แรงจู งใจในการปฏิบตั ิงานในการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของ
กองทัพบกของนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรม
ฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบก
พัลลภ รัตนอุดม*
รองศาสตราจารย์ พิพฒ
ั น์ ไทยอารี**

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบกของนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการ
กองทัพบก และเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของกองทัพบกของนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบก
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาคือ นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบก จํานวน
300 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้น ซึ่งหาค่าความเชื่อมั่นด้ วยสัมประสิทธิ์
อัลฟ่ าของครอนบาค ได้ เท่ากับ .963 สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยมี
ค่านัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ผลการวิจัยพบว่ า แรงจู งใจในการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กองทัพบกของนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบก อยู่ในระดับมากโดย
พบว่า นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบกมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ต่อ
ปั จจัยจู งใจ และปั จจัยคํา้ จุ น อยู่ ในระดับมากเท่ากัน สําหรั บผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า
นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบกที่มีปัจ จัยส่ วนบุคคล ได้ แก่ อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน และเงินเดือน แตกต่ างกัน มีแรงจู งใจในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบกไม่ แตกต่ างกันแต่ พบว่ า นายทหาร
สัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบกที่มีเพศ และหน่วยงาน แตกต่างกัน มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่ างมี
นั ยสํา คั ญ ทางสถิ ติท่ีระดั บ .05 และพบว่ า นายทหารสัญ ญาบั ต รในสังกัด กรมฝ่ ายเสนาธิการ
กองทั พ บกที่มี เ พศ และหน่ ว ยงาน แตกต่ า งกั น มี แ รงจู ง ใจในการปฏิบั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก ต่อปั จจัยคํา้ จุ น แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
*

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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สถิติท่รี ะดับ .05 เมื่อพิจารณาแรงจูงใจเป็ นรายด้ าน พบว่า ปัจจัยเพศ และหน่วยงาน แตกต่างกัน
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก ต่อปัจจัยจูง
ใจ ด้ านความก้ าวหน้ าในงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และพบว่า ปัจจัย
เพศ และเงินเดือน แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของกองทัพบก ต่ อ ปั จ จัย คํ้า จุ น ด้ า นสัม พั น ธภาพในการทํา งาน แตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนปั จจัยหน่ วยงาน แตกต่ างกัน มีแรงจู งใจในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก ต่อปั จจัยคํา้ จุน ด้ านความพึงพอใจใน
รายได้ แ ละสวั ส ดิ ก าร และด้ า นนโยบายการบริ ห าร แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิติ ท่ี
ระดับ .05

1. บทนํา
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ ดาํ เนินการให้ ส่วนราชการต่างๆ จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 เป็ นต้ นมา โดยขั้นตอนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการนั้น
เริ่มจากส่วนราชการกําหนดตัวชี้วัดจากนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ของ
แต่ละส่วนราชการ นําไปสู่การเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดและการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งทั้งนี้ เป็ นไปตามมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2546 เห็นชอบใน
หลักการและรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้ างแรงจูงใจ เพื่อเสริมสร้ างการบริหาร
กิจการบ้ า นเมื องที่ดี ที่สาํ นั ก งาน ก.พ.ร. เสนอ โดยกํา หนดให้ ทุกส่ วนราชการจะต้ องทํา การ
พัฒนาการปฏิบัติราชการและข้ อตกลงผลงานกับผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้ อตกลง
และประเมินผลและจะได้ รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลง โดยใช้ แผนยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาระบบราชการไทย (ปั จ จุ บั น เป็ นฉบับ ที่ 3 ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) เป็ นกรอบ
แนวทางในการผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยในการมุ่งสู่การเป็ นองค์การที่มีขดี สมรรถนะสูง
และทันสมัย บุคลากรมีความเป็ นมืออาชีพ มีระบบการทํางานที่คล่ องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศ น์ ใ นการทํา งาน เน้ น การทํา งานที่มี ป ระสิท ธิภ าพ ปรั บ ปรุ ง กลไกและระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ เหมาะสม สอดรับกับพันธกิจและลักษณะงานของหน่วยงานของ
รัฐให้ สามารถวัดผลได้ รวมทั้ง วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ท่สี าํ คัญของ
รัฐบาลของกระทรวงที่มีเป้ าหมายร่วมกัน หรือที่เรียกว่า Joint KPIs ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value
Chains) ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ต้นนํา้ กลางนํา้ จนกระทั่งปลายนํา้ มีการกําหนดบทบาท
ภารกิจที่ชัดเจนว่าหน่วยงานใดมีความรับผิดชอบในเรื่องกิจกรรมใดบ้ าง
กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการที่มีการประเมินผลใน
2 มิติ ได้ แก่ มิติภายนอก และมิติภายในของส่วนราชการ ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ นํามาจัดทํา
รายละเอียดกรอบของส่วนราชการ ดังนี้
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- มิติภายนอก
- ด้ านประสิทธิภาพของการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจ
หลัก
- ด้ านคุณภาพของการปฏิบัติราชการโดยวัดจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- มิติภายใน
- ด้ านประสิทธิภาพ (ต้ นทุนต่อหน่วยผลผลิตการใช้ จ่ายงบประมาณการประหยัด
พลังงานและประสิทธิภาพของกระบวนการ)
- ด้ านการพั ฒนาองค์การ (การพั ฒนาบุคลากร การใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ วัฒนธรรมองค์การและความโปร่งใส)
กองทัพบกเป็ นส่ วนราชการระดั บกรมภายใต้ กระทรงกลาโหม มีสาํ นักงานปลัด บัญ ชี
กองทัพบกเป็ นหน่ วยรับผิดชอบหลักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก ซึ่งมี
หน่วยกรมฝ่ ายเสนาธิการเป็ นหน่วยปฏิบัติ ประกอบด้ วย กรมกําลังพลทหารบก กรมข่าวทหารบก
กรมยุทธการทหารบก กรมส่งกําลังบํารุง กรมกิจการพลเรือนทหารบก และสํานักงานปลัดบัญชี
ทหารบก ซึ่งจะครอบคลุมงานทุ กด้ านที่สาํ คัญตามภารกิจของกองทัพบก โดยเจ้ าหน้ าที่ระดับ
ปฏิบัติหลักคือนายทหารสัญญาบัตร ผู้ท่มี ีความรู้ความสามารถตามตัวชี้วัดที่ได้ จัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการกับกระทรวงกลาโหม
รัฐบาลได้ ให้ ความสําคัญของระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้
เป็ นเครื่องมือในการผลักดันให้ การบริหารราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ของประชาชนให้
เกิดผลอย่ างเป็ นรูปธรรม เพื่อตอบสนองการดําเนินการเพื่อผลสัมฤทธิ์อันสูงสุดที่จะเกิดขึ้นแก่
องค์การ เหตุผลเพราะเจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบัติมีแต่ ความรู้ความสามารถแต่เพียงอย่ างเดียว ไม่มี
แรงจู งใจในการปฏิบัติงานเพื่ อองค์การ กระบวนการพั ฒนาใดๆ จะไม่ มีส่งผลต่ อการพั ฒนา
องค์กรตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล
โดยที่แรงจู งใจเป็ นองค์ประกอบสําคัญของสมรรถนะบุคลากรในองค์กรสมัยใหม่ เพราะ
ความสําเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กบั ศักยภาพของบุคลากร แต่อาจไม่เพียงพอในการสร้ างเสถียรภาพ
และการพลวัตรขององค์กรได้ องค์กรจึงต้ องสนใจในเรื่องแรงจูงใจของเจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบัติ ซึ่ง
จะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร (Commitment) ด้ วย
จากที่กล่าวมาทําให้ การศึกษา เรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของกองทัพบก จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรเป็ นอย่างยิ่ง นอกจากจะทําให้ ทราบถึง
แรงจู งใจที่มีผลต่ อการปฏิบัติงานแล้ วจะทําให้ ผ้ ู บริหารสามารถกําหนดกลยุ ทธ์และนโยบายที่
ตอบสนองให้ กบั ความต้ องการของเจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบัติ เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ
ผลการปฏิบัติงานดีข้ ึน และยังเป็ นข้ อมูลประกอบเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เป็ นประโยชน์ในการ
พัฒนาบุคลากรให้ มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กองทัพบกของนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบก
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ อแรงจู งใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของกองทัพบกของนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบก

3. สมมติฐานการวิจยั
นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบกที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่าง
กัน มี แ รงจู ง ใจในการปฏิบั ติ ง านเกี่ย วกับ การประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ร าชการของกองทัพ บก
แตกต่างกัน

4. วิธีการศึกษา
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ แก่ นายทหารสัญญาบัตร จํานวน 948 คน และได้
กําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ สูตรในการคํานวณขนาดตัวอย่างสําหรับการออกแบบสอบถามของ
ทาโรยามาเน่ โดยกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้จะได้ รับความเชื่อมั่นที่ 95% ได้ ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 282
ตัวอย่าง และเพื่อป้ องกันความผิดพลาดจึงเพิ่มขนาดตัวอย่างเป็ น 300 ตัวอย่าง

5. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
การวิจัยครั้ งนี้ ได้ ใช้ แบบสอบถามชนิดเลือกตอบเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุ คคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็ นข้ อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน
หน่วยงาน และเงินเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจู งใจในการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ มี 29 ข้ อ แบ่งเป็ น 9 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านความสําเร็จในการทํางาน ด้ านการยอมรับ
นับถือ ด้ านลักษณะงาน ด้ านความรับผิดชอบในงาน ด้ านความก้ าวหน้ าในงาน ด้ านความพึ ง
พอใจในรายได้ และสวัสดิการ ด้ านสัมพันธภาพในการทํางาน ด้ านการปกครองบังคับบัญชา และ
ด้ านนโยบายการบริหารงาน ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่นๆ เป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด เพื่อให้ ผ้ ูตอบได้
แสดงความคิดเห็น
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การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม ที่ผ้ ูศึกษา
สร้ างขึ้น โดยดําเนินการสร้ างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ตามขั้นตอนดังนี้
1. การตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยผู้
ศึกษาได้ นาํ แบบสอบถามที่สร้ างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นผู้
พิจารณาตรวจสอบแก้ ไขให้ มีความถูกต้ องและสอดคล้ องของเนื้อหา
2. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้ นํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ วไปทดสอบ (Pre-Test) กับนายทหารสัญญาบัตรของหน่ วยซึ่งมี
ลักษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จํานวน 30 คน แล้ วนําข้ อมูลดังกล่าว มาหาค่า
ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบั ค
(Cronbach, 1990: 204) ได้ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.963
สถิติทีใ่ ช้ในการวิจยั ครั้งนี้
1. การแจกแจงความถี่ (Frequencies) และค่ าร้ อยละ (Percentage) ใช้ ในการอธิบาย
ข้ อมูลส่วนบุคคลของของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ อธิบาย
เกี่ยวกับแรงจู งใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบกของ
นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบก
3. การศึกษาเปรียบเทียบแรงจู งใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของกองทัพบกของนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบก จําแนก
ตามข้ อมูลส่วนบุคคลของนายทหารสัญญาบัตร ใช้ สถิติ t – test ในกรณีท่ตี ัวแปรอิสระมี 2 กลุ่ม
และใช้ วิธกี ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีท่ตี ัวแปร
อิสระมีมากกว่า 2 กลุ่ม เมื่อพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 จะทําการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ด้วยวิธีการ Fisher’s Least Significant Difference
(LSD)

6. สรุปผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามของตัวอย่างนายทหาร
สัญญาบัตรสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบก จํานวน 300 คน พบว่ า ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
คิดเป็ นร้ อยละ 64.00 มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 33.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าคิดเป็ นร้ อยละ 48.67 มีระยะเวลาการทํางาน 15 ปี ขึ้นไปคิดเป็ นร้ อยละ 59.33
ส่วนใหญ่สงั กัดสํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก คิดเป็ นร้ อยละ 20.00 และมีเงินเดือน 25,001 –
35,000 บาทคิดเป็ นร้ อยละ 33.00
1071

ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กองทัพบกของนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบกพบว่า นายทหารสัญญา
บัตรสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบกมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ อยู่ในระดับมาก( X =3.68, S.D.= 0.52) โดยพบว่า ปัจจัยจูงใจ ( X =3.69, S.D.=
0.52) เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก
ของนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบก มากกว่า ปัจจัยคํา้ จุน ( X =3.67,
S.D.= 0.53) อยู่ในระดับมากเท่ากัน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
ปั จ จัยจู งใจ พบว่ า นายทหารสัญ ญาบัต รสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบกมี
ค่ าเฉลี่ยแรงจู งใจในการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบั ติราชการของกองทัพบก ด้ า น
ความสําเร็จในการทํางาน ( X = 3.89, S.D.= 0.52) มากกว่าด้ านอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก
รองลงมา คือ ด้ านการยอมรับนับถือ ( X =3.79, S.D.= 0.64) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านที่มี
ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจน้ อยกว่าด้ านอื่น ๆ คือ ด้ านความรับผิดชอบในงาน ( X =3.33, S.D.= 0.74)
อยู่ในระดับปานกลาง
ปั จจัยคํา้ จุ น พบว่ า นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบกมี
ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก ด้ านการ
ปกครองบังคับบัญชา ( X = 3.84, S.D.= 0.57) มากกว่าด้ านอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ ด้ านนโยบายการบริหารงาน ( X = 3.76, S.D.= 0.59) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านที่มีค่าเฉลี่ย
แรงจูงใจน้ อยกว่าด้ านอื่น ๆ คือ ด้ านสัมพันธภาพในการทํางาน ( X =3.40, S.D.= 0.62) ซึ่งอยู่
ในระดับมากเช่นกัน ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของกองทัพบกของนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบก จําแนก
ตามข้ อมูลส่วนบุคคลสามารถสรุปได้ ดังนี้
สมมติฐาน นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบกที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่ างกัน มีแรงจู งใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กองทัพบก แตกต่างกัน
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของกองทัพบกของนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบกจําแนกตามปั จจัย
ส่วนบุคคล
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ระดับ ระยะเวลา
หน่วยงาน
การศึกษา การทํางาน

เพศ

อายุ

- ด้ านความสําเร็จในการทํางาน

.079
.079

.316
.802

.371
.167

.369
.397

.070
.262

.316
.556

- ด้ านการยอมรับนับถือ

.396

.702

.318

.241

.520

.875

- ด้ านลักษณะงาน

.081

.228

.534

.094

.081

.113

- ด้ านความรับผิดชอบในงาน

.251

.521

.250

.167

.054

.223

- ด้ านความก้ าวหน้ าในงาน
ปัจจัยคํา้ จุน

.246 .002*

.209

.196

.022*

.511

.016* .338

.656

.735

.011*

.320

- ด้ านความพึงพอใจในรายได้ และ
สวัสดิการ

.384

.113

.437

.240

.007*

.529

- ด้ านสัมพันธภาพในการทํางาน

.001* .388

.616

.793

.052

.019*

- ด้ านการปกครองบังคับบัญชา

.082

.153

.260

.111

.143

.330

- ด้ านนโยบายการบริหารงาน
ในภาพรวม

.052 .649
.035* .314

.963
.511

.838
.540

.011*
.029*

.656
.351

ปัจจัยจูงใจ

เงินเดือน

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่านายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ าย
เสนาธิการกองทัพบก ที่มีเพศต่ างกัน มีแรงจู งใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของกองทัพบก ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ (P=.035)ส่วนผลการทดสอบความแตกต่างในแต่ละปั จจัย พบว่า
นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบกที่มีเพศต่ างกัน มีแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก ในปัจจัยคํา้ จุน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05(P=.016)และผลการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายด้ าน
พบว่า นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบก ที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก ในปั จจัยคํา้ จุน ด้ าน
สัมพันธภาพในการทํางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05(P=.001) สําหรับ
นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบกที่มีอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ร าชการของกองทั พ บก ในปั จ จั ย จุ ง ใจ ด้ า น
ความก้ าวหน้ าในงาน แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05(P=.002) สําหรับ
นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบกที่มีหน่วยงานแตกต่างกัน มีแรงจูงใจ

1073

ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก ในภาพรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ (P=.029) ส่วนผล
การทดสอบความแตกต่างในแต่ละปัจจัย พบว่า นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการ
กองทัพบกที่มีหน่ วยงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของกองทั พ บก ในปั จ จั ย คํ้ า จุ น แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ
0.05(P=.011) สําหรับผลการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายด้ าน พบว่านายทหารสัญญาบัตรใน
สังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบกที่มีหน่วยงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก ในปัจจัยจูงใจ ด้ านความก้ าวหน้ าในงาน (P=.022)
และในปั จจัยคํา้ จุ น ด้ านความพึงพอใจในรายได้ และสวัสดิการ และด้ านนโยบายการบริหารงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 (P=.007 และ .011 ตามลําดับ) สําหรับ
นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบกที่มีเงินเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก ในปั จจัยคํา้ จุน ด้ าน
สัมพันธภาพในการทํางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 (P=.019)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. กรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบกต้ องมีนโยบายส่งเสริมให้ นายทหารสัญญาบัตรสังกัด
กรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบกเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการประชุมเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมให้ นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการ
กองทัพบก เข้ าร่วมประชุมเสนอตัวชี้วัดและเป้ าหมายของหน่วยงาน เป็ นต้ น ทั้งนี้เพื่อให้ เกิดการ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็น รวมถึงการเสนอตัวชี้ วัดและเป้ าหมายของหน่ ว ยงานให้ ส อดรั บ กับ
นโยบายสําคัญของรัฐบาล อันเป็ นการสร้ างความรู้สึกได้ รับการยอมรับและได้ รับการยกย่องจาก
การได้ ร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
2. จําเป็ นต้ องมีนโยบายส่งเสริมการให้ ความรู้ท่ีถูกต้ องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก แก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการ
กองทัพบก (ผู้ทาํ หน้ าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เช่น การส่งเสริมให้ เข้ ารับการอบรมหรือ
สัมมนาเพิ่มพูนความรู้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็ นต้ น อันเป็ นการสร้ างรู้สกึ ที่ว่า ตนเอง
มีความสําคัญต่อหน่วยงาน ได้ รับความไว้ วางใจเชื่อถือจึงได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบัติหน้ าที่ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. จําเป็ นต้ องมีนโยบายสนับสนุ นการปฏิบัติงานแก่ผ้ ูรับผิดชอบอย่ างเต็มที่ เช่ น การ
สนับสนุนด้ านเวลา และการสนับสนุนการใช้ 8ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นต้ องใช้ ในการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอันเป็ นการสร้ างรู้สกึ รักในงานที่ทาํ มีความสุขในการทํางาน
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และส่งเสริมต่อความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ รวมถึงเป็ นการสนับสนุนให้ การปฏิบัติงานดําเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ต้ องให้ ความสํา คั ญ ต่ อ นโยบายสนั บ สนุ น โอกาสความก้ าวหน้ าในงาน หรื อ
ผลตอบแทนอื่น ๆ ได้ แก่ ค่าจ้ าง เงินเดือน ค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการ ตามความเหมาะสม
กับงานที่รับผิดชอบแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบก (ผู้ทาํ หน้ าที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ) อันเป็ นการสร้ างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ
1. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ สูง ต้ อ งสนั บ สนุ น การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู รั บ ผิ ด ชอบเกี่ย วกับ การ
ปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการกําหนด
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ให้ เป็ นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
2. ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้ องชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อหน่วยงานเพื่อให้
นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบก (ผู้ ทาํ หน้ าที่ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ)มีความเข้ าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของกองทัพบกเช่น การกําหนดตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ในการกําหนดนํา้ หนักของตัวชี้วัด หรือ
เกณฑ์การให้ คะแนน เป็ นต้ น
3. จําเป็ นต้ องให้ ความสําคัญและความชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก อันจะทําให้ การปฏิบัติงานในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนน้ อยที่สดุ ซึ่งจะส่งผลให้ ผ้ ูปฏิบัติงานเกิดความ
เข้ าใจและนําไปใช้ วางแผนในการปฏิบัติงานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําให้ เกิดการพัฒนา
องค์การในด้ านต่างๆ ให้ ดีข้ นึ
4. ต้ อ งสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ผ้ ู ท่ีป ฏิบั ติ ง านในการประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ร าชการของ
กองทัพบก มีความคิดสร้ างสรรค์ในการทํางานและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่ างเต็มที่
เพื่อให้ การเสนอตัวชี้วัดสอดรับกับภารกิจของหน่วยงานและสามารถตอบสนองต่อนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาลได้ เช่น การประหยัดงบประมาณ การลดระยะเวลาการให้ บริการ รวมถึงคุณภาพการ
ให้ บริการ เป็ นต้ น อันเป็ นการกระตุ้นให้ ร้ สู กึ ว่าตนเองมีคุณค่าเป็ นกําลังสําคัญในการผลักดันให้
หน่วยงานที่ตนสังกัดบรรลุผลสําเร็จตามตัวชี้วัดได้
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
การสร้ างแรงจู งใจในการปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพบก
นั้นเป็ นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและเป็ นความรู้สึกของบุคคล ดังนั้นจึงควรให้ ความสําคัญกับ
สิ่งจูงใจต่างๆ ที่จะเสริมแรงให้ บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เช่น การให้ บาํ เหน็จ
ค่าจ้ างรางวัลที่ค้ ุมค่าเหมาะสม การสร้ างสภาพแวดล้ อมในการทํางานที่ดีมีความสะดวกสบายใน
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การทํางาน ตลอดจนการให้ ความเชื่อถือไว้ วางใจ เป็ นต้ น เพื่อให้ เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็ นการช่ วยผลักดันส่งเสริมให้ บุคลากรมีการแสดงออกถึงความตั้งใจ เต็มใจ และมีความ
พยายามที่จะปฏิบัติงานด้ วยความตระหนักถึงความสําคัญของเป้ าหมายองค์การหรือหน่ วยงาน
เป็ นหลั ก ตลอดจนส่ งผลให้ องค์การหรื อหน่ วยงานมีผลการดํา เนิ น การที่มีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่อไป
เพื่อให้ การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลในการปฏิบัติ
ราชการของกองทัพ บกของนายทหารสัญ ญาบั ต รสัง กัด กรมฝ่ ายเสนาธิ ก ารกองทัพ บก เป็ น
ประโยชน์ต่อการสร้ างแรงจูงใจแก่นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกรมฝ่ ายเสนาธิการกองทัพบกในการ
ปฏิบั ติ ง านเกี่ย วกับ การประเมิน ผลในการปฏิบั ติร าชการของกองทัพ บกได้ ดี ข้ ึ น และสามารถ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะให้ มี
การศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ หรือการสนทนากลุ่มย่อย เพื่อให้ ได้ ข้อมูลใน
เชิงลึกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามมีข้อจํากัดในคําตอบที่ให้
เลือกโดยผู้ตอบส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงความคิดเห็นออกมา

บรรณานุกรม
ภาษาต่างประเทศ
Cronbach, L. J. (1990). Essentials of Psychology Testing (5th ed.). New York: Harper
Collins.
Yamane, T. (1973).Statistic: An Introductory Analysis (3 rd ed.). New York:
Harper and Row.

1076

