
การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบล ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
Merit System in Personnel Administration of Sub–District Municipality      

                                                                                            in Roi–Et Province 
 

ชัยชนะ  ทองเจริญ * 
ไพศาล  แน่นอุดร ** 
กชพร  น านาผล *** 

 
บทคัดย่อ      
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
การบริหารงานบุคคลตามระบบคณุธรรมของเทศบาลต าบล
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม ประเภทของข้าราชการ
การเมืองกับข้าราชการประจ า ตามขนาดของเทศบาลต าบล
ขนาดเล็กกับเทศบาลต าบลขนาดกลางกลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย
ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ าของเทศบาลต าบลใน
เขตจังหวดัรอ้ยเอ็ด จ านวน 346 คน เลือกโดยวิธสีุ่มอย่างง่าย 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane.  
1973 : 727) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบตรวจสอบรายการ
และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert’s scale) 
5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.97 ผลการวิจัยพบว่า 
  1.  ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลตาม
หลักคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดของ
ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านหลัก
ความเสมอภาค ดา้นหลักความมั่นคง ด้านหลักความสามารถ
และดา้นหลักความเป็นกลางทางการเมืองผลการเปรียบเทียบ
การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลใน
เขตจังหวดัร้อยเอด็ ของข้าราชการการเมืองกับขา้ราชการประจ า 
พบว่า ความคดิเห็นตอ่การบริหารงานบุคคลตามระบบคณุธรรม
ของเทศบาลต าบลในเขตจังหวดัร้อยเอ็ด ของข้าราชการการเมือง
กับข้าราชการประจ า โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักความสามารถ มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
  2.  ผลการศึกษาและสภาพการบรหิารงานบุคคล
ตามระบบคณุธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอด็ 
ของข้าราชการการเมือง กับข้าราชการประจ า ตามขนาด 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลขนาดเล็กกับเทศบาลต าบลขนาดกลาง โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง 
      ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอด็ของข้าราชการ
การเมืองกับข้าราชการประจ า จ าแนกตามเทศบาลต าบล
ขนาดเล็กและเทศบาลต าบลขนาดกลาง พบว่า ความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบล
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการ
ประจ า จ าแนกตามเทศบาลต าบลขนาดเล็ก และเทศบาลต าบล
ขนาดกลาง โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research aimed to study 
and compare the merit system of Personnel Administration 
of Sub-District Municipality, Roi Et Province, which classified 
by types of political servants and servants, and sizes of 
small and medium sub-district. The sample included 
346 people that work as political servants and servants 
of Sub-District Municipality, Roi Et Province.  All participants 
were selected by simple random sampling and defined 
by Yamane formula.  The instruments used for data collection 
were a checklist and five rating scale questionnaire with 
the reliability of 0.97. 
 The results of the study indicated that; 
 1.  The merit system of Personal Administration 
of Sub-District Municipality, Roi Et Province overall was 
moderately in four main core themes. Descending order 
as follows; Equality, Stability, Capacities, and Political Neutrality.  
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Comparative results of personnel administration in 
the merit system of political servants and servants 
of Sub-District Municipality, Roi Et Province found 
that overall opinion of personal management in 
the merit system was no different. When considering 
each aspect, the study found that a core competence 
had the statistically significant difference in the level 
of .05. 
  2.  The overall merit system of personal 
administration, which classified by size of small and 
medium sub-district was moderately in both dimensions. 
 Comparative results of four main core subjects 
(Equality, Stability, Capacities, and Political Neutrality) 
which classified by size of small and medium sub-
district overall were no difference. 
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บทน า 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบการปกครอง 
ที่สืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจของรัฐสู่ท้องถิ่นให้ท้องถิ่น
เป็นผูดู้แลตนเอง ทั้งในด้านการบริหารงบประมาณการบรหิารงาน
บุคคล และพื้นท่ี โดยรัฐท าหน้าท่ีก ากับดูแลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อ
หลักการปกครองตนเอง และเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ท้ังนี้เพราะเห็นว่าท้องถิ่นมีความใกล้ชิดประชาชน 
สามารถรับรู้ปญัหาและแกไ้ขปัญหาได้รวดเร็วทันต่อความ
ต้องการของประชาชน (นิศราวรรณ  รักโคตร.  2547 : 2)  
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการ
กระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้กระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยก าหนดอ านาจหน้าท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะ
และการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนด าเนินการเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีศักยภาพในการรองรับ
ภารกิจที่ถ่ายโอน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนเอง
เพื่อท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นได้โดยตรง เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของ

พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีทิศทางที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม จึงก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นดังกล่าว
มีลักษณะไตรภาคีประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งเป็น 3 ระดับ คอื คณะกรรมการมาตรฐาน
การบรหิารงานบุคคลสว่นท้องถิ่นคณะกรรมการกลางขา้ราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ท าหน้าท่ีในการก าหนดมาตรฐาน 
และแนวทางการบริหารงานบุคคลรวมทั้งก าหนดให้มีส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แต่ทั้งนี้การก าหนดค่าใช้จ่าย
ด้านก าลังคนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแต่ละแห่ง   
จะก าหนดสูงกว่า ร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้ 
(พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น. 2542) 

ในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการตราพระราชบญัญัติจดัระเบียบ
เทศบาล พ.ศ. 2476 ซึ่งเปน็พระราชบัญญตัิฉบับแรกทีส่นับสนุน
การปกครองตนเองของท้องถิ่น ในปัจจุบันพระราชบัญญตัิ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้ก าหนดให้มี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ตามทีก่ฎหมายก าหนด อันได้แก่ เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบลเปน็ราชการส่วนท้องถิ่น แนวคิด
ในการจดัให้มีการปกครองท้องถิ่นในรูปเทศบาล เพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
เป็นการลดภาระของรัฐบาลในการจัดท าบริการสาธารณะซึ่ง
รัฐบาลต้องด าเนินการเอง โดยรัฐมอบหมายให้ท้องถิ่นเป็น
ผู้ด าเนินการ  

ในปัจจุบันได้มีการตราพระราชบญัญัตเิทศบาล  
พ.ศ. 2496 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิถึงฉบับท่ี 12 พ.ค.2552 ได้
ก าหนดรูปแบบการบริหารของเทศบาล ให้เทศบาลเป็นทบวง
การเมืองโดยให้นายกเทศมนตรมีากจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และถือเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลด าเนินการภายใต้
กรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
ของส่วนกลาง แต่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ การด าเนิน
กิจการของเทศบาลมฝี่ายบริหารได้แก่ นายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายนติิบัญญตัิ ได้แกส่ภาเทศบาลซึ่งมา
จากการเลือกตั้งของประชาชน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
การบริหารที่ยึดหลักความถูกต้องชอบธรรมทางกฎหมาย
เป็นส าคญั  



การบริหารงานบุคคล นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
อย่างยิ่งต่อองค์การที่จะท าให้องค์การบรรลุเปา้หมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยทางด้านบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานจึงเป็น
ปัจจัยทีส่ าคัญที่สุดในบรรดาทรัพยากรทั้งหมดเพราะสามารถ
ทีจ่ัดการหรือหาวิธีท่ีจะด าเนินการให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
อย่างมปีระสิทธิภาพ ดังนั้นบคุลากรจึงเป็นทีม่าของความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวขององค์กรอีกด้วย ซึ่งในการบริหารประเทศ
ก็ได้เล็งเห็นความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดย
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไ์ว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540–2544)  
ให้ “คน” เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ซึ่งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยห์มายถึง การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ให้ม ี
ขีดความสามารถเพื่อที่จะพัฒนาครอบครัว ชุมชน  สังคม และ
ประเทศชาตติ่อไป (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2540 : 71) การบริหารงาน
บุคคลหรือ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” ในระบบราชการ
ไทยนับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญ กล่าวคือ การบริหาร 
งานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมส่งผลถึง
ความส าเร็จของการบริหาราชการ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
หากตัวข้าราชการไทยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
พฤติกรรมค่านิยม หรือทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน
แล้ว ประชาชนย่อมเกดิความพอใจและสนบัสนุนการด าเนินงาน
ของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง 

แนวคิดเกี่ยวกับระบบคณุธรรมในการบริหารงาน
บุคคลระบบคณุธรรมนี้ได้มีนักทฤษฏีรัฐประศาสนศาสตร์
บุคคลส าคัญ คือ แมกซ์ เวเบอร์ (Max  Weber) ได้ให้แนวคิด
หลักเกี่ยวกับระบบคณุธรรมในทัศนะกับลักษณะของระบบ
ราชการว่าระบบราชการมีลักษณะเป็นการแบ่งแรงงานจะมี
การแบ่งงานออกตามความสามารถและความถนัดของบุคคล 
มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความประพฤติถูกน ามาใช้
อย่างเสมอภาคกันและการท างานต้องอาศัยความรู้ความสามารถ 
(merit) เป็นส าคญั ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานในการ
บริหารงานบคุคลของประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน
สภาพปัญหาของข้าราชการพลเรือน และข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีปญัหาในการบริหารงานบุคคลของ
แต่ละส่วนโดยแยกปัญหาของข้าราชการแต่ละประเภทดังนี ้
  1.  ข้าราชการพลเรือน มลีักษณะปัญหา ดังนี ้

1.1  การแต่งตั้งบุคคลที่มีคณุสมบตัิไมต่รงตาม
คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 
               1.2  ปัญหาการเล่นพรรคเล่นพวกในการแต่งตั้ง       
               1.3  ปัญหาการซื้อขายต าแหน่ง 

               1.4  ปัญหาในการขาดกลไกในการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจแต่งตัง้ 
  2.  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีลักษณะปญัหา ดังนี้    
               2.1  ปัญหาความไมส่ามารถจูงใจบุคคลเข้าสู่
ท้องถิ่น เนื่องจากการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
จูงใจให้คนเก่งเข้าสู่ระบบได้มีขั้นตอนมากและวุ่นวาย ตั้งแต่ 
กระบวนการสรรหา การสอบ การขึ้นบัญชี การแต่งตั้ง การโยกย้าย 
รวมถึงอัตราเงินเดือนท าให้ท้องถิ่นไม่สามารถสรรหาคนมี
ความสามารถมาท างานให้กับท้องถิ่นได ้
   2.2  ปัญหาความซับซ้อนและลา้ช้าในกระบวนการ 
บริหารงานบุคคล มีขั้นตอนมากท าให้เกิดความล้าช้า และสร้าง
ความเสยีหายให้กับท้องถิ่น เช่น การบรรจุต าแหน่งที่ว่างอยู่ 
ท้องถิ่นต้องขออนุมัติต่อ ก.จังหวัด เพื่อที่จะปรับปรุงต าแหน่ง
แล้วก็บรรจุแต่งตั้งขอใช้บัญชีที่มีอยู่ในบางครั้งต้องใช้เวลา 3-4 
เดือน การบรรจุทุกอย่างต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งใช้
เวลานานหลายเดือน                 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัยในฐานะที่
ท างานในต าแหน่ง บุคลากร สังกัดเทศบาลต าบลขวาว อ าเภอ
เสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งเกี่ยวข้องและมีขอบเขตหน้าที่
เกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของเทศบาลต าบล จึงมีความสนใจ 
อย่างยิ่งท่ีจะศึกษาการบรหิารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม 
ของฝ่ายข้าราชการการเมือง กับฝา่ยข้าราชการประจ า และ
ตามขนาดเทศบาลต าบลขนาดเล็ก และเทศบาลต าบลขนาดกลาง 
ว่าอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพฒันาการบรหิารงานบคุคล
ตามระบบคณุธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวดัร้อยเอ็ด ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนไป 
   
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ของข้าราชการการเมือง กับข้าราชการประจ า 
 2.  เพื่อศึกษาสภาพและเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ของข้าราชการการเมือง กบัข้าราชการประจ าตามขนาดเทศบาล
ต าบลขนาดเล็กกับเทศบาลต าบลขนาดกลาง 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ
การเมืองกับข้าราชการประจ าตามขนาดเทศบาลต าบลขนาดเล็ก
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กับเทศบาลต าบลขนาดกลาง เทศบาลต าบลขนาดกลาง 
ข้าราชการการเมือง จ านวน 884 คน ข้าราชการประจ า จ านวน 
1.040 คน รวม 1,924 คน เทศบาลต าบลขนาดเล็กข้าราชการ
การเมือง จ านวน 340 คน ข้าราชการประจ า 300 คน รวม 640 คน 
ทีป่ฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 72 แห่ง 
รวม  2,564 คน 

กลุ่มตัวอย่างได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ีที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการการเมืองและข้าราชการ
ประจ าตามขนาดของเทศบาลต าบลขนาดเล็กกับเทศบาล
ต าบลขนาดกลาง ท่ีปฏิบัตหิน้าท่ีของเทศบาลต าบลในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้วิจัย 
            1.1  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตร
ของยามาเน่ (Yamane.  1973 : 727) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 346 คน 
          1.2  กระจายกลุ่มตัวอย่างตามขนาดของเทศบาล
ต าบล โดยวิธีการเทียบสดัส่วนประชากร 
          1.3  ท าการสุ่มแบบแบ่งช้ันโดยใช้ขนาดและ
ต าแหน่งเป็นเกณฑ์จัดช้ันและสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก
รายชื่อของบุคลากรแตล่ะคนและบันทึกรายชื่อไว้ แล้วน า
สลากใส่คืนเพื่อให้ทุกรายชื่อมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน หากได้
รายชื่อซ้ ากันให้ใส่กลับคืนอีก จนได้รายชื่อครบจ านวน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปส าหรับสังคมศาสตร์ในการประมวลผล
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลู โดยด าเนินการ ดังนี้ 

2.1  น าแบบสอบถามรวบรวมได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์พบว่า สมบูรณ์ถูกต้องทุกฉบับ 

2.2  น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์แล้วลง
รหัสตามแบบการลงรหัส(Coding form)  

2.3  น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วให้คะแนน
แต่ละข้อ 
                ข้อในแบบสอบถามก าหนดไว้ 5 ระดับ ของลิเคิร์ท 
ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 102–105) 
     ระดับการบรหิารงานบุคคลตามระบบคณุธรรม    
              5  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    มากที่สุด 
                4  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    มาก 
               3  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    ปานกลาง 
             2  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    น้อย 
   1  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ    น้อยที่สุด 

  2.4  น าแบบสอบถามไปประมวลผลด้วยโปรแกรม
สถิติส าเร็จรูปส าหรับสังคมศาสตร์ และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์

ข้อมูลโดยหลักทางสถติิเปรียบเทียบเกณฑ์การให้ความหมาย
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 103) 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ต่อไปนี้  
   3.1  ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์บัณฑิตวิทยาลัย 
ออกหนังสือขออนุญาตจัดเก็บข้อมูลเพื่อขออนุญาตเทศบาล
ต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ท้ัง 72 แห่ง 

3.2  ท าหนังสือขอความร่วมมือถึงนายกเทศมนตร ี
ของเทศบาลต าบลในเขตจังหวดัร้อยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.3  ผู้วจิัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยการ
แนบซองเปล่าที่ระบุช่ือ ที่อยู่ของผู้จัดส่ง พร้อมกับดวงตรา
ไปรษณีย์พร้อมกับซองที่ส่งแบบสอบถามเมื่อได้ไม่ครบได้เก็บ
เพิ่มเติมด้วยตนเอง จนได้ครบ 346 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
   3.4  ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม 
หลังการเก็บรวบรวมข้อมลู 
   3.5  บันทึกข้อมูลโดยการแจงรหัสลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แล้ววิเคราะห์ผลการศึกษาต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วจิัยวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปส าหรับ
สังคมศาสตร์ (Statistical Package for social sciences : SPSS) 
ตามรายละเอียด ดังนี้  
   4.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
                 4.2  การศึกษาเปรยีบเทียบการบริหารงานบคุคล
ตามระบบคณุธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอด็
ของข้าราชการการเมือง กับข้าราชการประจ าสถิติที่ใช้ ได้แก ่
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถติิ t–test Independent 
sample) 

     4.3  การศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงาน
ตามระบบคณุธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอด็ 
ประเภทต าแหน่ง ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า 
ตามขนาดของเทศบาลต าบลขนาดเล็กกับเทศบาลต าบลขนาดกลาง
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation) และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t–test 
(Independent sample) 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปส าหรับ
สังคมศาสตร์ (Statistical Package for social sciences : SPSS) 
ดังนี ้



  ตอนท่ี 1 
             การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2 
             การศึกษาเปรยีบเทียบการบริหารงานบุคคล
ตามระบบคณุธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอด็
ของข้าราชการการเมือง กับข้าราชการประจ า สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation)และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ t – test 
(Independent sample) 

 ตอนท่ี 3 
              การศึกษาและเปรยีบเทียบการบริหารงานตาม
ระบบคณุธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประเภทต าแหน่ง ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า 
และขนาดของเทศบาลต าบลขนาดเลก็กับเทศบาลต าบลขนาด
กลางสถิติที่ใช้ ได้แก่ คา่เฉลีย่ (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และทดสอบสมมตฐิาน โดยใช้สถิติ t–test 
(Independent sample)    
 
สรุปผล 
  การวิจัยการบริหารงานบุคคลตามระบบคณุธรรม
ของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดรอ้ยเอ็ดในครั้งนี้ ข้อมูลจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นดังนี ้
  1.  เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 85.26 และส่วนมาก
อยู่ในผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นข้าราชการการประจ า 
คิดเป็นร้อยละ 52.89 ส่วนมากเป็นเทศบาลต าบลขนาดกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 50.29 อีกทั้งส่วนมากมีอายุ 45–59 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 38.15  
  2.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลตามหลักคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวดั
ร้อยเอ็ดของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ดังนี้ ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลักความมั่นคง ด้านหลัก
ความสามารถ และด้านหลักความเป็นกลางทางการเมือง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
   2.1  ด้านความเสมอภาค โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X  = 3.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลางทั้ง 10 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
ข้อ 10 กระบวนการด าเนินการทางวินัยขององค์กรเป็นไปตาม
หลักกฎหมายและยึดหลักความยุติธรรม (X  =3.48) รองลงมา
ได้แก่ ข้อ 6 บุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสไดร้ับการพัฒนา

ความรู้อย่างเทา่เทียมกัน เช่น การอบรม การศกึษาต่อ การนเิทศ
งาน (X  = 3.41) และข้อที่ค่าเฉลีย่น้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 4 การ
บรรจุผูส้อบแข่งขันได้ตามล าดับคะแนนที่ข้ึนบัญชีอย่างเสมอ
ภาค (X  = 3.00) 
    2.2  ด้านหลักความสามารถ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X  =3.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทั้ง 8 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 18 
มาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละงานที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ 
ซึ่งได้แก่ คุณภาพ ปริมาณงาน ประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
การปฏิบัติ ความสามารถ อุตสาหะ ความเป็นธรรม จริยธรรม 
รักษาวินัย และการปฏิบตัิตนให้เหมาะสมกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน (X  =3.45) รองลงมาได้แก่ ข้อ 16 การประกาศ
ขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
อย่างทั่วถึง และโปร่งใส (X  =3.35) และข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ได้แก่ ข้อ 12  การสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกที่
โปร่งใสและตรวจสอบได้ (X  =3.07) 
   2.3  ด้านหลักความมั่นคง โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X =3.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทั้ง 11 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลีย่สูงสดุ ได้แก่  
ข้อ 22 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไดร้ับการศึกษา
อบรมอย่างทั่วถึง (X = 3.48) รองลงมาได้แก่ ข้อ 27 ให้สวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูลที่เหมาะสม (X  =3.41) และข้อที่
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 29 การให้พนักงานได้รับประโยชน์
เกื้อกูลในการเกษียณอายรุาชการ (X  =3.08) 
   2.4  ด้านหลักความเป็นกลางทางการเมือง 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X  =3.11) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางท้ัง 8 ข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสดุไดแ้ก่ ข้อ 30.เมื่อมีการเปลีย่นแปลงผู้บริหาร 
บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัตติามนโยบายของผู้บริหารโดย
เท่าเทียมกันทุกฝ่าย (X  =3.41) รองลงมาได้แก่ข้อ 36 
ผู้บริหารมีทัศนคติที่เป็นกลางโดยยอมรับฟังข้อเสนอแนะ
จากทุกฝ่าย (X  =3.29) และข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด ได้แก่ 
ข้อ 35 การปฏิบัติงานปราศจากการครอบง าจากผู้อื่น (X  = 2.99) 
      2.5  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล
ตามระบบคณุธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอด็ 
ของข้าราชการการเมืองกบัข้าราชการประจ า พบว่าความคดิเห็น
ตอ่การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบล
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ของข้าราชการการเมืองกับข้าราชการ
ประจ า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านหลักความสามารถ  
มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดบั .05 
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  3.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวดั
ร้อยเอ็ด ของข้าราชการการเมือง กับข้าราชการประจ า  
ตามขนาดเทศบาลต าบลขนาดเล็กกับเทศบาลต าบล  
ขนาดกลาง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา 
ตามขนาดของเทศบาลต าบล พบว่า 
   3.1  เทศบาลต าบลขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านหลักความ
เสมอภาค (X  =2.71) ด้านหลักความสามารถ (X   = 2.63)  ด้านหลัก
ความเป็นกลางทางการเมือง (X  = 2.58) และด้านหลักความมั่นคง 
(X  = 2.51)   
   3.2  เทศบาลต าบลขนาดกลาง โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านหลัก
ความเสมอภาค (X  = 3.08) ดา้นหลักความสามารถ (X  = 2.89)  
ดา้นหลักความมัน่คง (X  = 2.77) และด้านหลักความเป็นกลาง
ทางการเมือง (X  = 2.74) 
     ผลการเปรียบเทียบการบรหิารงานบุคคลตาม
ระบบคณุธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดของ
ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า จ าแนกตามเทศบาล
ต าบลขนาดเล็กและเทศบาลต าบลขนาดกลาง พบว่า ความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของ
เทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ของข้าราชการ
การเมืองกับข้าราชการประจ า จ าแนกตามเทศบาลต าบล
ขนาดเล็ก และเทศบาลต าบลขนาดกลาง โดยรวมไม่
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัเรื่องการบรหิารงานตามระบบคุณธรรม
ของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดรอ้ยเอ็ด ผู้ศึกษาได้น ามา
อภิปรายผลตามประเด็นส าคญั ดังนี้ 
  1.  ผลการศึกษาการบริหารงานบคุคลตามระบบ 
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดของ
ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจ า พบว่า โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง ที่ผลการศึกษาเปน็เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
การบริหารงานบุคคลตามระบบคณุธรรมของเทศบาลต าบล
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ยังไมเ่ปิดโอกาสเท่าเทียมกันเท่าท่ีควร
ในการสมัครงานส าหรับผู้มีคุณสมบตัิและความรู้ตามที่ก าหนด
ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประชาสมัพันธ์ ในการสอบแข่งขัน
หรือการสอบคัดเลือกยังไม่อาจกลา่วได้ว่ามีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ทุกครั้ง และการสร้างขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรยังไมม่ากเท่าท่ีควร อีกท้ังผู้บริหาร
ของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดรอ้ยเอ็ด มีทัศนคติทีไ่ม่เป็น
กลางโดยยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพียงบางเรื่อง 
และเป็นบางครั้งเท่านั้นสอดคล้องกับผลการวิจัย บุญเพ็ญ 
มูลมณี (2554 : 85-86) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลัก
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลัก
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นไปได้ว่า 
ปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการบริหารงาน
บุคคลยังขาดความชัดเจน ขาดการปฏิบัติงานท่ีจริงจัง 
ประกอบกับการบริหารงานของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ในแตล่ะกอง / 
ฝ่ายงานรับผิดชอบโดยตรง ท าให้บุคลากรส่วนใหญไ่มไ่ด้เข้า
ไปเกี่ยวข้องรับทราบมากนักส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล 
เช่น ปัจจัยด้านการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ฯลฯ 
จึงท าให้บุคลากรของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
มองถึงระดับการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดภาพรวมจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มมาก
ขึ้น 
  การที่ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ใน 
ระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า 
   1.1  ด้านหลักความเสมอภาค เนื่องจากเทศบาล
ต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีนโยบายการบริหารงานแตกต่าง
กัน และให้ความส าคัญในการบริหารงานบุคคลแตกต่างกัน 
เช่น การสรรหาบุคลากรเข้ามาท างานในองค์กร ผู้บริหาร
อาจจะเลือกผู้เข้ามาท างานแล้ว เพียงแต่ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลประกาศรับสมคัร ให้
เป็นไปตามระเบียบซึ่งไม่เป็นการเปิดโอกาสโดยเท่าเทียมกัน 
             1.2  ด้านหลักความสามารถ เนื่องจากระบบ
การคัดเลือกคนเข้าท างานท่ีไม่โปรง่ใสมีการทุจรติการสอบ
คัดเลือก ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดอืนที่ไม่เป็นธรรม เช่น  
น าระบบเครือญาตมิาใช้ ผู้ที่ไม่ใกล้ชิดกับผู้บรหิารแม้จะท างาน
ขยัน มีผลงาน แต่กไ็มไ่ดร้ับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
หรือมีคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลระบบการเลื่อนขั้น
เงินเดือน แต่คณะกรรมการไม่น ามาเปรยีบเทียบมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ท าให้การบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรม ด้านหลักความสามารถ ไม่เป็นท่ียอมรับ 
  1.3  ด้านหลักความมั่นคง เนื่องจากผู้บริหาร
ของเทศบาลต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี มีหมดวาระ
ท าให้การบริหารงานบุคคลขาดความต่อเนื่อง บุคลากร



ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องยอมรับ และขวัญก าลังใจพนักงานบางส่วน
ก็ลดลงด้วย ซึ่งส่งผลต่อการท างานของบุคลากรท าให้คิดว่า
เมื่อผู้บริหารใหม่เข้ามาตัวเองอาจถูกเลิกจ้าง หรือไม่ได้รับ
การเลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนด้วย 
  1.4  ด้านหลักความเป็นกลางทางการเมืองเมื่อมี
การเปลี่ยนรัฐบาลหรือผู้บริหารนโยบายก็มีการเปลี่ยนแปลง 
บุคลากรในหน่วยงานอาจไม่ยอมรับในตัวผู้บริหารหรือนโยบาย
ท าให้เกิดความเอนเอียงทางการเมือง หรือการปฏิบตัิงาน
ต้องถูกครอบง าจากผู้ที่เห็นด้วยกบัผู้บริหารจึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยที่ตัวเองไม่พอใจหรือเต็มใจ 
และผู้บริหารไม่ยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรในหน่วยงาน 
โดยยึดถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก ไม่ค านึงถึงความเดือดร้อน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   ผลการเปรยีบเทียบการบริหารงานบุคคลตาม
ระบบคณุธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ของ
ข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจ า พบว่า การบริหาร 
งานบุคคลตามระบบคุณธรรมของข้าราชการการเมืองกับ
ข้าราชการประจ า โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
ทีผ่ลการเปรียบเทียบเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของการบริหารงานบุคคล 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายด้วยกันซึ่งหากไม่
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบก็ไมส่ามารถท าได้ ดังนั้นการ
บริหารงานบุคคลจึงจ าเป็นจะต้องใช้ระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานซึ่งมีองค์ประกอบของระบบคุณธรรม 4 ประการ 
ได้แก่ หลักความเสมอภาค หลักความสามารถ หลักความ
มั่นคง และหลักความเป็นกลางทางการเมือง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ได้ให้แนวคิด
หลักเกี่ยวกับระบบคณุธรรมในทัศนะกับลักษณะของระบบ
ราชการว่า ระบบราชการมีลักษณะเป็นการแบ่งงาน จะมี
การแบ่งงานออกตามความสามารถและความถนัดของบุคคล 
มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความประพฤติถูกน ามาใช้
อย่างเสมอภาคกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญเพญ็ 
มูลมณี (2554 : 85-86) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลตาม
หลักคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 
และอายุมคีวามคดิเห็นการบริหารงานบุคคลตามหลัก
คุณธรรม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ พระมหาสเุทพ  
สุเทวเมธี (ดีเยี่ยม) (2556 : 136–138) ได้ศึกษาการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า พนักงานส่วนต าบลที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้และประสบการณ์ท างานต่างกัน มีทัศนะ

คติต่อการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก ไม่แตกต่างกัน 
 2.  ผลการศึกษาการบริหารงานบคุคลตามระบบ
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอด็ของข้าราชการ
การเมืองกับข้าราชการประจ า ตามขนาดเทศบาลต าบล
ขนาดเล็กและเทศบาลต าบลขนาดกลาง โดยรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ด้าน ที่ผลการศึกษาเป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ต าบลขนาดเล็กและเทศบาลต าบลขนาดกลางนั้นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอันสืบเนื่องมาจากไม่ว่าเทศบาลต าบลขนาดเล็ก
หรือเทศบาลต าบลขนาดกลางก็ใช้กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ 
เดียวกัน คือ พระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 ซึ่งได้ก าหนดรูปแบบ
การบริหารงานของเทศบาลไว้ สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ได้ก าหนดมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มทีิศทางที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม สอดคล้องกับผลการวิจยัของประสงค์ พิมพ์พิทักษ์ 
(2548 : 63-64) ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อ
บทบาทการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นางตะเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า 
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับปานกลาง 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระปิยวัฒน์  ปิยสีโล (จักรแต) 
(2554 : 147–148) ได้ศึกษาการบรหิารงานตามหลกัธรรมภิบาล
ของเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พบว่า ความคิดเห็นของ
บุคลากรประชาชนท่ีมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้าน 
 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอด็ ของข้าราชการ
การเมืองกับข้าราชการประจ า ตามขนาดเทศบาลต าบลขนาดเล็ก
กับเทศบาลต าบลขนาดกลาง โดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ท่ีผลการเปรียบเทียบเป็นเช่นน้ีอาจเนื่องมาจาก 
ขนาดของเทศบาลต าบลไม่มผีลกระทบต่อการบรหิารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรม เพราะเทศบาลทุกขนาด ทุกระดับ 
ย่อมตอ้งบริหารงานบคุคลใหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 
25 มิถุนายน 2544 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของ
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การบริหารงานบุคคลของเทศบาลไว้ จึงท าให้การบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวดั
ร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญเพ็ญ 
มูลมณี (2554 : 85-86) ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลตาม
หลักคุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร
ของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
ต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม พบว่า บุคลากร
จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง และอายุ มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวจิัยของ ยุพิน กอศรี 
(2551 : 58-59) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคคลของ
โรงพยาบาลพยัคภูมิพสิัย อ าเภอพยัคภูมิพสิัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการเปรียบเทียบบุคลากรโรงพยาบาล 
พยัคภูมิพิสยัที่มีระดับต าแหน่ง แตกต่างกัน มีปัญหาการ
บริหารงานบุคคล โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระปลัดสายชล  จิตตกาโร 
(อาจปักษาส์) (2555 : 122)  ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐมตามหลักอิทธิบาท 4 พบว่า ผลการเปรยีบเทียบ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามหลักอิทธิบาท 4 ทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปร พบว่า เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และรายได้ต่อเดือน มผีลให้
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มตี่อการบริหารงานบุคคลตาม
หลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน  
 

ข้อเสนอแนะ 
  1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยัครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ
ในการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม เพียง 2 ด้าน 
คือ ด้านหลักความมั่นคง และด้านหลักความเป็นกลาง
ทางการเมือง ดังนี้ 

 1.1  ด้านหลักความมั่นคง ควรเพิม่เงินเดือน
และค่าตอบแทนให้ไดร้ับอย่างเหมาะสมควรให้บุคลากรใน
หน่วยงานไดร้ับการฝึกอบรมอยา่งทั่วถึง ควรลงโทษทางวินัย
บุคลากรให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบราชการควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการโอนและควบคมุการด าเนินการ
ให้พ้นจากต าแหน่งโดยการโอนอยา่งถูกต้อง 

 1.2  ด้านหลักความเป็นกลางทางการเมือง 
คือ พนักงานเทศบาลควรปฏิบตัิตามนโยบายเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารโดยเท่าเทียมกันทุกรัฐบาลบุคลากร
ควรปฏิบัติงานโดยยดึอ านาจอธิปไตยโดยไมเ่ข้าข้างฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งของฝ่ายการเมือง บุคลากรของเทศบาลต าบล 
ควรยอมรับและภักดีต่อระบบราชการ บุคลากรควรยอมรับ
และภักดีต่อระบบการเมืองการปกครอง  

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  เนื่องจากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ผลการศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน เพื่อให้การบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอด็มีประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษา ปัจจัยที่มี
ผลต่อการบรหิารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมของเทศบาล
ต าบลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
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