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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1) ศึกษาระดบัการมีการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคน
ชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ตามความคิดเห็นของบุคลากร  2)  เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคน
ชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ตามความคิดเห็นของบุคลากร  จาํแนกตาม  เพศ ประเภทบุคลากร ระดบัการศึกษาและประสบการณ์
การทาํงาน 3)  ขอ้เสนอแนะต่อการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย  ์กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ บุคลากรของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ จาํนวน 152 คน ใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบระบบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั .95 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช ้ t – test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยใช ้F - test  (One – way ANOVA) 
โดยกาํหนดนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 กรณีพบความแตกต่างไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างโดยการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธีการของ 
เชฟเฟ่ (Scheffe)  
  ผลการวจิยั พบวา่ 
  1.  การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชยั  จงัหวดับุรีรัมย ์ 
ตามความคิดเห็นของบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก จาํนวน  1 ดา้น คือ ดา้นการไดม้าซ่ึงบุคลากร  และมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 3 ดา้น เรียงลาํดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการใหพ้น้จากงาน  รองลงมาคือ ดา้นการบาํรุงรักษาบุคลากร  และดา้นการพฒันาบุคลากร 
  2.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากร  เพศ  ประเภทบุคลากร  ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การทาํงาน พบว่า โดยรวมไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05  และบุคลากร จาํแนกตามประเภทบุคลากร  พบวา่ โดยรวมแตกต่างกนั  อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  3.  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์
คือ เทศบาลควรมีการประเมินผลการปฏิบติัราชการดว้ยความยุติธรรม ตามเกณฑ์การประเมิน มีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรไดเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรต่างๆ ตามตาํแหน่งงานท่ีปฏิบติั  มีการสํารวจขอ้มูลความตอ้งการบุคลากรจาก
ส่วนราชการก่อนทาํการสรรหาบุคลากร มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของเทศบาลควรใชร้ะบบคุณธรรมมากกว่าระบบ
อุปถมัภ ์และเทศบาลควรมีการปฐมนิเทศบุคลากรก่อนการเขา้ปฏิบติังานหลงัจากผา่นการคดัเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง 
 
*นักศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
** อาจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 The aims of  the  research were  to  study  and  to  compare  personnel administration of  Sub-district 
Municipalities in Prakhonchai District,  Burirum  Province as the opinion of personnel classified by gender, type of 
personnel, educational level and work experience including heir suggestions, The  samples  were  
152personnelworking at Sub-district Municipalities in Prakhonchai District,  Burirum  Province. The  instrument  
used  was  five rating  scale  questionnaire  with the  reliability  value  at  .95.  The  statistic  applied were frequency, 
percentage, standard  deviation, t-test , One  away  ANOWA  and Scheffe. 

The  results  of  the  study  were  as  follows; 
  1.  The personnel administration of  Sub-district Municipalities in Prakhonchai District,  Burirum  

Province as  overall  was  rated  at  moderate  level.  As  considered  by  aspects, one aspects  were  rated  at  high  
level; the getting of personnel. Three aspects  were  rated  at  high  level; the laying out of work, the maintenance of 
personnel and the development of personnel, respectively.  

 2.  The  comparison of the  personnel administration of  Sub-district Municipalities in Prakhonchai 
District,  Burirum  Province as the opinion  of the personnel classified by gender, , educational level and work 
experience.was  not  different  by  the statistic  at  .05  level.  But classified by type of personnel  was found different  
by  the statistic significant  at .05 level 
               3.  The  suggestions for the personnel administration of  Sub-district Municipalities in Prakhonchai 
District,  Burirum  Province were  as  follows;  the municipalities should have fair work assessment method, the 
personnel should be trained about the work performance, before the recruitment and appointment of the personnel, 
there should be the need surveying, the merit system should be applied instead of the spoil system, there should be the 
personnel orientation before performing of work and before then appointment.  
 
คาํสําคญั: การบริหารงานบุคคล 
Key Word: The  Personnel Administration 
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บทนํา 
 ประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงระบอบการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมาตั้ งแต่วนัท่ี 24 
มิ ถุ น ายน  2475 โดย บุ คคลสํ าคัญ ท างก าร เมื อ ง 
ประกอบด้วย ข้าราชการ นักศึกษาปัญญาชนและ
ประชาชนทัว่ไปไดร้วมกนัเป็น “คณะราษฎร์” ทาํการ
ปฏิวัติ เป ล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชสู่ระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมีผลทาํ
ให้มีการแบ่งรูปแบบการบริหารราชการแผน่ดินเป็น 3 
ส่วน  คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน 
ส่วนกลาง คือ การบริหารงานระดบัประเทศ ท่ีมีรัฐบาล
กลางเป็นตวัแทนในการบริหารส่วนภูมิภาค คือ การ
บริหารงานแทนการบริหารงานส่วนกลาง ได้แก่ 
จงัหวดั อาํเภอ สาํหรับส่วนทอ้งถ่ิน คือ การบริหารงาน
ท่ีเนน้การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ซ่ึงเป็นการ
กระจายอาํนาจการปกครอง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบล 
(จิรวฒัน์, 2547) 
 สําหรับการปกครองท้องถ่ินไทยนั้ น มีการ
ปรับเปล่ียนคร้ังสําคญัเม่ือมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 (2540) โดย
ได้กําหนดไว้เป็นแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐใน
มาตรา  78 ว่า  รัฐต้องกระจายอําน าจให้ท้อง ถ่ิน
พึ่งตนเองและตดัสินใจในกิจการทอ้งถ่ินไดเ้อง พฒันา
เศรษฐกิจท้องถ่ิน  และระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ
ในท้องถ่ินให้ทั่ว ถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ 
รวมทั้ งพัฒนาจังหวดัท่ีมีความพร้อมให้เป็นองค์กร
ปกครองส่ วนท้อง ถ่ินขนาดให ญ่  โดยคํานึ งถึ ง
เจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้ น  ซ่ึ งโดย
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนั้ น  ต้องการให้มีการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสมบูรณ์เพ่ือบริการประชาชน
แต่ละทอ้งถ่ินของตนเอง 
  การปกครองท้อ ง ถ่ิน เปิ ด โอก าส ให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินปกครองตนเองตั้งแต่การกาํหนด
นโยบายและการควบคุมให้เป็นไปตามนโยบายท่ี

ทอ้งถ่ินตอ้งการ ซ่ึงโดยทัว่ไปทุกทอ้งถ่ินต่างก็มีความ
ตอ้งการท่ีเหมือนกนัคือ ตอ้งการให้ทอ้งถ่ินของตนเอง
มีความเจริญก้าวหน้า  มีฐานะเศรษฐกิจท่ีดีมีความ
เป็นอยู่ท่ี ดีสะดวกสบาย ดังนั้ น หน่วยการปกครอง
ทอ้งถ่ินจึงภารกิจท่ีสาํคญัในการสร้างสรรคค์วามเจริญ
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ทอ้งถ่ินนั้นยอ่มแสดง
ว่า การปกครองทอ้งถ่ินเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม (ประทาน, 2526)  
 จาก ท่ีกล่ าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่าการ
ปกครองทอ้งถ่ินเป็นการปกครองระดบัรองของรัฐ ซ่ึง
รัฐจัดตั้ งข้ึนเพ่ือกระจายอาํนาจการปกครองทั้ งทาง
การเมืองและทางการบริหารให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน
จัดการปกครองและดําเนินการบางอย่างเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและสนองตอบความตอ้งการของตนเอง โดยมี
อาํนาจอิสระในการปกครองตนเอง สามารถกาํหนด
นโยบายและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือ
ความตอ้งการของตนเองภายใตข้อบเขตของกฎหมาย
ว่าดว้ยอาํนาจสูงสุดของประเทศ โดยมีหน่วยงานการ
ปกครองท้องถ่ินซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมาจากการเลือกตั้ ง
ของประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีให้สําเร็จ
ลุล่วงตามความมุ่งหมายของทอ้งถ่ินนั้นๆ 
 ในการปกครองในรูปแบบเทศบาล เป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตั้งตามพระราชบญัญัติ
เทศบาล  พุ ทธศักราช  2496 และพระราชบัญญั ติ
เป ล่ี ยนแปลงฐานะของสุ ขาภิบ าล เป็ น เท ศบ าล 
พุทธศักราช  2542 และแก้ไข เพ่ิ ม เติม  ฉบับ ท่ี  12 
พุทธศกัราช 2496 โดยให้เทศบาลดงักล่าวมีฐานะเป็น
นิติบุคคล แบ่งเป็น 3 ประเภท โดยใชเ้กณฑ์ประชากร 
คือ  เทศบาลตําบล  เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร 
โครงสร้างองค์กรเทศบาลจะประกอบดว้ยฝ่ายบริหาร 
ได้แก่  นายกเทศมนตีและรองนายกเทศมนตรี ซ่ึง
อาจจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และ
ฝ่ายนิติบัญญัติ  ได้แก่  สมาชิกสภาเทศบาล  (ส .ท .) 
(โกวิทย,์ 2550)  มีอาํนาจหน้าท่ีในการพฒันาเทศบาล
ตาํบล ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม และมี
บทบญัญติัท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย โดยบญัญติัหนา้ท่ีท่ี
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เทศบาลตาํบลจะตอ้งทาํ คือ 1) รักษาความ รักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน 2) ให้มีและบาํรุงทางบก
และทางนํ้ า  3) รักษาความสะอาดของถนน  หรือ
ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกาํจดัมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล  4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  5) ให้ มี
เคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 6) ให้ราษฎรไดรั้บการศึกษา
อบรม 7) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผูสู้งอาย ุ
และผูพ้ิการ 8) บาํรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน และ 9) หนา้ท่ี
อ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเทศบาล 
 การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบล
ในอาํเภอประโคนชยัเป็นการบริหารงานบุคคลตามท่ี
กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคล
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงยงัคงมี
ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลเกิดข้ึนอย่างเป็น
ประจาํ และแตกต่างกนัออกไปในแต่ละเทศบาลตาํบล 
ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังาน ท่ีเกิดจากกระบวนการ
บริหารงานบุคคล คือ การสรรหา การเลือกสรร การ
บรรจุแต่งตั้ ง  การทดลองปฏิบัติราชการ การเล่ือน
ตาํแหน่ง การโยกยาย การเล่ือนขั้นเงินเดือน การใหพ้น้
จากตําแหน่ง หรือปัญหาบุคลากรขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการทาํงานในตาํแหน่งท่ีดาํรงอยู ่หรือ
บุคลากรขาดความรู้ความชาํนาญเก่ียวกบัระเบียบท่ีใช้
ในการปฏิบัติงาน  ทําให้เกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานข้ึน  (คู่ มือการบริหารงานบุคคลองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2542) 
 จ าก ก าร ศึ ก ษ าอําน าจห น้ า ท่ี ใน ก าร
บริหารงานของเทศบาลและการศึกษางานวิจัย ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครอง
ส่ วนท้ อ ง ถ่ิ น  ทํ าให้ ผู ้วิ จั ย ใน ฐ าน ะ ท่ี เป็ น อ ดี ต 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของจงัหวดับุรีรัมย ์ มีความ
สนใจ การบริหารงานบุคคลของเทศบาลในอาํเภอประ
โคนชยั  ซ่ึงถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐบาลท่ีมีอาํนาจ
หน้าท่ีในการให้บริการประชาชนให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็วและให้ได้รับผลประโยชน์จากการ

ดําเนินงานของเทศบาลตําบลมากท่ี สุด  โดยการ
ดาํเนินงานจาํเป็นตอ้งอาศยับุคลากรของเทศบาลเป็น
ฟันเฟืองสําคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการทาํงาน
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล และเป็นประโยชน์ทั้ ง
ในทางวิชาการและทางปฏิบัติต่อหน่วยงานของรัฐ 
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ และประชาชนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค์
ของการวจิยัดงัน้ี 
 1.  เพ่ือศึกษาระดบัการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย ์
ตามความคิดเห็นของบุคลากร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชัย  จังหวดับุรีรัมย ์
ตามความคิดเห็นของบุคลากร  จําแนกตาม  เพศ 
ประเภทบุคลากร ระดบัการศึกษาและประสบการณ์
การทาํงาน  
 3 . เพ่ื อ ศึกษาข้อ เสนอแนะเก่ี ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคน
ชยั จงัหวดับุรีรัมย ์
 
วธีิการวจิัย 
 การวิจัย การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ตาํบลในอาํเภอประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย ์ ผูว้ิจยัได้
กาํหนดวธีิการดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ประชากร ได้แก่  บุคลากรของเทศบาล
ตาํบลในอาํเภอประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย  ์ จาํนวน 
245  คน (ขอ้มูลจาก กรอบอตัรากาํลงัพนกังานเทศบาล
ตาํบล ของสํานักงานทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์ณ วนัท่ี 1 
พฤษภาคม 2557)  
 2.  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ บุคลากรของเทศบาล
ตาํบลในอาํเภอประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย  ์ จาํนวน 
152 คนโดยวิธีการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ 
(Yamane, 1973) 
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N 
       1+ N (e) 2 

 
 เม่ือ  n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N  แทน  จาํนวนของประชากร 
  e  แทน  ความคลาดเคล่ือนท่ี 
     ยอมใหเ้กิดข้ึนเท่ากบั   
     .05  
แทนค่าในสูตร  

   =  245 
    1+245 (0.05) 2 
   =  151.937 
 
ตารางที่ 1 สัดส่วนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ช่ือเทศบาล
ตาํบล 

จํานวนบุคลากร 
 (คน) 

จํานวนกลุ่ม
ตวัอย่าง  

(คน) 
1.  ประโคนชยั 
2.  คอกมา้ 
3.  แสลงโทน 
4. เขาคอก 

109 
57 
42 
37 

68 
35 
26 
23 

รวม 245 152 

 
 2. การสร้างและการหาประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมือ 
  2.1  ลกัษณะของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย   
   2.1.1 เป็นแบบสอบถามปลายปิด 
เก่ียวกบัคุณลกัษณะทัว่ไปท่ีเป็นขอ้มูลจริงของผูต้อบ
แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ  ประเภทบุคลากร 
ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การทาํงาน 
   2.1.2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด 
เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงาน
บุคคล 
  2.1.3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ซ่ึง
เป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล   

 2.2  การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยั 
  2.2.1 วจิยัแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2.2 กาํหนดขอบเขตของคาํถามให้
ครอบคลุมกรอบแนวความคิด  วัตถุประสงค์ และ
องค์ประกอบ  แล้วนํามาเป็นข้อ มูลในการส ร้าง
แบบสอบถาม ทั้งแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด 
  2.2.3 นํ าร่ างแบบสอบถาม เสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ แกไ้ข และเสนอแนะ 
ป รับป รุง  เพ่ื อความ เหม าะสมและถูกต้อ งของ
แบบสอบถาม 
  2.2.4 นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้
เสนอผูเ้ช่ียวชาญใหพ้ิจารณา 
  2.2.5 นําแบบสอบถาม ท่ีผ่ านการ
ตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ โดยนาํขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย IOC 
ตั้งแต่ .67 ไปทดลองใช ้(Try Out) ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 40 คน  แลว้นํามาหาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้
ด้วยค่าสัมประสิทธิสัมพันธ์อย่างง่าย  (Item Total 
Correlation) และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ทั้งฉบบั 
โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach) (บุญชม , 2545ก) ได้ค่าความเช่ิอมั่นทั้ ง
ฉบบัเท่ากบั  .95 
  2.2.6 จดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบั
สมบูรณ์แลว้นาํไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการ
วจิยั 
 3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  3.1  ขอหนังสือรับรองและแนะนาํตวัจาก
บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ถึง
นายกเทศมนตรีทุกแห่งในเขตอําเภอประโคนชัย  
จงัหวดับุรีรัมย ์
  3.2 แต่งตั้ งผู ้ช่วยผู ้วิจัยประจําเทศบาล
ตาํบล แห่งละ 1 คน 
  3.3 ส่งหนงัสือแนะนาํตวัผูว้ิจยั จากบณัฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  พร้อม

          n     = 
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แบบสอบถามไปขอความ ร่วม มื อในการตอบ
แบบสอบถาม 
  3.4 ผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมแบบสอบถามคืน
จนไดค้รบ จาํนวน 152 ฉบบั 
 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
  4.1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทุกฉบบั 
  4.1.2 นาํแบบสอบถามท่ีมีความ
สมบูรณ์ ลงรหสัตามแบบการลงรหสั (Coding form)  
  4.1.3 นาํแบบสอบถามท่ีลงรหสัแลว้ 
ใหค้ะแนนแต่ละขอ้จากอาํนาจการจาํแนกรายขอ้ใน
แบบสอบถามกาํหนดไว ้5 ระดบั (บุญชม, 2545ข)  
  4.1.4 นาํคะแนนไปหาค่าเฉล่ีย แลว้
กาํหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดงัน้ี  
(บุญชม.  2545ค) 
 5.  สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 5.1  หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้
คาํถามกบัลกัษณะท่ีตอ้งการวดัใชสู้ตร (สมนึก, 2546) 
 
  IOC  =   ∑ R  
       N 
  IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์
 ∑ R  แทน  ผลรวมคะแนนความ
คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
 N   แทน  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้งหมด 
  5.2  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพ
เคร่ืองมือ โดยใชว้ิธีหาความเช่ือมัน่ใชค้่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach) 
 5.3 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ การแจก
แจงความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 
 5.4 การวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคน

ชัย จังหวดับุรีรัมย์ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 5.5  สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง  ตัวแปรเพศ  ใช้  t-test (Independent 
Samples) และตัวแป ร  ประ เภท บุ คลากร  ระดับ
การศึกษาและประสบการณ์การทํางาน  ใช้การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F – test  (One - way 
ANOVA) โดยกาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และกรณีพบความแตกต่างผูว้ิจยัจะดาํเนินการทดสอบ
รายคู่ ด้วยวิ ธีของเชฟเฟ่  (Scheffe) (ศุภวัฒนากร และ 
พีรสิทธ์ิ, 2550) 
 5.6 การวิเคราะห์ขอ้มูลขอ้เสนอแนะ จะใช้
วธีิการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และพรรณนาความ 
(Descriptive) 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัย   การบ ริห ารงาน บุคคลของ
เทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชยั  จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึง
เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประชากรท่ีศึกษา 
ไดแ้ก่ บุคลากรผูป้ฏิบติังานของเทศบาลตาํบลในอาํเภอ
ประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย  ์จาํนวน 152 คน จากนั้ น
ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้
ประมวลผลและวิ เคราะห์ข้อ มูลด้วยโปรแกรม
คอม พิ ว เต อ ร์  แล ะนํ า เส น อข้อ มู ล ด้ ว ยต าร าง
ประกอบการบรรยายตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา
ตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2. ลาํดบัขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล 
    ในการวิ เคราะห์  การบ ริหารงาน
บุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชยั จงัหวดั
บุรีรัมย ์ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ใชค้่าความถ่ี และร้อยละ 
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 ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ระดบัการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคน
ชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ ประกอบดว้ย 
  1. วเิคราะห์ระดบัการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชยั จงัหวดั
บุรีรัมย ์โดยรวมและจาํแนกเป็นรายดา้น 
  2. วเิคราะห์ระดบัการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชยั จงัหวดั
บุรีรัมย ์รายดา้นและจาํแนกเป็นรายขอ้ จาํนวน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ 
   2.1 ดา้นการไดม้าซ่ึงบุคลากร 
   2.2 ดา้นการบาํรุงรักษาบุคลากร 
   2.3 ดา้นการพฒันาบุคลากร 
   2.4 ดา้นการใหพ้น้จากงาน 
 ตอนที ่3 เปรียบเทียบระดบัการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชยั จงัหวดั
บุรีรัมย ์จาํแนกตาม เพศ  ประเภทบุคลากร ระดบั
การศึกษาและประสบการณ์การทาํงาน แตกต่างกนั 

ตอนที ่4 วเิคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประ
โคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์
 3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
ผลการวจิัย 
 1. การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบล
ในอาํเภอประโคนชยั  จงัหวดับุรีรัมย ์ตามความคิดเห็น
ของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือ
จาํแนกเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก จํานวน   1 ด้าน  คือ ด้านการได้มาซ่ึงบุคลากร  
และมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 3 ดา้น 
เรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ดา้นการให้พน้
จากงาน  รองลงมาคือ ดา้นการบาํรุงรักษาบุคลากร  และ
ดา้นการพฒันาบุคลากร 
  2. ผลการเป รียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชยั จงัหวดั
บุรีรัมย ์ ตามความคิดเห็นของบุคลากร เพศ ประเภท

บุคลากร  ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การทาํงาน 
พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั 
.05  และบุคลากร จาํแนกตามประเภทบุคลากร พบว่า 
โดยรวมแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
 3.  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชยั จงัหวดั
บุรีรัมย ์คือ เทศบาลควรมีการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการดว้ยความยุติธรรม ตามเกณฑ์การประเมิน มี
การเปิดโอกาสให้ บุคลากรได้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่างๆ  ตามตําแหน่งงานท่ีปฏิบัติ   มีการ
สํารวจขอ้มูลความตอ้งการบุคลากรจากส่วนราชการ
ก่อนทําการสรรหาบุคลากร  มีการบรรจุแต่งตั้ ง
บุคลากรของเทศบาลควรใชร้ะบบคุณธรรมมากกว่า
ระบบอุปถัมภ์ และเทศบาลควรมีการปฐมนิเทศ
บุคลากรก่อนการเข้าปฏิบัติงานหลังจากผ่านการ
คดัเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจยั การบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย ์ 
ผูว้จิยัไดน้าํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
 สมมตฐิานที่ 1 การบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลตําบลในอาํเภอประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย์  อยู่
ในระดบัปานกลาง 
 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลตําบลในอําเภอประโคนชัย   จังหวัด
บุรีรัมย ์ตามความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลตาํบล 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ซ่ึงผลการวิจัยท่ีพบ
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ดงัตารางที ่2 - 5 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบั

การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบล
ในอาํเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ 
โดยรวมและจาํแนกเป็นรายดา้น 
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 (n = 152) 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า การบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลตําบลในอําเภอประโคนชัย   จังหวัด
บุรีรัมย ์ตามความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลตาํบล 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  และมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัปานกลาง จาํนวน 3 ดา้น 

 
 

 ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบั
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบล
ในอาํเภอประโคนชยั  จงัหวดับุรีรัมย ์ดา้น
การไดม้าซ่ึงบุคลากร  จาํแนกเป็นรายขอ้  

 (n= 152) 
 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า การบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลตําบลในอําเภอประโคนชัย   จังหวัด
บุรีรัมย ์ตามความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลตาํบล 
ดา้นการไดม้าซ่ึงบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ดงั
ตารางท่ีปรากฏ 

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ตําบลในอาํเภอ 

ประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย์ 
  S.D 

ระดบั 
ความ
คดิเห็น 

1.  ดา้นการไดม้าซ่ึงบุคลากร 3.65 0.76 มาก 
2.  ดา้นการบาํรุงรักษาบุคลากร 3.39 0.61 ปาน

กลาง 
3.  ดา้นการพฒันาบุคลากร 3.35 0.65 ปาน

กลาง 
4.  ดา้นการใหพ้น้จากงาน 3.41 0.62 ปาน

กลาง 
รวม 3.45 0.59 ปาน

กลาง 

การบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคน

ชยั  จงัหวดับุรีรัมย ์
  S.D. 

ระดบั 
ความ
คดิเห็น 

1. มีการจดัทาํแผนปฏิบติังานใน
การสรรหาบุคลากร 

3.72 0.83 มาก 

2. มีการสาํรวจขอ้มูลความ
ตอ้งการบุคลากร 

3.59 0.84 มาก 

3. มีการวเิคราะห์งานเพื่อ
พิจารณากาํหนดอตัรากาํลงั
บุคลากร 

3.66 0.89 มาก 

4. มีการจดัทาํแผนอตัรากาํลงั
บุคลากรอยา่งชดัเจน 

3.72 0.89 มาก 

5. มีการกาํหนดรายละเอียดการ
คดัเลือกบุคลากรอยา่งชดัเจน 

3.68 0.82 มาก 

6. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการคดัเลือกบุคลากร 

3.70 0.98 มาก 

7. กระบวนการคดัเลือกบุคลากร
เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ
และกฎหมาย 

 
3.73 

 
0.96 

 
มาก 

8. กระบวนการคดัเลือกบุคลากร
เป็นไปอยา่งสุจริต ยติุธรรม 

3.62 1.00 มาก 

9. การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
เป็นไปตามระบบคุณธรรม 

3.50 0.96 ปานกลาง 

10. การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
ตรงตามวฒิุการศึกษาและ
ตาํแหน่งงาน 

 
3.64 

 
0.90 

 
มาก 

รวม 3.64 0.76 มาก 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบั
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบล
ในอาํเภอประโคนชยั  จงัหวดับุรีรัมย ์ดา้น
การบาํรุงรักษาบุคลากร จาํแนกเป็นรายขอ้  

 (n= 152) 

 
 
 
 

จากตารางท่ี 3  พบว่า การบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลตําบลในอําเภอประโคนชัย   จังหวัด
บุรีรัมย ์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลตาํบล 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ดงัตารางท่ีปรากฏ 

 

ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบั
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบล
ในอาํเภอประโคนชยั  จงัหวดับุรีรัมย ์ 
ดา้นการพฒันาบุคลากร จาํแนกเป็นรายขอ้ 

 (n=152)  

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ตําบลในอาํเภอประโคนชัย  จังหวดั

บุรีรัมย์ 
  S.D. 

ระดบั 
ความ
คดิเห็น 

1.  การจดัปฐมนิเทศบุคลากรก่อน
เขา้รับปฏิบติังาน 

3.28 0.97 ปาน
กลาง 

2.  การประเมินผลการปฏิบติังาน
ขณะทดลองปฏิบติัราชการ 

3.52 0.82 มาก 

3.  การมอบหมายหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบหลงัการบรรจุแต่งตั้งให้
ดาํรงตาํแหน่ง 

 
3.57 

 
0.70 

 
มาก 

4. การจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกใน
การปฏิบติังานสาํหรับบุคลากร
ตาํแหน่งต่างๆ 

 
3.38 

 
0.68 

 
ปาน
กลาง 

5.  การใหโ้อกาสบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน โดยการแสดง
ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่างๆ  

 
3.33 

 
0.80 

 
ปาน
กลาง 

6. การจดัสวสัดิการสาํหรับบุคลากร
ผูป้ฏิบติังาน 

3.35 0.78 ปาน
กลาง 

7. การจดับรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการ
ปฏิบติังาน 

 
3.39 

 
0.77 

 
ปาน
กลาง 

8. มีการคุม้ครองการปฏิบติังานของ
บุคลากรตามระเบียบ และตาม
กฎหมายในระหวา่งการปฏิบติังาน 

 
3.43 

 
0.74 

 
ปาน
กลาง 

9. การใหค้าํปรึกษา ช่วยเหลือ 
แนะนาํเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ ในการ
ปฏิบติังานแก่บุคลากรผูป้ฏิบติังาน 

 
3.43 

 
0.78 

 
ปาน
กลาง 

10. การพิจารณาความดีความชอบ
เป็นไปตามระบบคุณธรรมและ
เกณฑก์ารประเมิน 

 
3.31 

 
0.92 

 
ปาน
กลาง 

รวม 3.39 0.61 ปาน
กลาง 

การบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลตําบลในอาํเภอประโคน

ชัย  จังหวดับุรีรัมย์ 
  S.D 

ระดบั 
ความ
คดิเห็น 

1. มีการจดัเตรียมคู่มือการ
ปฏิบติังานเพื่อใชป้ระโยชน์ใน
การปฏิบติังานสาํหรับบุคลากร 

 
3.26 

 
0.87 

 
ปานกลาง 

2. มีการมอบหมายงานอ่ืน
นอกเหนือจากตาํแหน่งงานท่ี
รับผดิชอบแก่บุคลากร 

 
3.45 

 
0.77 

 
ปานกลาง 

3.  มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรตาม
ระเบียบ และกฎหมายกาํหนด
ไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

 
3.47 

 
0.78 

 
ปานกลาง 

4.  มีการสนบัสนุนใหบุ้คลากร
ไดเ้ขา้รับอบรมโครงการ/
หลกัสูตร ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ตาํแหน่งงานท่ีปฏิบติั 

 
3.43 

 
0.88 

 
ปานกลาง 

5. มีการสนบัสนุนใหบุ้คลากร
ศึกษาต่อในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน 

3.38 0.94 ปานกลาง 

6. มีการสอบเพื่อเล่ือนตาํแหน่ง
หรือปรับเปล่ียนสายงานท่ี
สูงข้ึน 

 
3.41 

 
0.91 

 
ปานกลาง 

7.  มีการจดัฝึกอบรมโดยเชิญ
วทิยากรภายนอกมาใหค้วามรู้
และประสบการณ์แก่บุคลากร 
 
 
 
 
 

 
3.20 

 
0.90 

 
ปานกลาง 
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การบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลตําบลในอาํเภอประโคน

ชัย  จังหวดับุรีรัมย์ 
  S.D. 

ระดบั 
ความ
คดิเห็น 

8.  มีการจดัประชุมเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการ
ปฏิบติังาน 

 
3.12 

 
0.89 

 
ปานกลาง 

9.  มีการสนบัสนุนใหบุ้คลากร
สร้างผลงาน/โครงการใหม่ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อเทศบาล 

 
3.34 

 
0.89 

 
ปานกลาง 

10.  มีการสนบัสนุนใหบุ้คลากร
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

3.45 0.91 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.65 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า การบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลตําบลในอําเภอประโคนชัย   จังหวัด
บุรีรัมย ์ ดา้นการพฒันาบุคลากร ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรเทศบาลตาํบล พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  (= 3.35) เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกขอ้ ดงัตารางท่ีปรากฏ 

 

 สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีเพศ ประเภท
บุคลากร ระดับการศึกษาและประสบการณ์การทํางาน 
ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลตําบลในอาํเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
แตกต่างกนั  ผลการวจิัย พบว่า 
 1.  บุคลากรที่มีเพศ  ระดบัการศึกษาและ
ประสบการณ์การทาํงานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประ
โคนชัย   จังหวัดบุ รีรัมย์  โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ผลการวจิยัท่ีพบ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 2. ระดบัการศึกษา ผลการวจิยั พบวา่ 
บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษา  แตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบลใน
อาํเภอประโคนชยั  จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยรวมไม่แตกต่าง
กนั ผลการวจิยัท่ีพบ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ บุคลากรของเทศบาลไดท้าํงาน
ในพ้ืนท่ีเดียวกนั เช่น สาํนกังาน หน่วยงาน เทศบาล มี

การออกพื้นท่ีในบริเวณเดียวกนั ภายใตก้ฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัเดียวกนั จึงทาํใหร้ะดบัการศึกษาไม่
แตกต่างกนั มีค่า Sig .176 

 3.  ประสบการณ์ทาํงาน ผลการวจิยั พบวา่ 
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ ทาํงานแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบลใน
อาํเภอประโคนชยั  จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยรวมไม่แตกต่าง
กนั ผลการวจิยัท่ีพบ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 4. บุคลากรที่มีประเภทบุคลากรแตกต่าง
กัน  มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชัย  จังหวดับุรีรัมย ์ 
โดยรวมแตกต่างกนั 
 ผลการวิจัยท่ีพบ เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้ งไว  ้ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าความแตกต่างในการ
ไดม้าซ่ึงบุคลากรท่ีเป็นพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ 
และพนักงานจ้าง ซ่ึงมีวิธีการสรรหาและระเบียบ 
ขั้นตอนท่ีแตกต่างกนั 
 
สรุปผลการวจิัย 
 จากการวิจัย การบริหารงานบุคคลของ
เทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย ์
สรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 
79 คน คิดเป็นร้อยละ 51.97 เป็นพนักงานจา้ง จาํนวน  
78 คน คิดเป็นร้อยละ 51.32 มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีข้ึนไป จาํนวน 71 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.71 ส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์การทํางาน มากกว่า 5 ปีข้ึนไป 
จาํนวน  94 คน คิดเป็นร้อยละ 61.84 
 2. การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาํบล
ในอาํเภอประโคนชยั  จงัหวดับุรีรัมย ์ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรเทศบาลตาํบล โดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง   เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก จํานวน   1 ด้าน  คือ ด้านการได้มาซ่ึง
บุคลากร  และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
จาํนวน 3 ด้าน เรียงลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ 
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ดา้นการใหพ้น้จากงาน  รองลงมาคือ ดา้นการบาํรุงรักษา
บุคลากร  และดา้นการพฒันาบุคลากร 
 3. ผลการเป รียบเทียบการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชยั จงัหวดั
บุรีรัมย  ์ ท่ีมีเพศ  ประเภทบุคลากร  ระดับการศึกษา
และประสบการณ์การทาํงานแตกต่างกนั พบวา่ 
  3.1 บุคลากรเทศบาลตําบล ท่ีมี เพศ 
ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การทาํงาน แตกต่าง
กนั พบวา่ โดยรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  3.2 บุ ค ล าก ร เท ศบ าล ตําบ ล  ท่ี มี
ประเภทบุคลากร แตกต่างกัน โดยรวมแตกต่างกัน  
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการไดม้าซ่ึง
บุคลากร มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4.ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลตาํบลในอาํเภอประโคนชยั จงัหวดั
บุรีรัมย ์แยกเป็นรายดา้น เรียงลาํดบัความถ่ีจากมากไป
นอ้ย คือ  
  4.1 ด้ าน ก าร ไ ด้ ม า ซ่ึ ง บุ ค ล าก ร 
เทศบาลตาํบลควรมีการสํารวจข้อมูลความต้องการ
บุคลากรจากส่วนราชการก่อนทาํการสรรหาบุคลากร 
การบรรจุแต่งตั้ งบุคลกรของเทศบาลควรใช้ระบบ
คุณธรรมมากกว่าระบบอุปถัมภ์  คณะกรรมการ
คดัเลือกบุคลากรควรปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความบริสุทธ์ิ 
ยติุธรรมและการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของเทศบาลควร
เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมาย 
  4 .2  ด้านการบํารุงรักษาบุคลากร 
เทศบาลควรมีการประเมินผลการปฏิบติัราชการดว้ย
ความยุติธรรม ตามเกณฑ์การประเมิน  เทศบาลควรมี
การปฐมนิเทศบุคลากรก่อนการเขา้ปฏิบติังานหลงัจาก
ผา่นการคดัเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากร และเทศบาล
ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการปฏิบติัราชการ 
  4.3 ดา้นพฒันาบุคลากร เทศบาลควร
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมหลกัสูตร

ต่ างๆ  ตามตําแห น่ งงาน ท่ี ป ฏิบั ติ  เท ศบ าลควร
สนับสนุนให้บุคลากรทุกตาํแหน่งไดรั้บการศึกษาใน
ระดับชั้ นท่ีสูงข้ึน  เทศบาลควรมีการสนับสนุนให้
บุคลากรได้สอบเล่ือนตาํแหน่งหรือปรับเปล่ียนสาย
งานท่ีสูงข้ึนและควรมีการสนับสนุนงบประมาณ
สาํหรับการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 4.4 ดา้นการให้พน้จากตาํแหน่ง การสอบ
วินัยบุคลากรต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม ถูกต้อง
ตามกฎหมายและตอ้งมีการตรวจสอบขอ้เท็จจริงก่อน
การใหบุ้คลากรพน้จากตาํแหน่ง 
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