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บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ ของ
กองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการ
บ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี คือ ข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก 
จ านวน 222 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ  
t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็น
รายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ 
บ านาญ กรมการเงินทหารบก ท่ีมีต าแหน่งทางราชการ สถานภาพ ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก 
ท่ีมีเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการให้บริการไม่ต่างกัน 
 
ค าส าคญั : ประสิทธิภาพในการให้บริการ; ข้าราชการบ านาญ 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research were 1) to study service’s efficiency given to pensioners 
by Pension division; Finance Department, Royal Thai Army 2) to study level of service’s 
efficiency given to pensioners by pension division classified by personal factors. Sample 
population in this study are conducted in a total of 222 peoples. In accordance with the research 
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plan, questionnaires are used as main tool for data collection. Based on this study, statistics 
used in the descriptive analysis are frequency, percentage, mean, and standard deviations. 
Hypothesis test are expressed For Comparison, using both t-test statistics and one-way 
ANOVA. If differences are found, they will be compared in pairs by using LSD method. 

Test results for Hypothesis found that personal factors of pensioners which consists 
of different positions and statuses have influenced on different level of service’s efficiency. 
On the contrary, personal factors of pensioners with different gender, age, and monthly 
incomes will not result to different level of service’s efficiency by pension division. 
 
Keywords: Service’s Efficiency; Pensioner 
 
บทน า 

ก่อนปี พ.ศ.2444 ข้าราชการเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการจะไม่ได้รับเงินตอบแทนจาก
ทางราชการแต่อย่างใด ต่อมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงให้มี
บ าเหน็จบ านาญให้กับข้าราชการไว้เลี้ยงชีพยามที่ออกจากงานราชการ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี
การตราพระราชบัญญัติเพื่อจ่ายเบี้ยบ านาญเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2444 เรียกว่า “พระราชบัญญัติเบี้ยบ านาญ
รัตนโกสินทร์ศก 120” แต่พระราชบัญญัติเบี้ยบ านาญ ร.ศ.120 ไม่ได้ให้สิทธิในการรับบ าเหน็จบ านาญแก่
ข้าราชการโดยท่ัวถึงทุกช้ัน จึงได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติเบี้ยบ านาญ ร.ศ.120 และตราพระราชบัญญัติ
ฉบับใหม่ข้ึนอีกหลายฉบับ จนกระท่ังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 เป็น
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการท่ีใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน (กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ, 2556) 

กรมการเงินทหารบกเป็นหน่วยข้ึนตรงต่อกองทัพบก มีหน้าท่ีในการบริหารจัดการด้านการเงินและ
การบัญชีของกองทัพบก โดยมีกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้านการเงินและสวัสดิการ
แก่ข้าราชการเบี้ยหวัดบ านาญท่ีมีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญกับทางกองทัพบก 
รวมถึงเงินด้านอื่น ๆ เช่น เงินค้างจ่าย เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า เงินบ าเหน็จตกทอด เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด 
บ านาญ เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร การหักหน้ีสินทางราชการและเงินสวัสดิการอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งข้อมูลการเบิกเงินประเภทต่าง ๆ ในระบบบ าเหน็จ บ านาญ (e-Pension) เบิกจ่ายเงิน 
ในระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และจัดท าหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ 
ให้กับข้าราชการบ านาญกองทัพบกท่ีเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ 

ในปัจจุบันปี พ.ศ.2564 มีข้าราชการบ านาญท่ีรับเงินกับทางกองทัพบก จ านวนท้ังสิ้นประมาณ 
100,567 คน ในจ านวนดังกล่าวเป็นข้าราชการบ านาญที่ขอรับเงิน เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กับกองเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จ บ านาญฯ จ านวน 16,724 คน (แผนกทะเบียนและบริการ กองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงิน
ทหารบก, 2564) ในแต่ละวันมีข้าราชการบ านาญที่เข้ามาติดต่อกับกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญฯ ประมาณ 
50-100 คนต่อวัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มจ านวนข้ึนทุกปี เน่ืองจากกระทรวงกลาโหมมีนโยบายในการลด
จ านวนก าลังพลของกองทัพบกลง จึงท าให้มีจ านวนข้าราชการบ านาญท่ีเพิ่มมากข้ึนจากแนวโน้มการเพิ่ม
จ านวนข้าราชการบ านาญ ท าให้กองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญฯ ซึ่งเป็นส่วนราชการท่ีให้บริการด้านการเงิน
และการบริการด้านต่าง ๆ แก่ข้าราชการบ านาญ ได้ตระหนักถึงผลกระทบและปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะ
จ านวนข้าราชการบ านาญที่เพิ่มข้ึนทุก ๆ ปี ในขณะท่ีผู้ให้บริการมีจ านวนไม่เพียงพอ นอกจากน้ียังมีข้ันตอน
ในการปฏิบัติงานหลากหลายข้ันตอน ส่งผลต่อความล่าช้า วิธีการท างานในบางเร่ืองท่ียังไม่ทันสมัย ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของข้าราชการบ านาญได้ทันเวลา จากสาเหตุท่ีกล่าวมาแล้วน้ัน กองเบ้ียหวัด บ าเหน็จ 
บ านาญฯ จึงต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถตอบสนองการบริการท่ีมีต่อข้าราชการบ านาญ
ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอน และระยะเวลาการปฏิบัติต่าง ๆ ลง โดยถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการ
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พัฒนาระบบราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นรูปธรรมมากที่สุด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
กรมการเงินทหารบก 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
กรมการเงินทหารบก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตของประชากร  
 การศึกษางานวิจัยครั้งน้ีเฉพาะข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงิน
ทหารบก จ านวน 500 คน ในห้วงระหว่างวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2564 

2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากทราบจ านวนข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
กรมการเงินทหารบก ท่ีเป็นจ านวนแน่นอน ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างท่ียอมรับได้ 0.05 และระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% จากการเปิดตาราง โดยใช้สูตร Yamane (1973) 
พบว่าจ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องท าการศึกษาอยู่ท่ี 222 คน 

3. ขอบเขตของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเรื่อง ประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ 

ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-End 
Questionnaire) และค าถามปลายเปิด (Open-End Questionnaire) 

4. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
เป็นการศึกษาประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 

กรมการเงินทหารบก ตัวแปรอิสระ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่งทางราชการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
สถานภาพ ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านผู้ให้บริการ ด้านคุณภาพในการให้บริการ ด้านระยะเวลาในการให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการประชาสัมพันธ์  

5. ขอบเขตระยะเวลา  
การด าเนินการศึกษาวิจัยเริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 จนถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

1. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
กรมการเงินทหารบก 

2. เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
กรมการเงินทหารบก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ต าแหน่งทางราชการ รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน สถานภาพ 
 3. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการได้อย่างเหมาะสม 
สามารถตอบสนองต่อการใช้บริการของข้าราชการบ านาญ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัประสทิธิภาพ 
อภิชัย จตุพรวาที (2557) ให้ความเห็นว่า ประสิทธิภาพ คือ การใช้ทรัพยากร เช่น บุคลากร 

งบประมาณอย่างจ ากัดในการให้บริการกับผู้รับบริการจนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 
อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ (2559) ให้ทัศนะว่า ประสิทธิภาพของการบริหารงานจะเป็นเครื่องช้ีความเจริญ 

ก้าวหน้าหรือความล้มเหลวขององค์กร งานท่ีส าคัญของการบริหารองค์กรก็คืองานในหน้าท่ีของการบริหาร ซึ่งจะ
เหมือนกันเป็นสากลไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใดมีจุดประสงค์ใดเป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารท่ีเหมาะสมกับ
องค์กรของตนเอง สถานการณ์ต่าง ๆ และน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรมากท่ีสุด 

แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัการบริการ 
 สมหญิง เปี่ยมฤทัย (2556) ให้ความหมายการบริการ ว่า การบริการเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของบุคคลหน่ึงกระท ากับอีกบุคคลหน่ึงเพื่อการแลกเปลี่ยน เพื่อให้บุคคลผู้รับบริการได้ 
รับประโยชน์ตามความคาดหวังและไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอื่น 

ชลธิชา ศรีบ ารุง (2557) ให้ทัศนะว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือการให้ความช่วยเหลือปฏิบัติเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและให้ความพึงพอใจของท้ังผู้ให้ และผู้รับบริการ ซึ่งกิจกรรมน้ันไม่สามารถจับต้องได้ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แยกประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการ
บ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก ออกเป็น 5 ด้าน ดังน้ี  

ด้านผู้ใหบ้รกิาร 
ไวยวิทย์ ศรีบุญยวง (2554) ให้ทัศนะความเห็นว่า กระบวนการหรือการด าเนินการท่ีบุคคลหรือ

กิจการหน่ึงส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ โดยจะต้องมีท้ังความรวดเร็ว ความน่าเช่ือถือ ความปลอดภัย ความทันสมัย 
ความต่อเน่ือง ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน และราคาท่ีเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความ   
พึงพอใจ ความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ 

ณัฐพัฒน อาจนนท์ลา (2560) สรุปความหมายของผู้ให้บริการว่า เป็นการปฏิบัติรับใช้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความจ าเป็นของลูกค้า บริการเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้หรือแสดงความเป็น
เจ้าของได้ แต่สามารถท่ีจะถูกรับรู้ในเชิงความพึงพอใจและสามารถช่วยรักษาลูกค้าไว้ได้ 

ด้านคณุภาพในการใหบ้รกิาร 
ไวยวิทย์ ศรีบุญยวง (2554) ให้แนวคิด คุณภาพในการให้บริการว่า เป็นคุณสมบัติทุกประการของสินค้า

หรือบริการท่ีออกแบบหรือผลิตข้ึนมาเพื่อตอบสนองความต้องการ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
โดยต้องมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

เบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559) ได้เสนอไว้ว่า การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ เป็นหนทางหน่ึงท่ีท าให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จท่ามกลางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธุรกิจท่ีให้บริการมีรูปแบบการให้บริการท่ี
คล้ายคลึงกันและต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกัน ดังน้ันการเน้นคุณภาพการบริการจึงเป็นวิธีท่ีจะสร้างความแตกต่าง
ให้องค์กรได้และความแตกต่างน้ีจะน ามาซึ่งการเพิ่มพูนของผู้บริโภค 

ด้านระยะเวลาในการใหบ้รกิาร 
ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ (2558) ให้ความเห็นว่า เป็นระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมของ

บุคคลหรือองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นให้เกิดความพึงพอใจต่อกิจกรรมน้ัน ๆ โดยมุ่งเน้น
ท่ีคุณภาพคือ มีความตรงต่อเวลา ระยะเวลาในการรับบริการไม่นาน เวลาท่ีให้บริการเป็นเวลาท่ีสะดวก มีความ
รวดเร็ว เข้าถึงบริการได้ง่าย และระเบียบข้ันตอนไม่ควรมาก 

ศิวพงษ์ อ้อพงษ์ (2560) กล่าวว่า ระยะเวลาในการให้บริการ คือ ระยะเวลาในการให้บริการท่ีรวดเร็ว 
ฉับไว งานเสร็จทันตามระยะเวลาท่ีก าหนดและถูกต้อง 
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ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
มารุต ยอดสินชัย (2553) สรุปว่า สิ่งอ านวยความสะดวกเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเพื่อให้เกิดความ

สะดวกสบายหรือเพื่อการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของนักท่องเท่ียวและผู้มาเยือน 
ต่อวงศ์ อยู่ยอด (2555) ได้ให้ความหมายว่า สิ่งอ านวยความสะดวก คือ สิ่งใดก็ตามท่ีผู้จัดการหรือ

ดูแลพื้นท่ีเป็นผู้สร้างข้ึนเพื่อรองรับกิจกรรมของผู้ใช้ประโยชน์ นอกจากน้ันแล้วสิ่งอ านวยความสะดวกยังให้
ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และสุขอนามัยท่ีดี รวมถึงสามารถใช้เป็นภาพลักษณ์ของพื้นท่ีได้อีกด้วย 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 
สมหญิง เป่ียมฤทัย (2556) ให้ทัศนะว่า การประชาสัมพันธ์มีบทบาทส าคัญและมีความจ าเป็นอย่าง

ยิ่งส าหรับบุคคล องค์กร สถาบัน หน่วยงานตลอดจนงานทางด้านการศึกษา งานราชการ ฯลฯ เพราะการ
ประชาสัมพันธ์เป็นวิธีการหน่ึงท่ีเช่ือมโยงความเข้าใจระหว่างองค์กร สถาบันหน่วยงานกับประชาชนด้วยการ
เผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย วัตถุประสงค์ กิจกรรมของสถาบันให้ประชาชนทราบ ขณะเดียวกันก็รับฟังความคิดเห็น 
ตลอดจนความต้องการของประชาชนและเมื่อประชาชนเกิดความเข้าใจมีความรู้สึกและมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อ
องค์กร สถาบัน หรือหน่วยงานแล้วก็จะให้ความร่วมมือสนับสนุนองค์กรสถาบันหรือหน่วยงานน้ัน ๆ 

พระมหากฤษดา นนทวงษ์ (2558)  ให้ความหมายของ การประชาสัมพันธ์ คือ การพยายามขององค์การท่ี
จะสร้างทัศนคติท่ีดี ภาพลักษณ์ท่ีดีและความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การกับกลุ่มเปูาหมายท้ังภายในและภายนอก
องค์การ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม รัฐบาล หรือประชาชน เป็นต้น ด้วยการ
ติดต่อสื่อสารทางสื่อต่าง ๆ 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นันทพร อารมณ์ช่ืน (2558) ท าการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการให้บริการและภาพลักษณ์องค์กรท่ีมี
ผลต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชนของพนักงาน บริษัท MOCAP ในการใช้สิทธิประกันสังคม เป็น
การวิจัยเชิงพรรณนา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการและภาพลักษณ์องค์กรท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชนของผู้ประกันตนในการใช้สิทธิประกันสังคม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานบริษัท MOCAP จ านวน 250 คน ใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis; MRA) เพื่อเป็นการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระหลายตัวแปร จากผลการวิจัย 
พบว่าด้านประสิทธิภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ตามด้วยภาพลักษณ์องค์กร และการเลือกใช้บริการ
สถานพยาบาล ตามล าดับ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรด้านประสิทธิภาพการให้ บริการ พบว่า การ
ให้บริการอย่างต่อเน่ือง การให้บริการอย่างเพียงพอ และการให้บริการอย่างก้าวหน้ามีความสัมพันธ์ต่อการ
เลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชน อยู่ในระดับมาก และมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชน
ของผู้ประกันตน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตัวแปรด้านภาพลักษณ์องค์กร พบว่า ด้านพนักงาน 
ด้านองค์กร ด้านบริการ และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาล
เอกชน อยู่ในระดับมาก และมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชนของผู้ประกันตน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  ตัวแปรอิสระโดยรวม คือ ประสิทธิภาพการให้บริการ และภาพลักษณ์องค์กรมีความสัมพันธ์
ต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเอกชน อยู่ในระดับมาก และมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาล
เอกชนของผู้ประกันตน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ไพรวัลย์ รัตนมา (2560) ท าวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน  
ของข้าราชการศาลยุติธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ 
เพื่อหาแนวทาง การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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แบบของการวิจัยและพัฒนา โดยใช้การผสมผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพเป็นหลัก มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ประชาชนท่ีมาใช้บริการท่ีศาลยุติธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จ านวน 1,500 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสอบถาม ท่ีมีค่าความเช่ือมั่นท่ี 0.85 มีลักษณะ
เป็นค าถามปลายเปิด และค าถามปลายปิด จัดกลุ่มสนทนาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาและ
การศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรคือ 1,500 คน กลุ่มตัวอย่าง 300 คน มีวิธีการสุ่มตัวอย่างคือ วิธีการสุ่มแบบ
ไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (non-probability) โดยเป็นการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด และค าถามปลายปิดวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา
และโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์วิจัย ได้แก่ สถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย, ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติทดสอบ ได้แก่  ค่าทดสอบที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของ
ข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความเท่าเทียมกัน ส่วนด้านความพอเพียงของ
การบริการ และด้านความสะดวกรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านความสะดวกรวดเร็ว    
2) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า จ าแนกตามสถานะผู้มาใช้บริการและศาลท่ีมาใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ 
0.05 ปรับให้มีความชัดเจน 3) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ศาลควรจัดให้มีแผนผังและข้ันตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน ควรมีเจ้าหน้าท่ีให้
ค าปรึกษาแนะน า แบบฟอร์มท่ีใช้ควรใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายเพื่อจะได้กรอกข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
และควรมีจุดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อให้การบริการมีความรวดเร็ว 
 
วิธีด าเนนิการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง 
(Non-Experimental Design) ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 222 ชุด เก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงครั้งเดียว (Cross sectional studies) และน าเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนาและแบบสถิติเชิงอนุมานหรืออ้างอิง โดยผู้วิจัยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติอยู่ท่ีระดับ 0.05 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด  บ าเหน็จ บ านาญ 
กรมการเงินทหารบก จ านวน 500 คน ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยการใช้สูตรของ 
Yamane (1973) ก าหนดค่าความเช่ือมั่นท่ี 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้
ท่ี 0.05 จากการค านวณจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการแจกแบบสอบถาม จ านวน 222 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามเรื่อง ประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ 
ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก มีรายละเอียดดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ต าแหน่งทางราชการ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก ประกอบด้วย ด้านผู้ให้บริการ ด้านคุณภาพในการให้บริการ ด้านระยะเวลา 
ในการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 5 หมายถึง 
ระดับประสิทธิภาพในการให้บริการมากท่ีสุด, ระดับ 4 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพในการให้บริการมาก , 
ระดับ 3 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพในการให้บริการปานกลาง, ระดับ 2 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพใน
การให้บริการน้อย, ระดับ 1 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพในการให้บริการน้อยท่ีสุด 
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ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
ประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก 
จ านวน 1 ข้อ 

 
ผลการวิจัย 
 1. ข้าราชการบ านาญท่ีมาใช้บริการของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก มากท่ีสุด 
จะเป็นเพศชาย ซึ่งมีอายุระหว่าง 56-65 ปี โดยมีต าแหน่งทางราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรจ านวน 141 คน 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจ านวน 20,001-30,000 บาท และมีสถานภาพสมรส 
 2. ประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงิน
ทหารบก ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และค่า SD เท่ากับ 0.515 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านคุณภาพในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
 3. จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
กรมการเงินทหารบก ท่ีมีต าแหน่งทางราชการ สถานภาพ ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการให้บริการโดยรวม
ต่างกัน ส่วนข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก ท่ีมีเพศ อายุ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการให้บริการโดยรวมไม่ต่างกัน 
 
อภิปรายผล 

1. การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
กรมการเงินทหารบก ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

1.1 ด้านผู้ให้บริการ ประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
กรมการเงินทหารบก ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากผู้ให้บริการมีความสามารถ
และมีประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นอย่างดี ย่อมท าให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและพึงพอใจต่อ
การให้บริการของผู้ให้บริการน้ัน ๆ ท้ังน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของ ไพรวัลย์ รัตนมา (2560) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ของข้าราชการศาลยุติธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรม  จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสินี มาลัย (2559) ซึ่งได้ท า
วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พบว่า 
ผู้รับบริการมีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

1.2 ด้านคุณภาพในการให้บริการ ประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า คุณภาพในการให้บริการน้ัน มีเพื่อตอบสนองความต้องการ อันจะท าให้เกิดความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิวพงษ์ อ้อพงษ์ (2560) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กรณีศึกษาเปรียบเทียบกองพัฒนานักศึกษากับกองบริการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ด้านคุณภาพในการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ไวยวิทย์ ศรีบุญยวง (2554) ซึ่งได้ท าวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการให้บริการของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ าเภอ    
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความคิดเห็นต่อระดับประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

1.3 ด้านระยะเวลาในการให้บริการ ประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ ของกอง
เบ้ียหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
มาก โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า การท่ีผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี
น้ัน ส่วนหน่ึงมาจากระยะเวลาของการให้บริการท่ีรวดเร็ว ไม่ล่าช้า สามารถตอบสนองความต้องการได้
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ในทันที ท้ังน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของ ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ (2558) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ปัจจัยเกี่ยวกับการบริการ ด้านระยะเวลาบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เสาวลักษณ์ แผวผาลา (2558) ซึ่งท าวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการให้บริการในงานสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประสิทธิภาพการให้บริการในงานสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด 
(มหาชน) ศึกษาสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง
ด้านสินเช่ือท่ีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บรกิารในงานสินเช่ือของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือสามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว อ านวยความสะดวก ให้ข้อมูลได้
เป็นอย่างดี 

1.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในสภาพแวดล้อมท่ัวไป ณ บริเวณสถานท่ีท่ีการส่งมอบบริการน้ัน ๆ ในส่วนท่ีปรากฏให้เห็น
หรือสิ่งท่ีสามารถจับต้องได้ เช่น อาคาร พื้นท่ีอาคาร บริเวณภูมิทัศน์ เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ รวมถึงสาธารณูปโภค 
ไฟฟูา น้ าประปา หากมีหรือได้รับการออกแบบท่ีดี รองรับไว้ ย่อมจะส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก 
ความสบาย ความเหมาะสม สะอาด และยังรวมถึงบุคลิกภาพของผู้ให้บริการด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สมหญิง เปี่ยมฤทัย (2556) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิต
พื้นท่ีตราด สาขาเมืองตราด พบว่า ประชาชนผู้มาขอรับบริการเห็นด้วยในระดับมาก ส าหรับด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอกหน่วยงาน อันได้แก่ ความรู้สึกปลอดภัย เมื่อเข้ามาติดต่อราชการ ด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 
ได้แก่ การจัดส านักงานมีความเป็นระเบียบและคล่องตัวในการติดต่อ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
วาสินี มาลัย (2559) ท าวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

1.5 ด้านการประชาสัมพันธ์ ประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่เรื่องราว สร้างความเข้าใจและสานสัมพันธภาพ
ความกลมเกลียวราบรื่นอันดีระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ โดยการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างภาพพจน์
ท่ีดีของหน่วยงานให้ผู้รับบริการน้ันสามารถยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิวพงษ์ อ้อพงษ์ (2560) 
ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กรณีศึกษาเปรียบเทียบกองพัฒนา
นักศึกษากับกองบริการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีแสดงทัศนะความเห็นว่า การประชาสัมพันธ์   
มีบทบาทท่ีส าคัญอย่างมากต่อการให้บริการ เพราะเป็นการเช่ือมโยงความเข้าใจระหว่างองค์การกับประชาชน
ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมขององค์การท่ีเป็นประโยชน์ให้ประชาชนรับทราบในการเข้ามาติดต่อ
ขอรับบริการ และเมื่อประชาชนเกิดความเข้าใจ เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองค์การ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมหญิง เปี่ยมฤทัย (2556) ซึ่งได้ท าวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีตราด 
สาขาเมืองตราด พบว่า ประชาชนผู้มาขอรับบริการเห็นด้วยในระดับมากในการให้ บริการในด้านประชาสัมพันธ์ 
ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในด้านสรรพสามิตทันตามความต้องการ 

2. การวิจัยประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
กรมการเงินทหารบก จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

2.1 ข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบกท่ีมีเพศต่างกัน 
ท าให้ประสิทธิภาพในการให้บริการ ในภาพรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
ผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นเพศใด ต่างก็มุ่งหวังการได้รับบริการท่ีดี ถูกต้อง รวดเร็ ว ทันใจ เกิดความพึงพอใจ
และส าเร็จตามท่ีต้ังใจไว้ ท้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมหญิง เปี่ยมฤทัย (2556) ท่ีศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพ
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การให้บริการของส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีตราด สาขาเมืองตราด พบว่า ผู้รับบริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน   
มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไวยวิทย์ ศรีบุญยวง (2554) ท่ีได้ท าวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ใช้ไฟท่ีมารับบริการท่ีมีเพศต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

2.2 ข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก ท่ีมีอายุต่างกัน 
ท าให้ประสิทธิภาพในการให้บริการโดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้รับ 
บริการไม่ว่าอายุน้อยหรือมาก ไม่ได้ส่งผลต่อการให้บริการ เพราะการให้บริการเป็นหัวใจส าคัญ และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ท้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภชัย โพธิ (2558) ซึ่งท าเรื่อง ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
ตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน พบว่า ผู้รับบริการท่ีมีอายุ
ต่างกัน มีทัศนะความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ พบว่าไม่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วาสินี มาลัย (2559) ท่ีท าเร่ือง ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ส า นักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ผู้รับบริการท่ีมีอายุ ประเภทการรับบริการต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแตกต่างกัน  

2.3 ข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก ท่ีมีต าแหน่ง
ทางราชการต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการให้บริการโดยรวมต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า ในทางราชการทหาร ต าแหน่งทางราชการแบ่งเป็นนายทหารประทวน ต้ังแต่ช้ันยศ สิบตรี -จ่าสิบ
เอก และนายทหารสัญญาบัตร ต้ังแต่ช้ันยศ ร้อยตรี-พลเอก อาจเป็นเพราะประสบการณ์ในการท างานช้ัน
นายทหารสัญญาบัตรจะได้รับสิทธิต่าง ๆ มากกว่านายทหารประทวน ท้ังน้ีไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริรัตน์ 
ศรีมะเริง (2554) ท่ีศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสีมา จ ากัด พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง 
สถิติท่ีระดับ .05 แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) ซึ่งท าวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทซันไชน์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด พบว่า พนักงานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นแตกต่างกัน 

2.4 ข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก ท่ีมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการให้บริการโดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า ข้าราชการบ านาญไม่ว่าจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยหรือมาก สามารถท่ีจะได้รับการบริการท่ีมี
คุณภาพ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เน่ืองจากผู้ให้บริการ จะให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน ท้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวพงษ์ อ้อพงษ์ (2560) ท่ีท าวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กรณีศึกษาเปรียบเทียบกองพัฒนานักศึกษากับกองบริการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของไวยวิทย์ ศรีบุญยวง (2554) ซึ่งท าวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพในการให้ บริการของการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ใช้ไฟท่ีมารับบริการท่ีมีระดับรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อระดับประสิทธิภาพในการให้บริการ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.5 ข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก ท่ีมีสถานภาพ
ต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการให้บริการโดยรวมต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
หากข้าราชการบ านาญ มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง จะท าให้การให้บริการสามารถพูดคุยเป็นกันเองได้
ง่ายมากข้ึน แต่หากมีสถานภาพสมรส ในการให้บริการส่วนใหญ่ยังต้องมีลักษณะเป็นทางการ ท้ังน้ีสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อิสราภรณ์ รัตนคช (2557) ท่ีท าเรื่อง ประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะของงานยานยนต์ 
กองธุรการ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า สถานภาพท่ีมีความ
แตกต่างกัน จะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการให้บริการยานพาหนะต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวไม่
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สอดคล้องกับแนวคิดของ ชนะกานต์ แพน้อย และคณะ (2559) ท่ีได้ท าการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการ
ให้บริการลูกค้าของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ และพบว่า ลูกค้าท่ีใช้บริการธุรกิจประกันภัยรถยนต์ท่ีมีด้านสถานภาพ
สมรสแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ไม่
แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก 
ดังน้ี 

1. ด้านผู้ให้บริการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในข้อท่ี 3. ท่านพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ   
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่า ผู้ให้บริการควรมีอัธยาศัยท่ีดี พูดจาอ่อนน้อม สร้างความ
เช่ือมั่นในการปฏิบัติงาน ให้บริการในด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้องและตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว ท้ังน้ี
หากผู้ให้บริการสามารถแก้ไขและปฏิบัติตามน้ีได้แล้ว ย่อมจะส่งผลการบริการโดยรวม อันจะสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้รับบริการต่อไป 

2. ด้านคุณภาพในการให้บริการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในข้อท่ี 1. ผู้ให้บริการมีความรู้ 
ความสามารถ ซึ่งตอบสนองความต้องการและให้ค าแนะน า/ปรึกษา/แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย
น้อยท่ีสุด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่า ผู้ให้บริการควรจัดให้มีฝึกอบรม เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในทุกระดับและทุกคน 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในงานท่ีปฏิบัติและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 3. ด้านระยะเวลาในการให้บริการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในข้อท่ี 4. ผู้ให้บริการจัดล าดับ
ความส าคัญกระบวนการให้บริการได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่า ในการปฏิบัติงาน
ผู้ให้บริการควรมีการเตรียมการและวางแผน ส าหรับข้ันตอนการด าเนินการและเวลาในการให้บริการให้มี
ความกระชับมากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการท างาน ด้านเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ อันจะส่งผลให้สามารถ
จัดล าดับความส าคัญกระบวนการให้บริการและลดเวลาในการให้บริการลงได้ 
 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในข้อท่ี 4. ห้องน้ ามีความสวยงาม 
สะอาด และเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่า ผู้ให้บริการควรมีการเพิ่ม
จ านวนห้องน้ าให้มากข้ึน มีความทันสมัย สะอาด และมีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้มารับบริการ 
นอกจากน้ียังควรค านึงถึงสิ่งอุปกรณ์อ านวยความสะดวกประกอบต่าง ๆ ในห้องน้ าด้วย เช่น สายช าระล้าง 
กระดาษช าระ ราวจับ สบู่ ผ้าหรือกระดาษเช็ดมือ รวมถึงควรสร้างห้องน้ าส าหรับผู้พิการด้วย 
 5. ด้านการประชาสัมพันธ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในข้อท่ี 1. กองเบ้ียหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
กรมการเงินทหารบก มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ โทรทัศน์ เว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่า ควรให้มีการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ให้มากยิ่งข้ึน เช่น การจัดท า
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการได้ทราบในเร่ืองต่าง ๆ การจัดท ากลุ่มไลน์เพื่อให้แจ้งเตือนข่าวสารข้อมูล 
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รวมไปถึงการจัดท าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
โดยเฉพาะ เพื่อผู้รับบ านาญจะได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ได้ง่าย และครบถ้วนมากยิ่งข้ึน 

6. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีมีความแตกต่างกัน ไม่ได้ท าให้ประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการ โดยรวมไม่ต่างกัน เน่ืองจากผู้ให้บริการได้ตระหนักถึงความส าคัญในการให้บริการอย่างเท่า
เทียมกันในทุกระดับช้ันยศของผู้มาใช้บริการ ประกอบกับผู้รับบริการต่างมีความเข้าใจและรับรู้ถึงบทบาท 
หน้าท่ีของตนเองหลังจากเกษียณราชการไปแล้ว ท าให้ความรู้สึกหรือการแสดงออกถึงการมีความส าคัญ  
การแสดงออกซึ่งอ านาจ และการมีบารมีต่างๆ ลดน้อยลงไป ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ให้บริการควร
บริการด้วยอัธยาศัยท่ีดี พูดจาอ่อนน้อม เต็มใจบริการอย่างเต็มท่ีกับข้าราชการบ านาญทุกท่านท่ีเข้ามาติดต่อ 
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7. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่งทางราชการ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการบ านาญ 
ของกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก ท่ีมีต าแหน่งทางราชการต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพ
ในการให้ บริการโดยรวมต่างกัน เน่ืองจากในทางราชการทหาร ต าแหน่งทางราชการแบ่ง เป็นนายทหาร
ประทวน และนายทหารสัญญาบัตร ท าให้นายทหารสัญญาบัตรได้รับการบริการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีและ
มากกว่านายทหารประทวน เช่น ผู้ให้บริการต้องคอยต้อนรับ ยิ้มแย้ม ดูแลตลอดการให้บริการ เพื่อให้
ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ท้ังน้ีผู้วิจัยขอเสนอแนะว่า ผู้ให้บริการต้องยึดมั่นในการบริการเป็นส าคัญ 
บริการทุกระดับด้วยความเต็มใจและเท่าเทียมกัน ไม่ควรแบ่งแยกการบริการด้วยต าแหน่งทางราชการ 

8. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้าราชการบ านาญ ของกองเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จ บ านาญ กรมการเงินทหารบก ท่ีมีสถานภาพต่างกัน ท าให้ประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยรวม
ต่างกัน ซึ่งข้าราชการบ านาญ ท่ีมีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง จะท าให้ในการให้บริการสามารถพูดคุยเป็น
กันเองได้ง่ายมากข้ึน ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก การท่ีผู้รับบริการอาจจะอยู่คนเดียว ไม่มีคนคอยดูแล ท าให้เกิดความรู้สึกเหงา 
โดดเด่ียว เมื่อได้ออกมาพบปะเจอะเจอกับบุคคลภายนอกแล้ว ก็จะมีความรู้สึกดีท่ีมีคนสนทนาด้วย และเมื่อ
ได้รับการเอาใจใส่ต่าง ๆ ก็จะท าให้เมื่อมารับบริการจึงมีความเป็นกันเองมากยิ่งข้ึน ส่วนสถานภาพสมรสท่ี
ยังคงอยู่มีคนคอยดูแล พูดคุย อยู่ด้วยเสมอ จะไม่รู้สึกเหงา ว้าเหว่ เป็นผลให้ในการให้บริการส่วนใหญ่ต้องมี
ลักษณะเป็นทางการ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่า ผู้ให้บริการต้องมีความเรียบร้อย รักษากิริยา มารยาทในการ
ให้บริการ มีความยิ้มแย้ม แจ่มใส มุ่งมั่นให้ผู้มารับบริการทุกคน ต่างเกิดความพึงพอใจ ประทับใจมากท่ีสุด 
โดยไม่ค านึงถึงสถานภาพของผู้มารับบริการ 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพในการให้บริการข้าราชการบ านาญ ของข้าราชการบ านาญท่ีรับเงิน
ตามมณฑลทหารบก ซึ่งต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบและเป็นแนวทางในการวางรูปแบบของ
การให้บริการอย่างเหมาะสม สามารถตอบสนองต่อการใช้บริการของข้าราชการบ านาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรปรับกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อเลือกสรรปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับบริบทของ
กลุ่มประชากรท่ีมีความแตกต่าง เช่น ข้าราชการท่ีรับเบี้ยหวัด ข้าราชการท่ีรับบ านาญพิเศษ การขอเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล การขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร 
 3. ท าการวิจัยในหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ข้าราชการท่ีเกษียณ 
อายุราชการไปแล้ว เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบและประสิทธิภาพท่ีเกิดข้ึน เช่น กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
งานด้านประวัติของกรมสารบรรณทหารบก งานด้านออมทรัพย์และงานฌาปนกิจของกรมสวัสดิการ
ทหารบก 
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