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บทคดัย่อ 

 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ประเมินผลการปฏบิัติราชการของกองทพับกของนายทหารสญัญาบัตรในสงักดักรมฝ่ายเสนาธกิาร

กองทพับก และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของกองทัพบกของนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบก

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นายทหารสญัญาบัตรในสงักดักรมฝ่ายเสนาธกิารกองทพับก จาํนวน 

300 คน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซ่ึงหาค่าความเช่ือม่ันด้วยสัมประสิทธิ์

อัลฟ่าของครอนบาค ได้เท่ากับ .963 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยมี

ค่านัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05  

ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

กองทพับกของนายทหารสญัญาบัตรในสงักดักรมฝ่ายเสนาธิการกองทพับก อยู่ในระดับมากโดย

พบว่า นายทหารสญัญาบัตรสงักดักรมฝ่ายเสนาธิการกองทพับกมีแรงจูงใจในการปฏบิัติงาน ต่อ

ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยคํา้จุน อยู่ในระดับมากเท่ากัน สาํหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบกที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ 

ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน และเงินเดือน แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบกไม่แตกต่างกันแต่พบว่า  นายทหาร

สญัญาบัตรในสงักดักรมฝ่ายเสนาธกิารกองทพับกที่มีเพศ และหน่วยงาน แตกต่างกนั มีแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมี

นัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ายเสนาธิการ

กองทัพบกที่ มีเพศ และหน่วยงาน แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก ต่อปัจจัยคํา้จุน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทาง

                                                 
*

 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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สถติิที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาแรงจูงใจเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยเพศ และหน่วยงาน แตกต่างกนั 

มีแรงจูงใจในการปฏบิัติงานเกี่ยวกบัการประเมินผลการปฏบิัติราชการของกองทพับก ต่อปัจจัยจูง

ใจ ด้านความก้าวหน้าในงาน แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า ปัจจัย

เพศ และเงินเดือน แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏบิัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของกองทัพบก ต่อปัจจัยคํ้าจุน ด้านสัมพันธภาพในการทาํงาน แตกต่างกัน อย่างมี

นัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยหน่วยงาน แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏบิัติราชการของกองทพับก ต่อปัจจัยคํา้จุน ด้านความพึงพอใจใน

รายได้และสวัสดิการ และด้านนโยบายการบริหาร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 

1. บทนาํ 

 สาํนักงาน ก.พ.ร. ได้ดาํเนินการให้ส่วนราชการต่างๆ จัดทาํคาํรับรองการปฏบิัติราชการ

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 เป็นต้นมา โดยขั้นตอนการจัดทาํคาํรับรองการปฏบิัติราชการน้ัน

เร่ิมจากส่วนราชการกาํหนดตัวช้ีวัดจากนโยบายรัฐบาล ประเดน็ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของ

แต่ละส่วนราชการ นาํไปสู่การเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัดและการจัดทาํคาํรับรองการปฏบิัติ

ราชการ ซ่ึงทั้งน้ีเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2546 เห็นชอบใน

หลักการและรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือเสริมสร้างการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ที่สาํนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยกาํหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องทาํการ

พัฒนาการปฏบิัติราชการและข้อตกลงผลงานกบัผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลง

และประเมินผลและจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลง โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระบบราชการไทย (ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) เป็นกรอบ

แนวทางในการผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยในการมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขดีสมรรถนะสงู

และทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีระบบการทาํงานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปล่ียน

กระบวนทัศน์ในการทํางาน เน้นการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกลไกและระบบการ

ประเมินผลการปฏบิัติราชการให้เหมาะสม สอดรับกบัพันธกจิและลักษณะงานของหน่วยงานของ

รัฐให้สามารถวัดผลได้ รวมทั้ง วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ที่สาํคัญของ

รัฐบาลของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกนั หรือที่เรียกว่า Joint KPIs ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value 

Chains) ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ต้นนํา้ กลางนํา้ จนกระทั่งปลายนํา้ มีการกาํหนดบทบาท

ภารกจิที่ชัดเจนว่าหน่วยงานใดมีความรับผดิชอบในเร่ืองกจิกรรมใดบ้าง 

 กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏบิัติราชการแบบบูรณาการที่มีการประเมินผลใน 

2 มิติ ได้แก่ มิติภายนอก และมิติภายในของส่วนราชการ ซ่ึงสาํนักงาน ก.พ.ร. ได้นํามาจัดทาํ

รายละเอยีดกรอบของส่วนราชการ ดังน้ี 
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 -  มิติภายนอก 

- ด้านประสทิธภิาพของการดาํเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกจิ
หลัก 

- ด้านคุณภาพของการปฏบิัติราชการโดยวัดจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 -  มิติภายใน 

- ด้านประสิทธิภาพ (ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตการใช้จ่ายงบประมาณการประหยัด

พลังงานและประสทิธภิาพของกระบวนการ)  

- ด้านการพัฒนาองค์การ (การพัฒนาบุคลากร การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ วัฒนธรรมองค์การและความโปร่งใส) 

 กองทัพบกเป็นส่วนราชการระดับกรมภายใต้กระทรงกลาโหม มีสาํนักงานปลัดบัญชี

กองทัพบกเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก ซ่ึงมี

หน่วยกรมฝ่ายเสนาธกิารเป็นหน่วยปฏบิัติ ประกอบด้วย กรมกาํลังพลทหารบก กรมข่าวทหารบก 

กรมยุทธการทหารบก กรมส่งกาํลังบาํรุง กรมกิจการพลเรือนทหารบก และสาํนักงานปลัดบัญชี

ทหารบก ซ่ึงจะครอบคลุมงานทุกด้านที่สาํคัญตามภารกิจของกองทัพบก โดยเจ้าหน้าที่ระดับ

ปฏบิัติหลักคือนายทหารสญัญาบัตร ผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามตัวช้ีวัดที่ได้จัดทาํคาํรับรองการ

ปฏบิัติราชการกบักระทรวงกลาโหม 

 รัฐบาลได้ให้ความสาํคัญของระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏบิัติราชการซ่ึงใช้

เป็นเคร่ืองมือในการผลักดันให้การบริหารราชการที่มุ่งผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ของประชาชนให้

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือตอบสนองการดาํเนินการเพ่ือผลสัมฤทธิ์อันสูงสุดที่จะเกิดขึ้ นแก่

องค์การ เหตุผลเพราะเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติมีแต่ความรู้ความสามารถแต่เพียงอย่างเดียว ไม่มี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ กระบวนการพัฒนาใดๆ จะไม่มีส่งผลต่อการพัฒนา

องค์กรตามเจตนารมณข์องรัฐบาล 

 โดยที่แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบสาํคัญของสมรรถนะบุคลากรในองค์กรสมัยใหม่ เพราะ

ความสาํเรจ็ขององค์กรขึ้นอยู่กบัศักยภาพของบุคลากร แต่อาจไม่เพียงพอในการสร้างเสถียรภาพ

และการพลวัตรขององค์กรได้ องค์กรจึงต้องสนใจในเร่ืองแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ระดับปฏบิัติ ซ่ึง

จะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร (Commitment) ด้วย 

 จากที่กล่าวมาทาํให้การศึกษา เร่ือง แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏบิัติงานการประเมินผลการ

ปฏบิัติราชการของกองทพับก จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างย่ิง นอกจากจะทาํให้ทราบถึง

แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานแล้วจะทาํให้ผู้บริหารสามารถกาํหนดกลยุทธ์และนโยบายที่

ตอบสนองให้กบัความต้องการของเจ้าหน้าที่ระดับปฏบิัติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏบิัติงานและ

ผลการปฏิบัติงานดีขึ้ น และยังเป็นข้อมูลประกอบเพ่ือเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการ

พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสามารถปฏบิัติงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
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2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏบิัติงานเกี่ยวกบัการประเมินผลการปฏบิัติราชการของ
กองทพับกของนายทหารสญัญาบัตรในสงักดักรมฝ่ายเสนาธกิารกองทพับก 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏบิัติราชการของกองทพับกของนายทหารสญัญาบัตรในสงักดักรมฝ่ายเสนาธกิารกองทพับก 

  

3. สมมติฐานการวิจยั 

นายทหารสญัญาบัตรในสงักดักรมฝ่ายเสนาธกิารกองทพับกที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่าง

กัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก 

แตกต่างกนั 

 

4. วิธีการศึกษา 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตร จาํนวน 948 คน และได้

กาํหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรในการคาํนวณขนาดตัวอย่างสาํหรับการออกแบบสอบถามของ       

ทาโรยามาเน่ โดยกลุ่มตัวอย่างคร้ังน้ีจะได้รับความเช่ือม่ันที่ 95%  ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากบั 282 

ตัวอย่าง และเพ่ือป้องกนัความผดิพลาดจึงเพ่ิมขนาดตัวอย่างเป็น 300 ตัวอย่าง 

 

5. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 การวิจัยคร้ังน้ี ได้ใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน 

หน่วยงาน และเงินเดือน 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏบิัติงานในการประเมินผลการปฏบิัติ

ราชการ มี 29 ข้อ แบ่งเป็น 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสาํเรจ็ในการทาํงาน ด้านการยอมรับ

นับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านความพึง

พอใจในรายได้และสวัสดิการ ด้านสมัพันธภาพในการทาํงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา และ

ด้านนโยบายการบริหารงาน ลักษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   

 ส่วนที่ 3 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นคาํถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบได้

แสดงความคิดเหน็ 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ที่ผู้ศึกษา

สร้างขึ้น โดยดาํเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ตามขั้นตอนดังน้ี 

1. การตรวจสอบความเที่ยงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้

ศึกษาได้นาํแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธแ์ละผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้

พิจารณาตรวจสอบแก้ไขให้มีความถูกต้องและสอดคล้องของเน้ือหา 

2. การตรวจสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้นํา

แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Pre-Test) กับนายทหารสัญญาบัตรของหน่วยซ่ึงมี

ลักษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จาํนวน 30 คน แล้วนาํข้อมูลดังกล่าว มาหาค่า

ความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค

(Cronbach, 1990: 204) ได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามรวมทั้งฉบับเท่ากบั 0.963  

 

สถติิทีใ่ชใ้นการวิจยัครั้งนี้   

1. การแจกแจงความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบาย

เกี่ยวกับแรงจูงใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบกของ

นายทหารสญัญาบัตรในสงักดักรมฝ่ายเสนาธกิารกองทพับก 

3. การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของกองทพับกของนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ายเสนาธิการกองทพับก จาํแนก

ตามข้อมูลส่วนบุคคลของนายทหารสญัญาบัตร  ใช้สถิติ  t – test ในกรณีที่ตัวแปรอสิระมี 2 กลุ่ม 

และใช้วิธกีารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณทีี่ตัวแปร

อสิระมีมากกว่า 2 กลุ่ม เม่ือพบความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จะทาํการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ Fisher’s Least Significant Difference 

(LSD) 

 

6. สรุปผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของตัวอย่างนายทหาร

สัญญาบัตรสังกัดกรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบก จาํนวน 300 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  

คิดเป็นร้อยละ 64.00  มีอายุ 41 – 50  ปี คิดเป็นร้อยละ 33.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

หรือเทยีบเท่าคิดเป็นร้อยละ 48.67 มีระยะเวลาการทาํงาน 15 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 59.33 

ส่วนใหญ่สงักดัสาํนักงานปลัดบัญชีกองทพับก คิดเป็นร้อยละ 20.00  และมีเงินเดือน 25,001 –

35,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 33.00 
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ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการปฏบิัติงานในการประเมินผลการปฏบิัติราชการของ

กองทพับกของนายทหารสญัญาบัตรสงักัดกรมฝ่ายเสนาธิการกองทพับกพบว่า นายทหารสัญญา

บัตรสงักดักรมฝ่ายเสนาธกิารกองทพับกมีแรงจูงใจในการปฏบิัติงานในการประเมินผลการปฏบิัติ

ราชการ อยู่ในระดับมาก( X =3.68, S.D.= 0.52) โดยพบว่า ปัจจัยจูงใจ ( X =3.69, S.D.= 

0.52)  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก

ของนายทหารสญัญาบัตรสงักดักรมฝ่ายเสนาธิการกองทพับก มากกว่า ปัจจัยคํา้จุน  ( X =3.67, 

S.D.= 0.53) อยู่ในระดับมากเท่ากนั ซ่ึงสามารถสรปุได้ดังน้ี 

ปัจจัยจูงใจ พบว่า นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบกมี

ค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก ด้าน

ความสาํเรจ็ในการทาํงาน ( X = 3.89, S.D.= 0.52) มากกว่าด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก  

รองลงมา คือ ด้านการยอมรับนับถือ ( X =3.79, S.D.= 0.64) อยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านที่มี

ค่าเฉล่ียแรงจูงใจน้อยกว่าด้านอื่น ๆ คือ ด้านความรับผิดชอบในงาน ( X =3.33, S.D.= 0.74) 

อยู่ในระดับปานกลาง  

ปัจจัยคํา้จุน พบว่า นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบกมี

ค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการปฏบิัติงานในการประเมินผลการปฏบิัติราชการของกองทพับก ด้านการ

ปกครองบังคับบัญชา ( X = 3.84, S.D.= 0.57) มากกว่าด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก  รองลงมา 

คือ ด้านนโยบายการบริหารงาน ( X = 3.76, S.D.= 0.59) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ีย

แรงจูงใจน้อยกว่าด้านอื่น ๆ คือ ด้านสมัพันธภาพในการทาํงาน ( X =3.40, S.D.= 0.62)  ซ่ึงอยู่

ในระดับมากเช่นกนั ตามลาํดับ 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบแรงจูงใจในการปฏบิัติงานเกี่ยวกบัการประเมินผลการปฏบิัติ

ราชการของกองทพับกของนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบก จาํแนก

ตามข้อมูลส่วนบุคคลสามารถสรปุได้ดังน้ี 

สมมติฐาน นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบกที่มีปัจจัยส่วน

บุคคลแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

กองทพับก แตกต่างกนั 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทยีบแรงจูงใจในการปฏบิัติงานเกี่ยวกบัการประเมินผลการปฏบิัติราชการ

ของกองทพับกของนายทหารสญัญาบัตรในสงักดักรมฝ่ายเสนาธกิารกองทพับกจาํแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล 
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แรงจูงใจในการปฏบัิติงาน  เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 

ระยะเวลา

การทาํงาน 
หน่วยงาน เงินเดือน 

ปัจจัยจูงใจ .079 .316 .371 .369 .070 .316 

- ด้านความสาํเรจ็ในการทาํงาน .079 .802 .167 .397 .262 .556 

- ด้านการยอมรับนับถอื .396 .702 .318 .241 .520 .875 

- ด้านลักษณะงาน .081 .228 .534 .094 .081 .113 

- ด้านความรับผดิชอบในงาน .251 .521 .250 .167 .054 .223 

- ด้านความก้าวหน้าในงาน .246 .002* .209 .196 .022* .511 

ปัจจัยคํา้จุน .016* .338 .656 .735 .011* .320 

- ด้านความพึงพอใจในรายได้และ
สวัสดิการ 

.384 .113 .437 .240 .007* .529 

- ด้านสมัพันธภาพในการทาํงาน .001* .388 .616 .793 .052 .019* 

- ด้านการปกครองบังคับบัญชา .082 .153 .260 .111 .143 .330 

- ด้านนโยบายการบริหารงาน .052 .649 .963 .838 .011* .656 

ในภาพรวม .035* .314 .511 .540 .029* .351 

* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่านายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่าย

เสนาธิการกองทัพบก ที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการ

ปฏบิัติราชการของกองทพับก ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติระดับ 0.05  ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (P=.035)ส่วนผลการทดสอบความแตกต่างในแต่ละปัจจัย พบว่า 

นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบกที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการ

ปฏบิัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏบิัติราชการของกองทพับก ในปัจจัยคํา้จุน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติระดับ 0.05(P=.016)และผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายด้าน 

พบว่า นายทหารสญัญาบัตรในสงักดักรมฝ่ายเสนาธิการกองทพับก ที่มีเพศต่างกนั มีแรงจูงใจ

ในการปฏบิัติงานเกี่ยวกบัการประเมินผลการปฏบิัติราชการของกองทพับก ในปัจจัยคํา้จุน ด้าน

สมัพันธภาพในการทาํงาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติระดับ 0.05(P=.001) สาํหรับ

นายทหารสญัญาบัตรในสงักดักรมฝ่ายเสนาธกิารกองทพับกที่มีอายุแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก ในปัจจัยจุงใจ ด้าน

ความก้าวหน้าในงาน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติระดับ 0.05(P=.002) สาํหรับ

นายทหารสญัญาบัตรในสงักดักรมฝ่ายเสนาธิการกองทพับกที่มีหน่วยงานแตกต่างกนั มีแรงจูงใจ
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ในการปฏบิัติงานเกี่ยวกบัการประเมินผลการปฏบิัติราชการของกองทพับก ในภาพรวม แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (P=.029) ส่วนผล

การทดสอบความแตกต่างในแต่ละปัจจัย พบว่า นายทหารสญัญาบัตรในสงักดักรมฝ่ายเสนาธกิาร

กองทัพบกที่มีหน่วยงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏบิัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของกองทัพบก  ในปัจจัยคํ้า จุน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 

0.05(P=.011) สาํหรับผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายด้าน พบว่านายทหารสญัญาบัตรใน

สงักดักรมฝ่ายเสนาธกิารกองทพับกที่มีหน่วยงานต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏบิัติงานเกี่ยวกบัการ

ประเมินผลการปฏบิัติราชการของกองทพับก ในปัจจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในงาน (P=.022) 

และในปัจจัยคํา้จุน ด้านความพึงพอใจในรายได้และสวัสดิการ และด้านนโยบายการบริหารงาน 

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=.007 และ .011 ตามลาํดับ)  สาํหรับ

นายทหารสัญญาบัตรในสงักดักรมฝ่ายเสนาธิการกองทพับกที่มีเงินเดือนแตกต่างกนั มีแรงจูงใจ

ในการปฏบิัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏบิัติราชการของกองทพับก ในปัจจัยคํา้จุน ด้าน

สมัพันธภาพในการทาํงาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 (P=.019)  

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. กรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบกต้องมีนโยบายส่งเสริมให้นายทหารสัญญาบัตรสังกัด
กรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบกเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง เช่น การส่งเสริมให้นายทหารสญัญาบัตรสงักดักรมฝ่ายเสนาธกิาร

กองทพับก เข้าร่วมประชุมเสนอตัวช้ีวัดและเป้าหมายของหน่วยงาน  เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือให้เกดิการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น รวมถึงการเสนอตัวช้ีวัดและเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดรับกับ

นโยบายสาํคัญของรัฐบาล อันเป็นการสร้างความรู้สึกได้รับการยอมรับและได้รับการยกย่องจาก

การได้ร่วมแสดงความคิดเหน็ในที่ประชุม 

2. จาํเป็นต้องมีนโยบายส่งเสริมการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการ
ประเมินผลการปฏบิัติราชการของกองทพับก แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมฝ่ายเสนาธิการ

กองทพับก (ผู้ทาํหน้าที่ประเมินผลการปฏบิัติราชการ) เช่น การส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมหรือ

สมัมนาเพ่ิมพูนความรู้ ในการประเมินผลการปฏบิัติงาน เป็นต้น อนัเป็นการสร้างรู้สกึที่ว่า ตนเอง

มีความสาํคัญต่อหน่วยงาน ได้รับความไว้วางใจเช่ือถือจึงได้รับมอบหมายให้ปฏบิัติหน้าที่ในการ

ประเมินผลการปฏบิัติราชการ 

3. จาํเป็นต้องมีนโยบายสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่ผู้รับผิดชอบอย่างเตม็ที่ เช่น การ

สนับสนุนด้านเวลา   และการสนับสนุนการใช้8ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาํเป็นต้องใช้ในการปฏบิัติงาน

การประเมินผลการปฏบิัติราชการอนัเป็นการสร้างรู้สกึรักในงานที่ทาํ    มีความสขุในการทาํงาน    
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และส่งเสริมต่อความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้การปฏบิัติงานดาํเนินไปได้

อย่างมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

4. ต้องให้ความสําคัญต่อนโยบายสนับสนุนโอกาสความก้าวหน้าในงาน หรือ

ผลตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ ค่าจ้าง  เงินเดือน ค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการ ตามความเหมาะสม

กับงานที่รับผิดชอบแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบก (ผู้ทาํหน้าที่

ประเมินผลการปฏบิัติราชการ) อนัเป็นการสร้างขวัญและกาํลังใจในการปฏบิัติงาน 

 

ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 

1. ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องสนับสนุนการเปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก  เข้าไปมีส่วนร่วมในการกาํหนด

วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏบิัติราชการ การกาํหนดตัวช้ีวัดและเกณฑก์ารประเมินผล

การปฏบิัติราชการ  ให้เป็นที่ยอมรับร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน 

2. ผู้บังคับบัญชาระดับสงูต้องช้ีแจงในประเดน็ต่างๆ ที่มีความสาํคัญต่อหน่วยงานเพ่ือให้

นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบก (ผู้ทาํหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ)มีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของกองทพับกเช่น การกาํหนดตัวช้ีวัด  หลักเกณฑใ์นการกาํหนดนํา้หนักของตัวช้ีวัด หรือ

เกณฑก์ารให้คะแนน   เป็นต้น 

3. จาํเป็นต้องให้ความสาํคัญและความชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก  อันจะทาํให้การปฏิบัติงานในการประเมินผลการ

ปฏบิัติราชการเกดิความผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนน้อยที่สดุ ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้ปฏบิัติงานเกดิความ

เข้าใจและนําไปใช้วางแผนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงจะทาํให้เกิดการพัฒนา

องค์การในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น 

4. ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กองทัพบก มีความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงานและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 

เพ่ือให้การเสนอตัวช้ีวัดสอดรับกบัภารกจิของหน่วยงานและสามารถตอบสนองต่อนโยบายสาํคัญ

ของรัฐบาลได้ เช่น การประหยัดงบประมาณ  การลดระยะเวลาการให้บริการ  รวมถึงคุณภาพการ

ให้บริการ  เป็นต้น  อนัเป็นการกระตุ้นให้รู้สกึว่าตนเองมีคุณค่าเป็นกาํลังสาํคัญในการผลักดันให้

หน่วยงานที่ตนสงักดับรรลุผลสาํเรจ็ตามตัวช้ีวัดได้ 

 

ขอ้เสนอแนะเชิงวิชาการ 

การสร้างแรงจูงใจในการปฏบิัติงานในการประเมินผลการปฏบิัติราชการของกองทพับก

น้ันเป็นเร่ืองที่มีความละเอียดอ่อนและเป็นความรู้สึกของบุคคล ดังน้ันจึงควรให้ความสาํคัญกับ

สิ่งจูงใจต่างๆ ที่จะเสริมแรงให้บุคลากรเกดิความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน เช่น การให้บาํเหนจ็

ค่าจ้างรางวัลที่คุ้มค่าเหมาะสม    การสร้างสภาพแวดล้อมในการทาํงานที่ดีมีความสะดวกสบายใน
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การทาํงาน   ตลอดจนการให้ความเช่ือถอืไว้วางใจ  เป็นต้น  เพ่ือให้เกดิความสขุในการปฏบิัติงาน   

ซ่ึงเป็นการช่วยผลักดันส่งเสริมให้บุคลากรมีการแสดงออกถึงความตั้งใจ   เตม็ใจ   และมีความ

พยายามที่จะปฏิบัติงานด้วยความตระหนักถึงความสาํคัญของเป้าหมายองค์การหรือหน่วยงาน

เป็นหลัก ตลอดจนส่งผลให้องค์การหรือหน่วยงานมีผลการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลมากย่ิงขึ้น 

 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัครั้งต่อไป 

เพ่ือให้การศึกษาเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการปฏบิัติงานเกี่ยวกบัการประเมินผลในการปฏบิัติ

ราชการของกองทัพบกของนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบก เป็น

ประโยชน์ต่อการสร้างแรงจูงใจแก่นายทหารสญัญาบัตรสงักดักรมฝ่ายเสนาธกิารกองทพับกในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลในการปฏิบัติราชการของกองทัพบกได้ดีขึ้ นและสามารถ

ตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสทิธภิาพและมีประสทิธผิล  ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะให้มี

การศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ  เช่น  การสมัภาษณ์  หรือการสนทนากลุ่มย่อย  เพ่ือให้ได้ข้อมูลใน

เชิงลึกเพ่ิมมากขึ้น   เน่ืองจากการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามมีข้อจาํกัดในคาํตอบที่ให้

เลือกโดยผู้ตอบส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงความคิดเหน็ออกมา 
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