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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนยการ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร จําแนกตามลักษณะท่ัวไปดานประชากรศาสตร (3) เพื่อศึกษาปจจัย

จูงใจ ปจจัยคํ้าจุน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงาน

ทหาร  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร 

จํานวน 137 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก 

ความถ่ีคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD 

และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ท่ีมีเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน/ระดับช้ันของขาราชการทหาร อายุราชการ แตกตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารแตกตางกัน ขาราชการศูนยการ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ไมแตกตางกัน และปจจัยจูงใจ 

ดานความสําเร็จในการทํางานดานการไดรับการยอมรับนับถือ และปจจัยคํ้าจุน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศและพลังงานทหาร 

คําสําคญั : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this survey research were 1)  To study the operational efficiency of 
civil servants at the National Defense Industry and Military Energy.2)  To study the operational 
efficiency of the Defense Industry and Military Energy Center Classified by general demographic 
characteristics and 3)  To study the motivating factors and supporting factors affecting the 
operational efficiency of the Defense Industry and Military Energy Center. The samples used in 
the research were civil servants of the Defense Industry and Military Energy Center, 137 civil 
servants of the Defense Industry and Military Energy Center. The questionnaires were use as the 
data collection instrument.  The statistics used for data analysis were Percentages, Mean and 
Standard Deviation. 
 The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One - Way ANOVA, in case 
of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test 
hypothesis for each pair in order to see which pair are different.  And used the Multiple 
Regression Analysis. 
 The results of the research revealed that personal factors of government officials at the 
Center for Defense Industry and Military Energy.  with gender, age, education level 
Positions/classes of military officers, government service age different makes the performance 
of civil servants, defense industry centers and military power different.  And motivating factors 
The success at work The aspect of being respected, the supporting factor, the relationship with 
the supervisor.  And the physical environment Affects the performance of civil servants, the 
National Defense Industry and Military Energy Center. 

บทนํา 
 องคกรทุกองคกรประสบผลสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมายปลายทางท่ีกําหนดไดน้ัน การใชทรัพยากรท่ีมี
อยูในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ นับวามีความสําคัญเปนอยางย่ิง ท้ังน้ีทรัพยากรพื้นฐานในการบริหาร 
(Administrative Resource)  คื อ  คน  (Man)  เ งิ น  (Money)  วั ต ถุ ดิ บ  (Materials)  แ ล ะ ก ารจั ดกา ร 
(Management) ซึ่งการพัฒนาองคกรใหดํารงอยูอยางมั่นคงตลอดไปจะตองเร่ิมตนจากการสรางทุนมนุษย ซึ่ง
เปนการวางรากฐานองคกรใหแข็งแกรงเพือ่รองรับการเติบโตอยางแทจริงในอนาคต ปจจุบันการบริหารจัดการ
และการบริหารทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญเพิ่มมากข้ึนเร่ือย  ๆ ตอองคกรตาง ๆ ท้ังในภาคเอกชนและ
หนวยงานภาครัฐ เพราะวาไมวาองคกรจะปรับเปลี่ยนไปในทางใด ยอมตองเกี่ยวของกับตัวบุคคลท้ังสิ้น กลาวได
วา ตัวช้ีชัดความสําเร็จขององคกรน้ัน อยูท่ีคุณภาพของคนในองคกรน้ัน ๆ เน่ืองดวยการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ก็
ตามองคกรจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับความสามารถในการบริหารจัดการภาระหนาท่ี
ตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายได ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดการองคกร การช้ีนําการปฏิบัติงาน และ การ
ควบคุมในกระบวนการเหลาน้ีถือวาปจจัยดานคนมีบทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีจะขับเคลื่อนใหหนาท่ีตาง ๆ ดําเนินไป
ตามทิศทางหรือเปาหมายท่ีไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุด 
 ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร บรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกดิประโยชนสูงสุด ผูบริหารจึงตระหนักและใหความสําคัญกับ
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ก า รบ ริ ห า รท รัพย าก ร  คน  ห รื อ ทุ นม นุษ ย  ห รื อ บุ คล า ก ร  ห รื อ กํ า ลั ง พล ของหน ว ยง า น  และ 
ใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ ซึ่งหากขาราชการปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีได รับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานก็สามารถบรรลุ เปาหมายขององคกรได 
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเชนกัน สงผลใหหนวยงานประสบความสําเร็จในการปฏิบัติราชการ 
สรางความพึงพอใจใหแกประชาชน และไดรับความไววางใจและช่ืนชมจากผูบังคับบัญชา อีกท้ังยังสราง 
ความเช่ือมั่นและภาพลักษณท่ีดีขององคกรทหาร  
 จากขอมูลขางตน ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคลจึงสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร 
ท้ั ง น้ี  เพื่ อ นํ าผลการ ศึกษา วิจั ย ไ ป เป นแนวทา ง ในกา รประ ยุกต ใ ช  ส ง เ ส ริมและพัฒนาป จ จั ย 
ดานท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน โดยสอดคลองกับสภาพความเปนจริง เพื่อใหการปฏิบัติงานของขาราชการ 
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุด
มากย่ิงข้ึนตอไป  

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและ
พลังงานทหาร  
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและ
พลังงานทหาร จําแนกตามลักษณะท่ัวไปดานประชากรศาสตร 

3. เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจ ปจจัยคํ้าจุน ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ 
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร 

ขอบเขตของงานวิจัย  
 1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ขาราชการทหารช้ันสัญญาบัตร ขาราชการช้ันประทวนและ
ขาราชการท่ีตํ่ากวาช้ันประทวน ในสังกัดศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร จํานวน 207 
คน (ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร, 2563) ขนาดกลุมตัวอยาง คิดจากสูตรการ
คํานวณกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) เพื่อกําหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยโดยกําหนดคา
ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดท่ี 0.05 หรือคิดเปนคาความคาดเคลื่อนท่ี 5% โดยคาความเช่ือมั่นจะอยูท่ีระดับ 
95% ท้ังน้ีผูวิจัยใชขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 137 คน สุมกลุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (Stratified 
Random Sampling) โดยการสุมทุกช้ันแบบกําหนดสัดสวน 

2. ดานเน้ือหาเปนการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร ซึ่งประกอบดวย ดานคุณภาพในการปฏิบัติงาน ดานความรวดเร็วและ
ทันเวลาในการปฏิบัติงาน ดานการบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติงาน และดานประหยัดทรัพยากร 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานงานของขาราชการ 
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศและพลังงานทหาร 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ

และพลังงานทหาร 
 2. ผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสามารถนําไปสูการพัฒนาขาราชการ และมีความพรอมในการรับผิดชอบ 

ในหนาท่ีการงานท่ีไดรับมอบหมายเพิ่มมากข้ึน 
 3. เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับนักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลท่ัวไป ท่ีใหความสนใจนําไปศึกษาและ
ประยุกตใช 

ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและ
พลังงานทหาร ซึ่งประกอบดวย ดานคุณภาพในการปฏิบัติงาน ดานความรวดเร็วและทันเวลาในการปฏิบัติงาน
ดานการบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติงาน และดานประหยัดทรัพยากร 

ดานคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
 Peterson and Plowman (1953) (อางถึงใน อุสุมา ศักด์ิไพศาล, 2556) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ
องคประกอบของการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดานคุณภาพในการปฏิบัติงาน คือ คุณภาพงาน 
(Quality) จะตองมีคุณภาพสูง คือ ผูผลิตและผูใชประโยชนคุมคา และมีความพึงพอใจ ผลการทํางานมีความ
ถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากน้ีผลงานท่ีมีคุณภาพ ควรกอใหเกิดประโยชนตอองคกร และสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคาหรือผูรับบริการ 
 พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน  จันทรเกตุ (2560) ไดใหแนวคิดวา คุณภาพในการปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติงาน
ท่ีปฏิบัติตามกฎและระเบียบ และเปนไปตามหลักศีลธรรมและจรรยาบรรณ เกิดผลงานท่ีมีความถูตองและ
ครบถวนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 นพวรรณ  บุญฤทธ์ิ (2558) กลาววา คุณภาพของงาน หมายถึง บุคลากรขององคกรจะตองปฏิบัติงาน
ใหไดผลงานท่ีถูกตอง แมนยํา ไมมีขอผิดพลาด หนวยงานน้ัน ๆ ตองไดประโยชนคุมคา และมีความพึงพอใจ 
 Crosby (1988) (อางถึงใน บุญฤทธ์ิ หวังดี, 2558) กลาวไววา คุณภาพการใหบริการหรือ "Service 
quality" น้ัน เปนแนวคิดท่ีถือหลักการการดําเนินงานบริการท่ีปราศจากขอบกพรองและตอบสนองตรงตาม 
ความตองการของผูรับบริการ และสามารถท่ีจะทราบความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการไดดวย 
 อังศินันท  อินทรกําแหง และ นริสรา  พึ่งโพธ์ิสภ (2556) กลาวา การวัดประสิทธิภาพการทํางาน
สามารถพิจารณาไดในแงผลลัพธ คือ คุณภาพของงาน    

ดานความรวดเร็วและทันเวลาในการปฏิบัติงาน 

 ณัฐธัญ ถนัดรบ (2545 ) (อางถึงใน พฤธิสิทธ์ิ  อุทุม, 2559) ไดใหความหมายมายของประสิทธิภาพไว
วา ประสิทธิภาพ หมายถึง การกระทําของแตละบุคคลท่ีมีความสามารถและความพรอมพยายามทุมเทอยาง
มั่นใจในการปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลวดวยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ ปฏิบัติงานใหทันเวลารวดเร็วถูกตอง
มีคุณภาพและมาตรฐาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตองเกิดจากความขยัน หมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ
และเอาใจใสในงานพรอมดวยจิตใจท่ีซื่อสัตย และภักดีตอองคกร 
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 พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน  จันทรเกตุ (2560) กลาววา ความรวดเร็วและทันเวลา ในการปฏิบัติงาน 
หมายถึงการปฏิบัติงานทันทีท่ีไดรับมอบหมายเพื่อใหเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดและมีการพัฒนาเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน เพือ่ใหเกิดความรวดเร็ว 
 นพวรรณ  บุญฤทธ์ิ (2558) กลาววา เวลาในการปฏิบัติงาน คือ ระยะเวลาท่ีบุคลากรขององคกร 
ตองปฏิบัติงานใหไดผลงานแลวเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลา หรือตามคาดหวังของหนวยงานน้ัน 

ดานการบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติงาน 

 Peterson and Plowman (1953) (อางถึงใน อุสุมา  ศักด์ิไพศาล, 2556) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ
องคประกอบของการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดานปริมาณงาน (Quantity) ปริมาณงานท่ีเกิดข้ึน
จะตองเปนไปตามความคาดหวังของหนวยงาน โดยผลงานท่ีปฏิบัติไดมีปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีกําหนดใน
แผนงานหรือเปาหมายท่ีบริษัทวางไว และควรมีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อใหไดปริมาณงานตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว  
 พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน  จันทรเกตุ (2560) กลาววา การบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
การปฏิบัติงานท่ีมีการวางแผนในการใชทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เชน งบประมาณ กําลังพล เวลา 
วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยี โดยมีการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน มีการลําดับความสําคัญของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย เพื่อใหไดผลงานตามความคาดหวังของหนวยงาน 

ดานการประหยัดทรัพยากร 
 พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน  จันทรเกตุ (2560) กลาววา การประหยัดทรัพยากร หมายถึง การใชทรัพยากรท่ี
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เชน งบประมาณ กําลังพล วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยี อยางประหยัด คุมคาเกิด
การสูญเสียนอยท่ีสุด และเกิดประโยชนสูงสุด มีการกระตุนเตือนใหเพื่อนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาให
ตระหนักถึงการใชทรัพยากร อยางประหยัดและคุมคา   
 ปทมา  กัลยาคุณาภรณ (2558) กลาววา ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ 
ความสามารถท่ีทํางานใหเกิดผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลสําเร็จน้ันไดมาโดยการใชทรัพยากรนอยท่ีสุด และ 
การดําเนินการเปนอยางประหยัด ไมวาจะเปนระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมท้ังสิ่งตาง ๆ ท่ีตองใช 
ในการดําเนินการน้ัน ๆ ใหเปนผลสําเร็จและถูกตอง 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 สิรินภา  ทาระนัด (2561) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ
สวนทองถ่ิน ในเขตพื้นท่ีอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุระหวาง 36 - 40 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอายุการทํางานต้ังแต 6 - 10 ป มีรายไดตอ
เดือน 20,001 - 25,000 บาท สังกัดสํานักปลัด ตําแหนงงานสายงานวิชาการ สรุปผลการศึกษาระดับความ
คิดเห็นดานสมรรถนะหลัก พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ในระดับมากท่ีสุด คือ ดานการ
ทํางานเปนทีม รองลงมาในระดับมาก คือ ดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน ดานการบริการท่ีเปนเลิศ 
ดานการยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม และดานมุงผลสัมฤทธ์ิ ตามลําดับ สรุปผลการศึกษาระดับความ
คิดเห็นดานปจจัยจูงใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น ในระดับมากท่ีสุด คือ ดานความกาวหนา
ในหนาท่ีการงาน รองลงมาในระดับมาก คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับ ดาน
ลักษณะงานท่ีทํา ในระดับปานกลาง คือ ดานความรับผิดชอบ ตามลําดับ สรุปผลการศึกษาระดับความคิดเห็น
ดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด คือ ดาน
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ความรวดเร็ว รองลงมาในระดับมาก คือ ดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงานดานความประหยัดหรือความคุมคา
ของทรัพยากร ตามลําดับ  

 พระมหาคณาธิป  จันทรสงา (2561) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของขาราชการสํานักงานเขต สํานักงานเขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

เปนขาราชการสํานักงานเขตสัมพันธวงศ มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 113 คน สวนใหญ มีรายได 15,001 - 20,000 บาท

ตอเดือน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีตําแหนงงานระดับปฏิบัติงานมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไมเกิน 10 ป 

ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะงานท่ี

รับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานการไดรับการยอมรับนับถือโดยรวม อยูใน

ระดับปานกลาง ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีการประเมินประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานอยูกลุมระดับดี 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยท่ีเรียกวาแบบไมทดลอง (Non - Experimental DeSig.n) เปนการ
วิจัยท่ีมีการศึกษาตามสภาพท่ีเปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัด กระทําหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เปนการ
รวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวา (Cross Sectional Studies) คือ เปนการเก็บขอมูลในชวงระยะใด
เวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใชเคร่ืองมือวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 กลุมตัวอยางท่ีนํามาใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงาน
ทหาร โดยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการใชสูตร การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโรยามาเน 
(Taro Yamane,1973) ท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ีรอยละ 95 และยอมรับวาคาความคาดเคลื่อนไดไมมากกวารอย
ละ 5 ตามสูตรการคํานวณ จากการคํานวณไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับจํานวน 136.40 คน เพื่อความสะดวกตอ
การคํานวณและกลุมตัวอยางท่ีไดสามารถเปนตัวแทนท่ีดีของประชากรไดอยางสมบูรณย่ิงข้ึน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใช
กลุมตัวอยางเพื่อทําการเก็บขอมูลจํานวน 137 คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 
ข าราชการศูนยการ อุตสาหกรรมปองกันประ เทศและพลั งงานทหาร ในค ร้ัง น้ี ใช แบบสอบถาม 
(Questionnaire)เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน รายละเอียด ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ ซึ่งขอคําถามเกี่ยวกับปจจัย 
ดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตําแหนงงาน/ระดับช้ันของ
ขาราชการ และ อายุราชการ รวม 6 ขอ โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบไดเพียงขอเดียว  
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของขาราชการ 
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร จํานวน 34 ขอ ประกอบดวย ปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้า
จุนท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร
โดยแตละขอประกอบดวยคําถามในลักษณะเปนมาตรวัดประเมินคาความสําคัญ 5 ระดับ (Rating scale) 
ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด   4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง  2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอย 
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
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 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร จํานวน 12 ขอ ประกอบดวย ดานคุณภาพในการปฏิบัติงาน ดานความ
รวดเร็วและทันเวลาในการปฏิบัติงาน ดานการบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติงาน และดานการประหยัดทรัพยากร 
โดยแตละขอประกอบดวยคําถามในลักษณะเปนมาตรวัดประเมินคาความสําคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งมี
เกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากท่ีสุด   4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก 
   3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง  2 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย 
  1 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยท่ีสุด 
 สวนที่ 4 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติของ
ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร จํานวน 1 ขอ 
 สําหรับการวิจัยในคร้ังน้ีไดชวงคะแนนเทากับ = 0.80 โดยแบงความพึงพอใจ ออกเปน 5 ระดับ เพื่อใช
ในการตีความหมายของคาเฉลี่ยท่ีใชในการวิเคราะหคาใน สวนท่ี 2 ดังตอไปน้ี 
 คาเฉลี่ย     ความหมาย 
 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80   มีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
 คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60   มีระดับความคิดเห็นนอย 
 คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40   มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20   มีระดับความคิดเห็นมาก 
 คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00   มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดเก็บขอมูลมาแลว ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาประมวลผล ดวยการ
วิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา ใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
  1.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตําแหนงงาน อายุราชการมีระดับการวัดแบบ
เชิงกลุม จะใชคารอยละและความถ่ีในการอธิบายตัวแปร 
  1.2 ปจจัยจูงใจ ปจจัยคํ้าจุน และ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร มีระดับการวัดเชิงปริมาณจะใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานในการอธิบายตัวแปร 
 2. สถิติอนุมาน ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
  2.1 ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารท่ีมีเพศตางกัน ทําให
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงาน
ทหาร ใชสถิติ t – test 
  2.2 ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตําแหนงงาน อายุราชการ ท่ีตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารตางกัน ใชสถิติ One Way Anova และหากพบความ
แตกตางจะทําการทดสอบเปนรายคูดวยสถิติ LSD (Least – Significant Different) 
  2.3 ปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนสงผลตอประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของขาราชการ 
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารทดสอบโดย ใชสถิติ Multiple Regression 
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ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ 
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร สามารถสรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศและพลังงานทหาร โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียง
ตามลําดับ ไดแก ดานคุณภาพในการปฏิบัติงาน ดานความรวดเร็วและทันเวลาในการปฏิบัติงาน ดานการบรรลุ
เปาหมายในการปฏิบัติงาน และดานการประหยัดทรัพยากร  
 2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศและพลังงานทหาร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตําแหนงงาน/ระดับช้ัน
ของขาราชการทหาร และอายุราชการ สามารถสรุปการวิจัย ไดดังน้ี 

  2.1 ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารท่ีมีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตําแหนงงาน/ระดับช้ันของขาราชการทหาร และอายุราชการตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานตางกัน 

  2.2 ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร สามารถสรุปการวิจัย ไดดังน้ี 
  3.1 ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และปจจัยคํ้าจุน 
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรม

ปองกันประเทศและพลังงานทหาร สามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศและพลังงานทหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
  1.1 ดานคุณภาพในการปฏิบัติงาน ของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและ
พลังงานทหาร อยูในระดับระดับมาก โดยขาราชการสวนใหญปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน  จันทรเกตุ (2560) กลาววา การปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติตามกฎ
และระเบียบท่ีเกี่ยวของ หรือเปนไปตามหลักศีลธรรมและจรรยาบรรณ เกิดผลงานท่ีมีความถูกตองแมนยําและ
ครบถวน ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย และเปนประโยชนตอหนวยงาน หรือประชาชน หรือสังคม ทําใหเกิด
คุณภาพในการปฏิบัติงาน 
  1.2 ดานความรวดเร็วและทันเวลาในการปฏิบัติงาน ของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศและพลังงานทหาร อยูในระดับระดับมาก โดยขาราชการสวนใหญวางแผน บริหารจัดการงานท่ีไดรับ
มอบหมาย โดยจัดลําดับความเรงดวนของงาน เพื่อใหงานเสร็จทันเวลา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอังศินันท  
อินทรกําแหง และ นริสรา  พึ่งโพธ์ิสภ (2556) กลาววา การวัดประสิทธิภาพในการทํางานสามารถพิจารณาไดใน
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แงของกระบวนการบริหาร คือ การวางแผน การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน  จันทรเกตุ (2560) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยทํานายประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ผลการวิจัย พบวา ขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงาน
ไมไดลงมือปฏิบัติทันทีเมื่อไดรับมอบหมายงานแตเปนการปฏิบัติงานโดยจัดลําดับความเรงดวนของการสั่งการ  
  1.3 ดานการบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติงาน ของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
และพลังงานทหาร อยูในระดับระดับมาก โดยขาราชการสวนใหญนําเทคนิคและเทคโนโลยีมาปรับใชกับการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหวิธีการทํางานท่ีเหมาะสมและราบร่ืน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน จันทร
เกตุ (2560) กลาววา การบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีมีการวางแผนในการใช
ทรัพยากรท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เชน งบประมาณ กําลังพล เวลาวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยี โดยมีการ
กําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน มีการลําดับ ความสําคัญของงานท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหไดผลงานตามความ
คาดหวังของหนวยงาน 
  1.4 ดานการประหยัดทรัพยากรของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงาน
ทหาร อยูในระดับมาก โดยขาราชการสวนใหญใชอุปกรณอยางประหยัดและคุมคาในการปฏิบัติงาน เชน ใช
กระดาษใหครบท้ังสองดาน ดูแลทําความสะอาดอุปกรณหลังการใชงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Peterson 
and Plowman, 1953 เกี่ยวกับองคระกอบของการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานคาใชจาย (Costs)ใน
การดําเนินการท้ังหมดจะตองเหมาะสมกับงาน 

 2. ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตําแหนงงาน/ระดับช้ันของขาราชการทหาร และอายุราชการ สามารถสรุป

ไดดังนี้ 

  2.1 ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารท่ีมีเพศตางกัน สงผลให
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรศาสตรดานเพศวามีความ
แตกตางกันในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานความคิดจิตใจ ดานรางกาย ดานอารมณความรูสึก ซึ่งการ
ปฏิบัติงานในแตละดานอาจมีองคประกอบท่ีแตกตางกัน บางตําแหนงงาน เพศหญิงอาจปฏิบัติไดดีกวาเพศชาย 
เชน งานดานบริการ เพศหญิงมีความเอาใจใสในทุก ๆ รายละเอียด อดทนมากกวาเพศชาย จึงทําใหปฏิบัติงาน
ไดมีประสิทธิภาพมากกวาเพศชายหรืองานท่ีเปนตําแหนงท่ีตองใชกําลังกาย สมรรถนะของรางกาย เพศชายอาจ
สามารถปฏิบัติไดดีกวาเพศหญิง เน่ืองจากขอจํากัดทางเพศสภาพรางกายของเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 
วศิน  สันหกรณ (2557) กลาววา โดยท่ัวไปธรรมชาติไดสรางความสมดุลทางเพศ ในเบ้ืองตนไดจําแนกปจจัยทาง
เพศออกเปนสองกลุมใหญ ๆ คือ ผูหญิง (Female) และผูชาย (Male) ก็จะมีความแตกตางกันดานกายภาพ 
ความถนัด อารมณ สภาวะทางจิตใจ และการตัดสินใจ ซึ่งจะนําพาความคิด ทัศนคติ รสนิยม ท่ีแตกตางกัน
ออกไป รวมไปถึงประเพณีและวัฒนะธรรมเปนตัวกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูหญิงและผูชายท่ีแตกตางกันของท้ัง
สองเพศในสังคม หากกลาวถึงเพศหญิงจะมีแนวโนมในการสงและรับขาวสารมากกวา หากเปรียบเทียบกับเพศ
ชาย แตในทางกลับกันเพศชายไมไดเนนยํ้าไปถึงแคการรับสงขาวสารทางปกติเทาน้ัน แตเพศชายยังตองการท่ีจะ
สรางความสัมพันธตอผูรับและสงขาวสารน้ัน ๆ อีกดวย นอกจากน้ี เพศหญิงมีแนวโนมท่ีจะคลอยตามคนอ่ืนได
งายกวาเพศชาย และเพศหญิงมีความสามารถในการสื่อสาร ลอกเลียนแบบพฤติกรรมและบุคลิกภาพน้ัน ๆ จาก
ผูอื่นไดดีกวาผูชาย อีกท้ังเพศหญิงเปนเพศท่ีมีสภาวะทางจิตใจ และสอดคลองงานวิจัยของ เกศณรินทร  งามเลิศ 
(2559) กลาววา เพศ ท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน โดยเพศหญิงมี
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ประสิทธิภาพในการทํางานมากกวาเพศชาย อาจเน่ืองมาจากเพศหญิงจะมีความเอาใจใสในการใหบริการทุก ๆ 
รายละเอียด มีความอดทนในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธติดตอประสานงานเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายได
มากกวาเพศชาย  
  2.2 ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ท่ีมีอายุตางกัน สงผลให
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ระดับอายุท่ีแตกตางกัน สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ ปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนขององคกรท่ีสามารถตอบสนอง
ผูปฏิบัติงานในแตละชวงอายุ จะทําใหผูปฏิบัติงานมีแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีเกิดความพึงพอใจ สงผล
การปฏิบัติงานของขาราชการเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกศณรินทร  งามเลิศ (2559) 
ศึกษาวิจัยเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจาง องคการคลังสินคา 
ผลการวิจัย พบวา อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจ ท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากบุคคลท่ีมีอายุ 51 ปข้ึนไป จะรูสึก
วางานท่ีทํามีความมั่นคง ไมถูกไลออกโดยงาย และยังเปนอาชีพท่ีมีเกียรติและศักด์ิศรี จึงมีแรงจูงใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับงานวิจัย ของ อุบลวรรณ  
เอกทุงบัว (2555) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการของ
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการวิจัย พบวา ระดับอายุท่ีแตกตางกันมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและความพงึพอใจในภาพรวมของการทํางานแตกตางกนั 
  2.3 ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
สงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาระดับการศึกษา เปนปจจัยท่ี
แสดงถึงความแตกตางในประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร เน่ืองจาก พื้นฐานดานความรูความเขาใจในงาน
และความถนัดท่ีมีตอหนาท่ีแตละตําแหนงงานท่ีมีความตางกัน สงผลถึงประสิทธิภาพและความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกันออกไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วศิน  สันหกรณ (2557) กลาววา การศึกษา หมายถึง 
ระดับการศึกษาและความรูท่ีไดรับจากสถาบัน ซึ่งมีผลตอการรับขาวสารตาง ๆ ขณะท่ีการศึกษายังจะชวยให
บุคคลน้ัน ๆมีความรูท้ังทางดานวิชาการในการดําเนินชีวิตประจําวัน สิ่งเหลาน้ี ทําใหความสามารถในการรับ
ขาวสารเพิ่มมากข้ึน และสามารถแยกแยะขาวสารตาง ๆ ไดเปนอยางดี ซึ่งการศึกษาไดเร่ิมสงผลต้ังแตผูสอน
มาถึงผูเรียน ผูสอนสามารถสอดแทรกทัศนคติและความรูไปสูผูเรียนได และสอดคลองกับงานวิจัยของ มารวย  วิ
ชาญยุทธนากุล (2560) กลาววา ตนทุนพื้นฐานเกี่ยวกับความรูความเขาในงานและความถนัดท่ีมีตอหนาท่ีและ
ตําแหนงงานของพนักงานแตละคน มีความแตกตางกัน พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวา อาจปฏิบัติงานไดมี
ประสิทธิผลมากกวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา ทําใหมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานท่ีตางกัน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ นายวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน (2559) กลาวไววา ปจจัยสวนบุคคลดานระดับ
การศึกษาแตกตางกันใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอาจเปนเพราะตําแหนงท่ีสูงข้ึนยอมไดรับความ
คาดหวังจากบริษัทฯ มากข้ึน ทําใหพนักงานท่ีมีตําแหนงสูงมีความตระหนักในดานความปลอดภัยและคุณภาพ 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการ  โพธ์ิลังกา (2556)  กลาววา ขอมูลสวนบุคคลดานระดับการศึกษา ท่ี
แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับท่ีแตกตางกัน พนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงกวาปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากกวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อุบลวรรณ  เอกทุงบัว (2555) กลาววา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและความพึงพอใจในภาพรวมของการทํางานแตกตางกัน 
  2.4 ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตางกัน สงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับทฤษฎีท่ีไดศึกษา 
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  2.5 ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารท่ีมีตําแหนงงาน/ระดับช้ัน
ของขาราชการทหารตางกัน สงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา 
ประชากรศาสตรดานตําแหนงงาน หมายถึง ตําแหนงหนาท่ีท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ และโอกาส
ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีไดรับความยุติธรรม มีความเสมอภาค สงผลใหบุคลากรมีความต้ังใจ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถเพื่อใหงาน เกิดความสําเร็จและประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ นายวีรยุทธ  วาณิชกมลนันทน (2559) กลาววา ปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนงงานท่ีแตกตางกันใหแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อาจเปนเพราะตําแหนงท่ีสูงข้ึนยอมมีแรงจูงใจใน การปฏิบัติงานท่ีมากข้ึน ทําให
พนักงานมีความตองการในความสําเร็จของงานมากข้ึนเพื่อความกาวหนาตอการทํางานในอนาคต และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ นลพรรณ  บุญฤทธ์ิ (2558) กลาววา ตําแหนงงานถือเปนแรงจูงใจในการทํางานท่ีมี
ความสําคัญตอองคการ เน่ืองจากตําแหนงงานเปนแรงจูงใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงาน การดํารงตําแหนง
หนาท่ีท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ ผูบังคับบัญชาสนับสนุนความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี ไดรับความ
ยุติธรรมเสมอภาค ใหเกิดความมั่นคงในหนาท่ีการงาน ในการดํารงชีวิต ยอมสงผลใหบุคลกรมีความมุงมั่นต้ังใจ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  2.6 ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารท่ีมีอายุราชการตางกัน 
สงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา หากระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลมากข้ึนเพียงใดบุคคลน้ัน ยอมมีความรู ทักษะ และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติเพิ่ม
มากข้ึนดวย ดังน้ัน เมื่อมีประสบการณและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานมากข้ึน การปฏิบัติงานในเร่ืองเดิม ๆ 
หรืองานท่ีมีลักษณะคลายกันก็จะมีความรวดเร็วข้ึน ใชทรัพยากรอยางคุมคา ไดผลงานท่ีมีคุณภาพ และบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทนา  ฤทธ์ิสมบูรณ (2555) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
ผลการวิจัย พบวา บุคลากรท่ีมีประสบการณในการทํางานท่ีตางกันมีประสิทธิภาพการทํางานแตกตางกัน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สมพิศ  สุขแสน (2556) กลาววา ประสบการณ คือ ความรอบรูหรือรูรอบดานจาก
การไดเห็น ไดสัมผัสไดลงมือปฏิบัติบอย ๆ มิใชมีความรูเพียงแคในดานวิชาการเทาน้ัน การเปนผูมีประสบการณ
ในการทํางานสูงจะมีความแมนยําในการทํางาน แทบจะไมเกิดความผิดพลาด 
 3. ผลการศึกษาปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของขาราชการ
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร โดยภาพรวม เรียงตามลําดับที่มีผลสูงสุด ไดแก 
ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดาน
การไดรับการยอมรับนับถือ ตามลําดับ สามารถสรุปไดดังนี้ 
  3.1 ปจจัยดานความสําเร็จในการทํางาน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาขาราชการศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร ใหความสําคัญกับปจจัยดานความสําเร็จในการทํางาน การปฏิบัติงานท่ีไดรับ
มอบหมายอยางเต็มความรูความสามารถ ทําใหงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายและตรงตามวัตถุประสงคท่ี
วางไว ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg, 1996 หรือ ปจจัยท่ีทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ และ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กลาววา ความสําเร็จในการทํางาน คือ การประสบผลสําเร็จในงานท่ีทํา มีอิสระ
ในการทํางาน สามารถใชทักษะ ความรู ความสามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี สามารถแกไขปญหา
ไดเสมอ ทําใหบุคลากรรูสึก พึงพอใจ เกิดความภูมิใจในความสําเร็จน้ัน เกิดความรูสึกท่ีดีตองาน และมีกําลังใจ 
ในการทํางานอื่น ๆ ตอไป เปนปจจัยกระตุนใหบุคลากรเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานและสงผลใหการทํางาน
ของบุคลากรเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
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  3.2 ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ซึ่งผู วิจัยมีความเห็นวา ขาราชการศูนยการ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ใหความสําคัญกับปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
สภาพแวดลอมของสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสม เชน อาคารสถานท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด มีแสง
สวางเพียงพอ อากาศถายเทมีความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี Walton (1973) (อางถึง
ใน ณัฐวัตร  เปงวันปลูก, 2560) กลาววา คุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน คือ สภาพการทํางานท่ีมีความปลอดภัย
และสงเสริมสุขภาพ ผูปฏิบัติงานควรจะไดอยูในสภาพแวดลอมและสิ่งแวดลอมของการทํางานท่ีปองกันอุติเหตุ 
และไมเกิดผลเสียหายตอสุขภาพและปลอดภัยแกรางกาย ซึ่งหากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีจาก
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานมากข้ึนเทาไหร ยอมจะสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดีข้ึนตามไปดวย 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สิรินภา ทาระนัด (2561) กลาววา สถานท่ีปฏิบัติงาน หรือสิ่งแวดลอมในการ
ปฏิบัติงานท่ีดี เปนปจจัยท่ีสงเสริมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน กลาวคือ การจัดสถานท่ีปฏิบัติงานสะอาด มี
อุปกรณเคร่ืองอํานวยความสะดวกสบายท่ีเหมาะสม มีแสงสวางพอเพียง ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็ว 
และน่ังอยูกับโตะปฏิบัติงานไดนานข้ึนได ไดผลงานมากข้ึน 
  3.3 ปจจัยดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ขาราชการศูนยการ
อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ใหความสําคัญตอปจจัยดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาการ
ท่ีผูบังคับบัญชาบริหารงาน ตามระเบียบ กฎเกณฑ ท่ีหนวยงานน้ัน ๆ กําหนดไวดวยความยุติรรมอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน โดยใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ เมื่อเกิดปญหาจากการปฏิบัติงาน และสงเสริมสนับสนุน
ผูใตบังคับบัญชาในทุก ๆ ดาน เพื่อใหเกิดความเจริญกาวหนา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมคิด  บางโม 
(2540) (อางถึงใน สิรินภา  ทาระนัด, 2561) กลาววา ปจจัยท่ีสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ 
ผูบริหารท่ีดีจะตองพยายามสนับสนุน ใหขาราชการของตนกาวหนาตอไปใหมากท่ีสุด แสวงหาโอกาสท่ี
ขาราชการของตนจะไดรับตําแหนงสูงข้ึน หรือสนับสนุนใหเรียนตอหรือเขารับการอบรมสัมมนา  
  3.4 ปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาขาราชการศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร ใหความสําคัญตอปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ การไดรับการ
ยอมรับจากบุคคลในองคกร หรือการยกยองชมเชยในความรูความสามารถ เมื่อปฏิบัติงานประสบความสําเร็จซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เสกสรร  อรกุล (2557) ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เมทเทิลคอม จํากัด ผลการวิจัย พบวา ปจจัยแรงจูงใจ
ภายในดานการยกยองยอมรับนับถือมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะการนาํไปใช  
 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีขอเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใชใหเปนประโยชนในกําหนดแนวทาง วิธีการ และ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อใหขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร 
ปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ดังน้ี 
 ปจจัยสวนบุคคล 
 จากการศึกษาวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร แสดงใหเห็นวาขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงาน
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ทหาร ท่ีมีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน/ระดับช้ันของขาราชการทหาร และอายุ
ราชการท่ีตางกันสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมตางกัน โดยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
 1. ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารท่ีมี
อายุตางกัน สงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานโดยภาพรวมตางกัน ดังน้ัน องคกรจึงควรเนนประเด็นความสนใจ
เกี่ยวกับเร่ือง ปจจัยดานเพศของขาราชการ อาจเพราะเน่ืองดวยขาราชการมีความแตกตางกันในหลาย ๆ ดาน
ไมวาจะเปนดานความคิดจิตใจ ดานรางกาย ดานอารมณความรูสึก ซึ่งการปฏิบัติงานในแตละดานอาจมี
องคประกอบท่ีแตกตางกัน บางตําแหนงงาน เพศหญิงอาจปฏิบัติไดดีกวาเพศชาย เชน งานดานบริกาเพศหญิงมี
ความเอาใจใสในทุก ๆ รายละเอียด อดทนมากกวาเพศชาย จึงทําใหปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากกวาเพศ
ชาย หรืองานท่ีเปนตําแหนงท่ีตองใชกําลังกาย สมรรถนะของรางกาย เพศชายอาจสามารถปฏิบัติไดดีกวาเพศ
หญิง เน่ืองจากขอจํากัดทางเพศสภาพรางกายของเพศหญิง ดังน้ันองคการควรจัดโครงสรางและจัดตําแหนงงาน
ใหเขากับลักษณะของงานท่ีทํา และเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและพัฒนาคุณภาพงาน  
 2. ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหารท่ีมี
อายุตางกัน สงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานโดยภาพรวมตางกัน ดังน้ัน องคกรจึงควรเนนประเด็นความสนใจ
เกี่ยวกับเร่ืองปจจัยดานอายุของขาราชการ อาจเพราะเน่ืองดวยขาราชการท่ีมีอายุนอยขาดประสบการณขาด
ทักษะ และความชํานาญในงานท่ีปฏิบัติ ในขณะท่ีขาราชการท่ีมีอายุมากไมสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานได องคกรควรจัดใหขาราชการเขารับฝกอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู แลกเปลี่ยนทักษะ เทคนิค 
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรูรวมกัน และเปนแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานและพัฒนาคุณภาพงาน อีกท้ังยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูรวมงานอีก
ดวย  
 3. ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงาน
ทหาร ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน สงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานโดยภาพรวมตางกัน ดังน้ัน องคกรจึงควร
เนนประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเร่ือง ปจจัยดานระดับการศึกษาของขาราชการ อาจเพราะเน่ืองดวยขาราชการท่ี
มีระดับการศึกษา เปนปจจัยท่ีแสดงถึงความแตกตางในประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร เน่ืองจากพื้นฐาน
ดานความรูความเขาใจในงานและความถนัดท่ีมีตอหนาท่ีแตละตําแหนงงานท่ีมีความตางกัน สงผลถึง
ประสิทธิภาพและความสําเร็จในการปฏิบัติงานแตกตางกันออกไป องคกรควรจัดใหหนวยงานแตละหนวยงาน
จัดสรรงบประมาณใหกําลังพลเพื่อใชในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 4. ปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนงงาน/ระดับช้ันของขาราชการทหาร ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศและพลังงานทหาร ท่ีมีตําแหนงงาน/ระดับช้ันของขาราชการทหารตางกัน สงผลใหประสิทธิภาพ
ในการทํางานโดยภาพรวมตางกัน ดังน้ัน องคกรจึงควรเนนประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองปจจัยดานตําแหนง
งาน/ระดับช้ันของขาราชการทหาร อาจเพราะตําแหนงหนาท่ีท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ และโอกาส
ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีไดรับความยุติธรรม มีความเสมอภาค สงผลใหบุคลากรมีความต้ังใจ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถเพื่อใหงานเกิดความสําเร็จและประสิทธิภาพ ความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกันออกไปองคกรควรจัดใหหนวยงานจัดบุคคลากรใหตรงกับความรูความสามารถและมีการ
จัดเลื่อนช้ันในตําแหนงงานน้ัน ๆ ทุกป จะทําใหบุคลากรมีความต้ังใจปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถท่ี
มี 

 5. ปจจัยสวนบุคคลดานอายุราชการ ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงาน

ทหารท่ีมีอายุราชการตางกัน สงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมตางกัน ดังน้ัน องคกรจึงควร
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เนนประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองปจจัยดานระยะเวลาปฏิบัติงานของขาราชการ เพราะอาจเน่ืองดวย

ขาราชการท่ีมีอายุราชการนอย มีทักษะ ความชํานาญ และประสบการณในการปฏิบัติงานนอย รวมถึงมีความ

ผูกพันตอองคกรท่ีนอยดวยเชนกัน ในขณะท่ีขาราชการท่ีมีอายุราชการมาก ทํางานแบบเดิม ๆ จนกลายเปน

ความเคยชิน เร่ิมจะมีความรูสึกเฉ่ือยชา ไมมีแรงบันดาลใจ หรืออารมณ ในการทํางาน องคกรควรจัดใหมีการ

อบรมสัมมนาหรือกิจกรรมเพิ่มพูนความรู แลกเปลี่ยนทักษะ เทคนิคในการปฏิบัติงาน ระหวางผูท่ีปฏิบัติงานใน

สายงานเดียวกัน และปลูกฝงคานิยมในองคกรใหกับขาราชการอยางตอเน่ือง เพื่อสรางแรงกระตุนใหต่ืนตัว เกิด

แรงบันดาลใจ ทุมเท เสียสละเพื่อองคกร และปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่ม

มากข้ึน 

 ปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน 

 ปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการศูนยการ

อุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร โดยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

 1. ดานความสําเร็จในการทํางาน ควรสงเสริมใหขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและ

พลังงานทหารไดรับการศึกษา อบรมเพิ่มเติม ท่ีมีความจําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงงานหนาท่ีท่ีตอง

รับผิดชอบในปจจุบัน และควรจัดใหมีการอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนทักษะความรู และเทคนิคในการทํางาน 

เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 2. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ขาราชการศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงาน

ทหาร ควรมีสภาพแวดลอมของสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสม เชน อาคารสถานท่ีปฏิบัติงานมีความ

สะอาดมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเท มีความปลอดภัย เชน อาคารมีโครงสรางท่ีแข็งแรง มีการติดต้ังอุปกรณ

ดับเพลิง และมีความเพียงพอของอุปกรณสํานักงาน รวมถึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

 3. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูบริหารงานควรบริหารงานตามระเบียบ กฎเกณฑ ท่ีหนวยงาน

น้ัน ๆ กําหนดไวดวยความยุติธรรมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน โดยใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ เมื่อเกิด

ปญหาจากการปฏิบัติงาน และสงเสริมสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาในทุก ๆ ดาน เพื่อใหเกิดความเจริญกาวหนา 

 4. ดานการไดรับการยอมรับนับถือผูบริหาร และผูท่ีปฏิบัติงานรวมกันควรมีการยกยองชมเชย การให

กําลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดท่ีแสดงใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถเมื่อปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จ

ซึ่งจะทําใหขาราชการเกิดความภาคภูมิใจ มีเกียรติและศักด์ิศรีในอาชีพ รวมท้ังรูสึกเปนสวนหน่ึงของทีม และ

ขององคกร สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  

 1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ 
ศูนยการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและพลังงานทหาร เชน ปจจัยดานความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับ 
การทํางาน ปจจัยดานความผูกพันตอองคกร 
 2. เพื่อใหไดขอมูลท่ีหลากหลายและชัดเจนมากย่ิงข้ึน ควรนําสถิติตัวอ่ืนมาใชในการวิเคราะหรวมกับ
การเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม เชน การสัมภาษณเชิงลึก และจัดการสัมภาษณแบบกลุมควบคูกับการ0แจก
แบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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