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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ของโรงงานซ่อมยางและ 
2) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของก าลังพลโรงงานซ่อมยาง  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากร ได้แก่ ก าลังพลข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกอง
ประจ าการ  ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านสิทธิก าลังพล และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่นๆ   
ทั้งหมดของ โรงงานซ่อมยาง รวมทั้งสิ้น 127 นาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วยค่าสถิติทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
โดยการทดสอบด้วยค่าสถิติเอฟ และเปรียบเทียบรายคู่โดยการทดสอบดว้ยวิธีแอลเอสดี ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05  จากผลการวิจัยพบว่า 1)ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการด าเนินการทางวินัย  ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร และ2) ก าลังพล
โรงงานซ่อมยางที่มีช้ันยศ และการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ของโรงงานซ่อมยางแตกต่างกัน และก าลังพลโรงงานซ่อมยางที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอายุราชการที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง
ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ :ประสิทธิภาพ, การบริหารงานบุคคล 
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study levels of personnel management 
effectiveness in a tire repair factory and 2) to compare levels of opinions from the personnel working 
in the tire repair factory towards the effectiveness of the personnel management based on personal 
factors.  The population of this study included 127 commissioned officers, non-commissioned 
officers, private armed forces, temporary and permanent government employees working on 
personnel benefits and other duties in the tire repair factory.   The research tool used to collect the 
data was a questionnaire. Statistics for data analysis adopted in this study consisted of means, 
standard deviation, F-TEST, LSD paired samples test by the statistically significant level of .05. 
Findings revealed that 1) the levels of personnel management effectiveness in the tire repair factory, 
in overall, were found in a high level. When analyzing on each aspect and ranking from the highest 
to the lowest means, it was showed on discipline, work performance evaluation, and personnel 
development. The lowest means fell on the employee retention and 2) the personnel with 
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differences in ranks and responsibilities in personnel work showed different levels of opinions toward 
the effectiveness of personnel management in the factory. However, personnel with differences in 
sex, age, education levels, and length of time working as a government official showed no 
differences in levels of opinions toward the effectiveness of personnel management in the tire repair 
factory.  
Keywords : Effectiveness, Personnel Managerment 
 
1. บทน า 
     โรงงานซ่อมยาง เป็นส่วนราชการในสังกัดกรม
สรรพาวุธทหารบกกระทรวงกลาโหม มีภารกิจในการผลิต
ยางรถยนต์ และช้ินส่วนท่ีเป็นยาง เพื่อน าไปใช้ในรถยนต์
ทางราชการทหารของกองทัพบก เป็นหน่วยระดับโรงงาน
ประจ าที่ข้ึนตรงการบังคับบัญชาต่อกองโรงงานซ่อมสร้าง
รถยนต์ทหาร ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ 
กรมสรรพาวุธทหารบก โดยมีประวัติความเป็นมาของการ
จัดตั้งโรงงานซ่อมยาง โดยสังเขป ดังนี้โรงงานซ่อมยาง  
เดิมช่ือ กองสรรพาวุธซ่อมยางจัดตั้งขึ้น เพื่อท าการหล่อ
ดอกยางนอกและยางในที่ใช้ลม เพื่อท าการสนับสนุน
หน่วยทหารในกองทัพบก โดยได้รับความช่วยเหลือด้าน
เครื่องมือเครื่องจักรที่ท าการหล่อดอกยางรถยนต์ ตาม
โครงการช่วยเหลือทางการทหารโดยวิธีการให้เปล่าจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาใน ปี 2497 และในปีเดียวกันนี้ได้
จัดส่งนายทหารสัญญาบัตร จ านวน 2 นาย เดินทางไป
ศึกษาในหลักสูตรการหล่อดอกยางและการซ่อมยางใน   
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีก าหนด 1 ปี และเดือน ม.ค. 
2498  กองสรรพาวุธซ่อมยางได้รับการบรรจุก าลังพล
จ านวนหนึ่ง เพื่อเข้าปฏิบัติ โดยได้รับการติดตั้งเครื่องมือ
เครื่องจักรตั้งแต่ ก.ค.2498 ด าเนินการในระยะเริ่มแรก
นั้นฝ่ายสหรัฐอเมริกา ได้ส่งผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 นายมา 
ช่วยแนะน าในการผลิตและติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักร 
ส่วนการด าเนินงานนั้นเจ้าหน้าที่ กรมสรรพาวุธทหารบก 
เป็นผู้ปฏิบัติเองโดยตลอด เริ่มต้นในเดือน ก.พ. 2499 
นายทหาร 2 นาย ที่จบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา 
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของสหรัฐอเมริกาที่ส่งมาช่วยอีก 3 นาย 
ได้ร่วมท าการฝึกสอนก าลังพลทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เป็นเวลา 6 เดือน ขณะเดียวกันก็เริ่มเดิน
โรงงานหล่อดอกยางเป็นเส้นแรกเมื่อวันที่  12 มี .ค. 
2499[1] 
     ปัจจุบันโรงงานซ่อมยาง ตั้งอยู่ที่ 150 หมู่ 8 ต าบล
ป ร ะ ต ูช ัย  อ า เ ภ อ พ ร ะ น ค ร ศ ร ีอ ย ุธ ย า  จ ัง ห ว ัด
พระนครศรีอยุธยา13000  โดยปัจจุบันมีภารกิจ       

ด าเนินการผลิตยางรถยนต์ทุกชนิดทุกขนาด (อยู่ระหว่าง
พัฒนาขีดความสามารถ) รวมทั้งผลิตช้ินส่วนที่เป็นยาง
สายสรรพาวุธ และที่ได้รับมอบหมายตามที่กองทัพบก
ก าหนดจากที่กล่าวมา โรงงานซ่อมยาง เป็นหน่วยเพียง
หน่วยงานเดียวของกองทัพบกท่ีมีขีดความสามารถในการ
ซ่อมคืนสภาพยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว โดยการน ากลับมาหลอ่
ดอกยางรถยนต์ใหม่และส่งยางรถยนต์ที่ได้รับการหล่อ
ดอกยางใหม่นี้หมุนเวียนกลับไปใช้ราชการ ให้กับ         
ยานพาหนะทางราชการของกองทัพบก และได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานภายในกองทัพบกที่รับมอบยาง
รถยนต์ที่ โรงงานซ่อมยางผลิต ไปใช้งานได้เป็นอย่างดี 
ท าให้กองทัพบกประหยัดงบประมาณในการจัดหายาง
รถยนต์ใหม่จากต่างประเทศที่มีราคาสูงมาก และมีความ
ต้องการในการใช้งานยางรถยนต์นี้ต่อปีเป็นจ านวนมาก 
จนถึงในสภาวะปัจจุบัน กองทัพบกได้มีการจัดหา
ยานพาหนะมาใช้ในราชการเพิ่มเติมจึงมีความต้องการ
การใช้ยางรถยนต์ในจ านวนที่เพิ่มขึ้นมากตามไปด้วย แต่
การจัดซื้อยางรถยนต์ใหม่เพื่อน ามาใช้กับยานพาหนะของ
กองทัพบกก็มีราคาสูงตามไปด้วย มีความจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณในการจัดซื้อเป็นจ านวนมาก  และเพื่อเป็น
การประหยัดงบประมาณและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของ
กองทัพบก ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กองทัพบก จึงได้เพิ่ม
ขีดความสามารถ ให้โรงงานซ่อมยาง โดยให้โรงงานซ่อมยาง 
ด าเนินการศึกษา ทดลองการผลิตยางรถยนต์ใหม่เต็มเส้น 
แทนการซ่อมยางโดยการหล่อดอก ด้วยประสบการณ์
ด้านการด้านการซ่อมยางของโรงงานซ่อมยาง ของ
บุคลากรโรงงานซ่อมยาง ท าให้การผลิตยางเต็มเส้นประ
สบความส าเร็จและผ่านการทดสอบการใช้งานกับรถยนต์
ทางราชการในกองทัพบกเป็นอย่างดี กองทัพบกจึงได้
จัดสร้างโรงงานส าหรับใช้ในภารกิจผลิตยางเต็มเส้นขึ้น
ใหม่ภายในพื้นที่โรงงานซ่อมยาง พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือ
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการรองรับภารกิจผลิตยางเต็ม
เส้น รวมถึงผลิตช้ินส่วนที่เป็นยางที่ใช้กับรถยนต์ทหาร
และยุทโธปกรณ์ที่มีใช้ในราชการกองทัพบกทุกชนิด      
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ที่ โ รงงานซ่อมยางได้รับมอบหมาย และปรับปรุ ง
อัตราก าลังพลใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนช่ือโรงงานซ่อมยาง
ใหม่ จากเดิม คือ กองสรรพาวุธซ่อมยาง เป็นโรงงานซ่อม
ยางในปัจจุบันโรงงานซ่อมยาง เป็นส่วนราชการหนึ่งใน
สังกัดของ กรมสรรพาวุธทหารบก  กระทรวงกลาโหม ซึ่ง
มีการบริหารงานบุคคล ตาม พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551[2] ซึ่งมีหลักการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 4 หลัก คือ 1.หลักคุณธรรม
(Merit)  2.หลักสมรรถนะ(Competency)  3.หลัก
ผลงาน(Performance) และ 4.หลักคุณภาพชีวิตการ
ท างาน(Quality of Work life) เช่นเดียวกับ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มี
เป้าหมายส าคัญเพื่อที่จะบุคคลที่มีคุณภาพพร้อมที่จะ
ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายของทางราชการ  
  โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ท าการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรม ท่ีมีผู้ศึกษาวิจัยไว้แล้วเป็นแนวทางใน
การศึกษาวิจัย เช่น  
  สมชายกัลป์ยะ(2550)ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
  อรัชพร แม้นเลิศ(2550) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานบุคคลเทศบาลเมือง
สระบุรี 
  อนันต์ อรรคเศรษฐัง(2551) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสว่นจังหวัดกาฬสนิธุ์ 
เป็นต้น 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงงานซ่อมยางมีการขยายปรับ
อัตราก าลังพล และมีการบรรจุก าลังพลใหม่ ในการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจที่จะมุ่งศึกษาไปที่ระดับประสิทธิภาพ
บริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นหลักการส าคัญในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 โดยศึกษาประสิทธิภาพการ
บริหารบุคคล 4 ด้าน คือ  1) ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร  
2) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  3)ด้านการพัฒนา
บุคลากร 4)ด้านการด าเนินการทางวินัย   ของก าลังพล 
โรงงานซ่อมยาง  และสามารถท าให้การปฏิบัติงานของ
ก าลังพลทั้งหมดของโรงงานซ่อมยาง มีประสิทธิภาพตรง
ตามเป้าหมายของ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 มากน้อยเพียงใด และ
ศึกษาความคิดเห็นของก าลังพลโรงงานซ่อมยาง ว่ามี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารบุคคลของ

โรงงานซ่อมยาง อยู่ในระดับใด ซึ่งทรัพยากรบุคคลเป็น
ทรัพยากรที่ถือว่ามีความส าคัญมากที่สุด ในทรัพยากรใน
การบริหารองค์กรที่ส าคัญ 4 ประการ คือ คน เงิน วัสดุ 
วิธีการจัดการที่จะสามารถน าพาหน่วยงานของรัฐ ให้
ด าเนินงานไปสู่เป้าหมายและพันธกิจของหน่วยงาน
ราชการ และใช้ทรัพยากรที่เหลือด้านอื่น อย่างคุ้มค่ามี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการประเทศชาติ และประชาชน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    2.1เพื่อวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล ของโรงงานซ่อมยาง 
    2.2เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของก าลังพลโรงงาน
ซ่อมยาง  เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ข้าราชการ
นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน พลทหารกอง
ประจ าการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ซึ่งเป็น
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ทั้งหมด
ของโรงงานซ่อมยาง จ านวน 127 คน วิธีการเก็บรวมรวม
ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ  ช้ันยศ ระดับการศึกษา อายุ 
ราชการ ต าแหน่งหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
     ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการโรงงานซ่อมยางเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการงานบุคคลประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน 
24 ข้อ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ด้าน แบบสอบถาม
จัดท าแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ โดยมีการแปลความหมาย 5 ระดับ 
     ตอนที่  3ข้ อ เ สนอแนะเกี่ ย วกั บแนวทาง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ของโรงงานซ่อมยาง    
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     1. ค่าความถี่และค่าร้อยละ เพื่อใช้อธิบายข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของก าลังพล
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โรงงานซ่อมยางเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานบุคคล 

 2. ค่าเฉลี่ย (µ)ใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของก าลังพล
โรงงานซ่อมยางเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานบุคคล 

 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.(Standard deviation) 
เพื่อใช้อธิบายค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของก าลังพล
โรงงานซ่อมยางเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงานบุคคล 
     4. ค่าสถิติ Independent Sample : t-test ใช้เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแบบสอบถามตอนที่ 2 
ระดับความคิดเห็นของก าลังพลโรงงานซ่อมยางเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบุคคลจ าแนกตาม
แบบสอบถามตอนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของผู้รับบริการ 
กรณีตัวแปรที่มี 2 กลุ่ม โดยได้ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .05 
     5. ค่าสถิติ One – way ANOVA (F-test) ใช้เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแบบสอบถามตอนที่ 2 
ระดับความคิดเห็นก าลังพลโรงงานซ่อมยางเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบุคคล จ าแนกตาม
แบบสอบถามตอนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานของก าลังพล กรณี
ตัวแปรที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติจึง
เปรียบเทียบจ าแนกเป็นรายคู่ด้วยวิธี Fisher’s least-
significant different 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก าลังพลส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อายุ20-29 ปี ช้ันยศทหารกองประจ าการ ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.อายุราชการต่ ากว่า 
5 ป ี
4.2 ข้อมูลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน 
บุคคลของโรงงานซ่อมยาง 
    ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยางใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ= 3.71และ  = 0.47) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
คือ ด้านการด าเนินการทางวินัย (µ= 4.00และ = 0.61) ด้าน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน(µ= 3.76และ  = 0.56) ด้าน

การพัฒนาบุคลากร ( µ= 3.63และ  = 0.59) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร (µ= 3.47

และ  = 0.66) แสดงได้จาก ตาราง ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลของโรงงานซ่อมยางในภาพรวม และรายด้านดังนี ้
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ

ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงาน
ซ่อมยางในภาพรวมและรายดา้น 

ประสิทธภิาพการบริหารงานบุคคล ระดับประสทิธิภาพ 
 (µ) () 

แปล
ความ 

    
1. ด้านการธ ารงรกัษาบุคลากร 3.47 0.66 มาก 
2. ด้านการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 3.76 0.56 มาก 
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 3.63 0.59 มาก 
4. ด้านการด าเนินการทางวนิัย 4.00 0.61 มาก 

รวม 3.71 0.47 มาก 

4.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของก าลังพลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง 
    ก าลังพลที่มี เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
    ก า ลั ง พ ล ที่ มี อ า ยุ ต่ า ง กั น  มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านการด าเนินการทางวินัยไม่แตกต่างกัน 
แต่ความเห็นต่อระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ด้านการธ ารงรักษาบุคลากรแตกต่างกัน  
    ช้ันยศที่ต่างกัน ของก าลังพลโรงงานซ่อมยาง มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
ของโรงงานซ่อมยางโดยรวม แตกต่างกันและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร
แตกต่างกัน 
    ระดับการศึกษาที่ต่างกัน ของก าลังพลโรงงานซ่อมยาง 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล ของโรงงานซ่อมยางโดยรวม ไม่แตกต่างกันและ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และด้านการพัฒนาบุคลากร ไม่แตกต่างกัน 
แต่ความเห็นต่อระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร และด้านการด าเนินการทาง
วินัย แตกต่างกัน 
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 อายุราชการที่ต่างกัน ของก าลังพลโรงงานซ่อมยาง  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล ของโรงงานซ่อมยางโดยรวม ไม่แตกต่างกันและ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติ งาน ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการ
ด าเนินการทางวินัยไม่แตกต่างกัน แต่ความเห็นต่อระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลด้านการธ ารงรักษา
บุคลากรแตกต่างกัน 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
     ผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ
โรงงานซ่อมยาง จากผลการศึกษาค้นคว้ามีประเด็นที่
น่าสนใจสามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
     5.1 ก าลังพลมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการด าเนินการทางวินัย  ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการธ ารงรักษา
บุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก โรงงาน
ซ่อมยาง มี ระ เบียบบริหารงานบุคคล ตามพรบ .
ข้าราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 ซึ่งก าลังพลทุก
นาย ไม่ว่าจะเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง และมีอายุที่
แตกต่างกัน ก่อนได้รับบรรจุ เข้ารับราชการ หรือ 
ปฏิบัติงานที่โรงงานซ่อมยาง ได้รับการอบรม และฝึกฝน
ระเบียบวินัย และปลูกฝังให้ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ
ของตนเอง ท่ีมีต่อหน่วยงาน ประเทศชาติ และประชาชน 
และโรงงานซ่อมยางเองก็มีการอบรม ช้ีแจง และปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดี แก่ก าลังพลโรงงานซ่อมยางอย่างสม่ าเสมอ
ด้วยเหตุนี้จึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยใดที่ท าการศึกษากับ
ข้าราชการพลเรือน 
 5.2 ก าลังพลที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงาน
ซ่อมยางโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า 
      5.2.1 ก าลังพลที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อม
ยางด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านการด าเนินการทางวินัยไม่แตกต่างกัน 
แต่ความคิดเห็นต่อระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลด้านการธ ารงรักษาบุคลากรแตกต่างกันทั้งนี้
เนื่องจาก เพศไม่ ใ ช่อุปสรรคต่อประสิทธิภาพการ

บริหารงานบุคคล เพราะก าลังพลทั้งเพศชาย และเพศ
หญิงต้องปฏิบัติตาม พรบ.ข้าราชการกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ.2551ซึ่งก าลังพลทั้งชายและหญิงตระหนักในหน้าที่
รับผิดชอบของตนดีอยู่แล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมชายกัลป์ยะ[3]ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการ
และพนักงานจ้างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ด้านการสรรหาบุคลากร ด้านการธ ารงรักษา
บุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการให้ออก
จากงานไม่แตกต่างกัน จากผลรายงานการศึกษาพบการ
บริหารงานส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์จะต้องมีการบริหารงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์
ด้วยความถูกต้องยุติธรรม และมีการประยุกต์การ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับเพศ อายุ การศึกษา อายุ
ราชการ และต าแหน่งหน้าที่การงานของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
          5.2.2 ก าลังพลที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ
โรงงานซ่อมยางโดยรวม ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้าน
การพัฒนาบุคลากร และด้านการด าเนินการทางวินัยไม่
แตกต่างกัน แต่ความเห็นต่อระดับประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลด้านการธ ารงรักษาบุคลากรแตกต่างกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์ อรรคเศรษฐัง[4]    
ได้ศึกษาเรื่องปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่าบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีเพศ และอายุ
ต่างกันมีปัญหาการบริหารงานบุคคลโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
      5.2.3 ก าลังพลที่ช้ันยศต่างกัน ของโรงงานซ่อม
ยาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล ของโรงงานซ่อมยางโดยรวม แตกต่าง
กันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการธ ารงรักษา
บุคลากรแตกต่างกัน เพราะ ก าลังพลที่มีช้ันยศ หรือมี
อาวุ โสมากกว่ า  จะมีความความเห็นเกี่ ย วระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลด้านการธ ารงรักษา
บุคคลกรมากกว่าก าลังพลที่มีช้ันยศน้อยกว่า หรืออาวุโส
น้อยกว่าเพราะก าลังพลที่มีขั้นยศสูงกว่า และอาวุโสกว่า 
มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร และพอใจในบทบาท 
ต าแหน่งหน้าที่ของตน รวมถึงสวัสดิการต่างๆที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคล ส่วนก าลังพลที่มียศน้อยกว่า และ
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อาวุโสน้อยกว่า ก็มีบางส่วนที่ก าลังศึกษาต่อ เพื่อสอบ
เลื่อนฐานะของตนต่อไป และบางส่วนก็ก าลังเรียนรู้งาน
ในหน้าที่ของตน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยใด ที่
ท าการศึกษาในส่วนของข้าราชการพลเรือนซึ่งไม่มีช้ันยศ 
     5.2.4 ก าลังพลที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ของ
ก าลังพลโรงงานซ่อมยาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ของโรงงานซ่อมยาง
โดยรวม ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านการพัฒนา
บุคลากร  ไม่ แตกต่ า งกัน  แต่ ความ เห็นต่ อ ระดั บ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลด้านการธ ารงรักษา
บุคลากร และด้านการด าเนินการทางวินัย แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรัชพร แม้นเลิศ[5] ได้ศึกษา
เรื่อง .ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงาน
บุคคลเทศบาลเมืองสระบุรี  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความความพึง
พอใจต่อการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองสระบุรี 
ไม่แตกต่างกัน 
 5.2.5 ก าลังพลที่มีอายุราชการที่ต่างกัน ของก าลังพล
โ ร ง ง านซ่ อมยาง  มี ค ว ามคิ ด เห็ น เ กี่ ย วกั บระดั บ
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ของโรงงานซ่อมยาง
โดยรวม ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านการด าเนินการทางวินัยไม่แตกต่างกัน 
แต่ความเห็นต่อระดับประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
ด้านการธ ารงรักษาบุคลากรแตกต่างกัน ซี่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสมชาย กัลป์ยะ[3]ได้ศึกษาเรื่องความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ผลการวิจัยพบว่า
ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ไม่
แตกต่างกัน จากผลรายงานการศึกษาพบการบริหารงาน
ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จะต้อง
มีการบริหารงานตามระเบียบ หลักเกณฑ์ด้วยความ
ถูกต้องยุติธรรม และมีการประยุกต์การปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับเพศ อายุ การศึกษา อายุราชการ และ
ต าแหน่งหน้าที่การงานของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์   
 
6. ข้อเสนอแนะ   

6.1 ข้อเสนอแนะทางการบริหารงานบุคคล 
     6.1.1 จากผลการวิจัย ประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลของโรงงานซ่อมยางโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ในด้านการการธ ารงรักษาบุคลากรมีค่าเฉลี่ยน้อย ในด้าน
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของหน่วยงาน และความ
มั่นคงทางอาชีพ เนื่องจากก าลังพลของโรงงานซ่อมยาง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหน่ึงเป็นพลทหารกองประจ าการ 
ซึ่งเป็นก าลังพลที่ต้องมาปฏิบัติราชการทหาร เพียง 2 ปี 
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 อาจมี
ความเห็นว่า การมารับราชการเป็นหน้าที่ที่ต้องท าตาม
กฎหมาย หรือได้รับการเกณฑ์เข้ามานั่นเอง ซึ่งเมื่อหมด
ภาระการรับราชการตรงนี้แล้วก็จะปลดประจ าการไป
ด าเนินชีวิตตามแนวทางของแต่ละบุคคล การธ ารงรักษา
บุคลากรของก าลังพลส่วนนี้ จึงเป็นไปในลักษณะที่ทาง
ราชการได้ก าหนดไว้ตายตัวแล้วว่าจะได้รับสวัสดิการมาก
น้อยเพียงใด หากหน่วยงานคิดที่จะปรับปรุงประสทิธิภาพ
การบริหารงานบุคคลในด้านนี้ ควรที่จะให้การพัฒนา
การศึกษาแก่ก าลังพลทหารกองประจ าการ เพิ่มเติม เช่น 
การฝึกอาชีพที่สามารถน าไปต่อยอดหลังการปลด
ประจ าการได้ และให้มีเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิด หากก าลังพลเหล่านี้มีปัญหาส่วนตัว และดูแล
ความเป็นอยู่ภายในโรงงานซ่อมยาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตามที่กองทัพบกได้วางแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทหารกองประจ าการไว้ ก็จะท าให้ก าลังพลทหารกอง
ประจ าการมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ลดการขาดหนี
ราชการ 
     6.1.2 จากผลการวิจัย ประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลของโรงงานซ่อมยางโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ในด้านการธ ารงรักษาบุคลากรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ในด้าน 
การสอบเลื่อนฐานะ/พิจารณาให้มีต าแหน่งหน้าท่ีการงาน
ที่สูงข้ึน มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เนื่องจากก าลัง
พลของโรงงานซ่อมยางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่ง เป็น
ก าลังพล นายทหารช้ันประทวน ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการ ซึ่งการสอบเลื่อนฐานะในส่วนของก าลัง
พลนายทหารประทวน และลูกจ้างประจ านั้น จะจ ากัด
ด้วยอัตราการจัดก าลังพลของโรงงานซ่อมยางเอง และ
ปัญหาวุฒิการศึ กษา ซึ่ งการสอบเลื่ อนฐานะเป็น
นายทหารสัญญาบัตรของก าลังพลในส่วนของ กรมยุทธ
ศึกษาทหารบกนั้น ก าหนดไว้ว่าต้องมีคุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  ขึ้นไป ซึ่ งก าลังพลบางส่วนไม่มีคุณวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี และถึงแม้จะมีการสอบเลื่อนฐานะ
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จากนายทหารประทวนซึ่งไม่มีคุณวุฒิปริญญาตรี เป็น
นายทหารสัญญาบัตรของกรมสรรพาวุธทหารบกเอง ก็มี
การเปิดรับในอัตราที่จ ากัด  
     ในส่วนของลูกจ้างประจ า พิจารณาให้มีต าแหน่ง
หน้าที่การงานสูงขึ้น เป็นช่างช้ัน 2  ช่างช้ัน 3  นั้นก็
จ ากัดด้วยอัตราการจัดก าลังพลของหน่วยเช่นเดียวกับใน
ส่วนของก าลังพลนายทหารประทวน  
     ในส่วนของพนักงานราชการนั้น ไม่มีการสอบเลื่อน
ฐานะ/พิจารณาให้มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น เพราะ
เป็นสัญญาการจ้างงานเพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะทางปีต่อปี  
     จึงสรุปได้ว่าการแก้ไขประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคล ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร ด้านการสอบเลื่อน
ฐานะ/พิจารณาให้มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น ในส่วน
ของก าลังพลนายทหารประทวน ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานราชการของโรงงานซ่อมยาง นี้จึงไม่สามารถ
กระท าได้ในระดับของโรงงานซ่อมยาง จึงเป็นหน้าที่ของ
การบริหารงานบุคคลของหน่วยบังคับบัญชา ช้ันสูงขึ้นไป 
คื อ  ก ร ม ส ร ร พ า วุ ธ ท ห า ร บ ก  ก อ งทั พบ ก  ห รื อ 
กระทรวงกลาโหม เป็นผู้พิจารณาด าเนินการแก้ไขต่อไป 
     6 .1 .3  จากการศึกษาวิจั ย  ประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง จะเห็นว่าหากมี
การวางโครงสร้างในการปรับขยาย เพิ่มขีดความสามารถ
ของหน่วยงานราชการอื่นๆ สังกัดกระทรวงกลาโหม 
นอกจากจะเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการบริหารงาน
บุคคลแล้ว ยังต้องค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ก าลังพลของหน่วยงานนั้นๆด้วย ท้ังในด้านความก้าวหน้า
ในอาชีพการงาน และสวัสดิการต่างๆเพื่อลดความเครียด 
ความกังวลจากปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญ
ต่อการปฏิบัติงาน  และเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงควรมีการวาง
อัตราก าลังพล มีการขยายอัตราในทุกระดับช้ันยศ มิใช่
ปรับขยายอัตราเพียงระดับผู้บริหารช้ันสูงเท่านั้น 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 ควรท าการศึกษาปัจจัยอื่น ๆที่ผู้วิจัยยังไม่ได้
ท าการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง เช่น ด้านการบรรจุ
แต่งตั้ง ด้านการโยกย้าย ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
 6.2.2 ควรท าการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลกับหน่วยงานสงักัดกองทัพบก พื้นที่อ่ืนๆที่ใกล้เคียงกัน 
ที่มีลักษณะการจัดหน่วยงาน และภารกิจใกล้เคียงกับ
โรงงานซ่อมยาง เช่น กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสา

หการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
กว้างขึ้น และน ามาเปรียบเทียบหาข้อดีข้อเสียของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อนน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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[2]  "พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการ  กระทรวงกลาโหม"    
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       การ ค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
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       อิสระ รัฐประสานศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบาย  
       สาธารณะ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551. 
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 บุคลากรต่อการบริหารงานบุคลของเทศบาลเมือง
 สระบุรี", การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตร
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