุณภาพและศักยภาพสูงข้ึนนั้นกระทําไดหลาย

วิธี เชน การสอนงาน การประชุม การใหการศึกษา การฝกอบรม การสัมมนา การสงไปดูงาน การ

สงไปศึกษาตอ เปนตน นอกจากนี้กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเฉพาะดานของ

บุคคลโดยมุงเพ่ิมพูนความรู (knowledge) ทักษะ (skill) และทัศนะคติ (attitude) อันจะนําไปสู
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มาตรฐานการทํางานใหสูงข้ึน ทําใหบุคคลมีความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานและองคการ

บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  ดังนั้นขาราชการกองบัญชาการท่ีมีประสบการณการทํางานใน

หนวยงานนอย ยอมท่ีจะตองการใหไดรับการอบรม เพ่ิมพูนทักษะ ความรู ท่ีเก่ียวของในเร่ืองงาน

มากกวาผูท่ีมีประสบการณในการทํางานองคกรมากอน เพราะหนาท่ีการปฏิบัติงานในแตละสาย

งานของแตละบุคคลนั้น อาจตองการใหมีความรูใหม ๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชกับสายงานท่ี

บุคคลนั้นปฏิบัติอยูก็เปนได 

 สวนขาราชการกองบัญชาการท่ีมีประสบการณการทํางานในหนวยงานตางกัน มีความ

คิดเห็นตอความสําคัญในดานนโยบายและการบริหารงาน ดานโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และดานคาตอบแทนและสวัสดิการไมแตกตางกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ สมิทธิพัฒน  คลายแกว (2545) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นท่ีมีตอสภาพ

การทํางานของขาราชการทหารสังกัดกรมทหารตอสูอากาศยาน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

กองบัญชาการ ยุทธทางอากาศ พบวา ขาราชการทหารที่มีอายุราชการแตกตางกัน มีความคิดเห็น

ตอสภาพการทํางานของขาราชการทหารในดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดาน

ความกาวหนาในการทํางานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของจิรนุช วานิชกร (2552) 

ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกเย็บบริษัท              

ท็อปฟอรม บราเซีย (แมสอด) จํากัด พบวา พนักงานท่ีมีอายุงานตางกัน มีระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับปจจัยในการปฏิบัติงานดานนโยบายและการบริหารงาน ดานความม่ันคงกาวหนาในการ

ปฏิบัติงาน ดานสภาพแวดลอมในการ ปฏิบัติงาน และดานคาตอบแทน/ผลตอบแทนและ

สวัสดิการไมแตกตางกัน  

 

9. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากผลการศึกษา “การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ

ขาราชการกองบัญชาการ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย” ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

  1. ปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน จากการศึกษาพบวา ตัวอยางใหความสําคัญ

ในเร่ืองหนวยงานมีการกําหนดแผนงาน โครงการ นโยบาย สอดคลองกับความตองการและ

เปาหมายของผูบริหารระดับสูงมากท่ีสุด ควรมีการกําหนดแผนงาน โครงการ และนโยบายตาง ๆ 

ใหมีความชัดเจน เพ่ือการปฏิบัติงานจะไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

       2. ปจจัยดานโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน จากการศึกษาพบวา ตัวอยางให

ความสําคัญในเร่ืองงานท่ีปฏิบัติมีโอกาสพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ ตลอดจน
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ประสบการณในการทํางานมากที่สุด ควรจัดใหผูใตบังคับบัญชามีความเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 

เพ่ือท่ีบุคลนั้นจะไดนําศักยภาพของตนเองมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบวา ตัวอยางให

ความสําคัญในเร่ืองสถานท่ีปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ท้ังรางกาย ชีวิตและทรัพยสินมากท่ีสุด    

พ้ืนท่ีสําหรับใชปฏิบัติงานควรมีความเหมาะสม และมีความปลอดภัย 

        4. ปจจัยดานคาตอบแทนและสวัสดิการ จากการศึกษาพบวา  ตัวอยางใหความสําคัญ

ในเร่ืองมีความพึงพอใจสวัสดิการตางๆ ท่ีไดรับมากท่ีสุด ควรมีการปรับปรุงสวัสดิการตางๆ ใหมี

ความเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 

  5. ปจจัยดานการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ จากการศึกษาพบวา ตัวอยางให

ความสําคัญในเร่ืองหนวยงานสนับสนุนใหไดรับการศึกษาตอ หาความรูเพ่ิมเติมมากท่ีสุด แตละ

หนวยงานควรมีการเปดโอกาส และสนับสนุนใหบุคลากรของตนใหไดรับการศึกษาตอในระดับ

การศึกษาท่ีสูงข้ึน เพ่ือจะไดนําขอมูลท่ีไปศึกษา มาประยุกตใชในงานรวมถึงสามารถนํามาพัฒนา

องคกรไดมากข้ึน 
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