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สอบสารนิพนธ์ ที่ให้ความเมตตาในการตรวจสอบข้อบกพร่องจนท าให้สารนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์
ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณ นายวิชิต โพธาราม นายสิทธิพงษ์ ชนะดี และร้อยต ารวจเอกเจริญยศ                 
โนบรรเทา ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย ท าให้สารนิพนธ์เล่ม
นี้ส าเร็จสมบูรณ์   
 ขอขอบพระคุณ บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด           
ทีไ่ด้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนที่ใช้ในการวิจัย ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและ
การเก็บข้อมูลในการวิจัย ท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งได้กรุณาให้
ความรู้ทางวิชาการ ต ารา เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท าสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ความร่วมมืออ านวย
ความสะดวกเป็นอย่างดี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าวนามมา ณ โอกาสนี้ ได้มีส่วนร่วมในการให้
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 คุณค่า และประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเพ่ือบูชาพระคุณแด่บิดา
มารดา ครู อาจารย์ ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้มีสติปัญญา และคุณธรรมเครื่องชี้น าความส าเร็จในชีวิต 

 
 

                      พันจ่าเอกณรงค์ ก้านจักร 
 



จ 

5820750332005 : สาขาวิชา: รัฐศาสตร์การปกครอง; ร.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
ค าส าคัญ :             การประยุกต/์อิทธิบาท 4 /การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบล 

 พันจ่าเอกณรงค์ ก้านจักร : การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (AN APPLICATION OF THE 
FOUR PRINCIPLES OF IDDHIPADA TO THE PERFORMANCES OF PERSONNEL ATTACHED TO 
SUB-DISTRICT MUNICIPALITIES IN KASET WISAI DISTRICT, KASET WISAI, ROI ET PROVENCE) 
คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์: ไพรัช พ้ืนชมภู, Ph.D., 135 หน้า. ปี พ.ศ. 2561.  

 

สารนิพนธ์นี้  เป็นการวิจัยเชิ งปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์ ดั งนี้         
1) เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบล  
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4     
ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด   
ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน และ 3) เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 114  คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณของ ทาโร  
ยามาเน  (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มี
ค่า IOC ระหว่าง 1.00 ความเชื่อมั่น  ทั้งฉบับ (Reliability) เท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที  (t-test) การ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F – test     

ผลการวิจัยพบว่า 1) การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้อแก่
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน ด้านการปฏิบัติ
หน้าที่ ในการให้บริการ และด้านการปฏิบัติหน้าที่ ในประชาชน ตามล าดับ 2) ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ 
และระดับการศึกษา ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวม และราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ และ 3) บุคลากรเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  
ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งสี่ด้าน ล าดับตามความถี่สูงไปหาต่ า สามอันดับแรก ได้แก่ ควรประยุกต์หลัก
อิทธิบาท 4 (วิมังสา) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพ่ือให้เกิดความพยายามปรับปรุงการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (จิตตะ) ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากร เพ่ือให้เกิดการเอาใจใส่จดจ่อ จริงจังอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการอยู่เสมอ 
และควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิริยะ) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพ่ือให้เกิดความขยัน
มั่นเพียร และอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย มากยิ่งขึ้น 
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The thematic paper was conducted with the quantitative research methodology at 
sub-district municipalities in Kaset Wisai district of Roi Et province. It served the purposes: 1) 
to study municipal personnel’s application of Buddhism’s fourfold accomplishments 
(Iddhipada) to their duty performance, 2) to draw comparisons between their application as 
such and their different genders, ages and educational levels, 3) to collect their suggestions 
for their application to their duty performance. The sampling groups employed for the 
research were 114 personnel from all municipalities, setting the sampling size through Taro 
Yamane’s table. The research instrument was the five-rating scale questionnaire with each 
question possessing IOC between 1.0 and XXX, and the reliability at 0.90. The statistics for 
data analyses encompassed frequencies, percentages, means, standard deviations, t-tests, 
and F-tests (One-way ANOVA).  

Research findings have found the following outcomes: 1) Municipal personnel’s 
application of Buddhism’s fourfold accomplishments to their duty performance have been 
rated at the high scales in the overall aspect, as has a single aspect taken into consideration. 
Of all four aspects ranked in the descending order of means, they embrace administrative 
performance, task performance, general service performance, and recipient service 
performance respectively. 2) The hypothesis testing results have shown that personnel with 
such different variables have applied Buddhism’s fourfold accomplishments to their 
performance at the same scales in both aspects, which are not conducive to the established 
hypotheses. 3) Their suggestions for their application have been recommended in the 
descending order of first three frequencies that personnel should stringently apply: vimansa 
(careful investigation) in a bid to enhancing their performance of services, citta 
(thoughtfulness) to having them pay their regular and full attention to their services, and 
viriya (effort) to exerting much more assiduity and patience to their assigned tasks.  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากมีการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการพัฒนาแล้วก็ยัง
มีการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานการบริหารราชการ การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน และการ
ให้บริการ อ่ืน ๆ อีก และมีหลายหน่วยงานมักประสบกับปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ แล้วก็มักจะปฏิบัติ
หน้าที่ได้ไม่เต็มที่ ท าให้ไม่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดความส าเร็จ ต้องอาศัยความรู้ 
ความฉลาด ความสามารถ ทั้งศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์ คือ การใช้ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เหมาะกับสภาพภารกิจการงาน เพ่ือบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ และศิลป์ คือ การใช้
หลักคุณธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี ปัจจุบันรัฐบาลได้
มอบหมายให้หน่วยงานท้องถิ่นทุกหน่วยงานได้น าเอาหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ไปใช้
ในการบริหารสาธารณะเพ่ือมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (เจริญ เจษฏา
วัลย์, 2554, หน้า 4) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 ก าหนดให้รัฐจัดท ามาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐเพ่ือป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ  เพ่ือเป็น
เครื่องก ากับความประพฤติของตน คือ 1) พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 2) พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้
ตรวจสอบ 3) พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ 
ประชาชนเป็นหลัก และ4) พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า และ5. พึงพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ (ส านักงาน ก.พ.ร. 2547, หน้า 11) 

หลักอิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา มีการสืบทอดปฏิบัติกันมาช้านาน และ
ได้รับการยกย่องยอมรับว่าเป็นหลักธรรมที่เป็นเลิศในการปฏิบัติ พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
กล่าวว่า อิทธิบาท 4 เป็นธรรมเครื่องให้ถึงอิทธิ (ฤทธิ์หรือความส าเร็จ) หรือธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบ
ความส าเร็จ ประกอบด้วย ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจ่อ) และวิมังสา 
(ความสอบสวนไตร่ตรอง) หากบุคคลใดปฏิบัติอย่างถูกวิธีและเหมาะสมแล้วย่อมเกิดประโยชน์ คือ เป็น
ข้าศึกต่อความเบื่อหน่าย ท าให้ไม่เบื่องาน ไม่ท้อแท้ มีก าลังต่อสู้ป้องกันสร้างสรรค์สิ่งที่ตนรัก ท าให้งาน
หนักกลายเป็นงานเบา ที่ยากก็กลายเป็นง่าย ท าให้มีก าลังใจ ไม่เบื่องาน ไม่ทอดทิ้งงาน เป็นคนไม่จับจด 
ก้าวหน้า ก าจัดความเกียจคร้าน ท าให้งานต่อเนื่อง เป็นคนไม่อ่อนแอ มักท างานที่ยาก ท าอะไรมักส าเร็จ มี
ความก้าวหน้า งานไม่ค่ังค้าง เป็นคนมีสมรรถภาพ ท าให้ทราบความเป็นไปของงานอยู่เสมอ แก้ไขเหตุการณ์
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ได้ทันท่วงที งานไม่เสียหาย ช่วยท าให้งานไม่ผิดพลาด และท าให้มองเห็นลู่ทางที่จะท างานให้ได้ผลดี ท างาน
ไม่ผิด ไม่เปลืองทุนเปลืองแรงเปลืองเวลา และไม่ท าให้โง่เขลา คุณค่าดังกล่าว หากได้น าไปปฏิบัติหน้าที่ย่อม
ท าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2541, หน้า 186-187) 

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งสิ้น
จ านวน 159 คน ที่ผ่านมาการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2550 ว่าด้วย
คุณธรรมของข้าราชการ (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ, 2550, หน้า 3) และ
แนวนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 ว่าด้วยหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550, หน้า 28) ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล แต่การปฏิบัติหน้าที่ก็ยังไม่สามารถท าให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอาจเป็นเพราะบุคลากรขาดความรักพอใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ขาดความขยันมั่นเพียร ขาดความเอาใจจดจ่อเอาใจใส่รับผิดชอบ และการใช้
เหตุผลในการปฏิบัติหน้าที่  (เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย, 2560, หน้า 2) ซึ่งหลักอิทธิบาท 4 เป็น
หลักธรรมที่ทรงคุณค่าหากมีการน าไปใช้ในบุคลากร อาจท าให้หน่วยงาน องค์กร มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล ตามที่พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวไว้ว่า อิทธิบาท 4 คือ ทางที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จในทุกด้าน แต่ต้องมีคุณธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย ฉันทะ ความรักพอใจ วิริยะ ความ
เพียรขยัน จิตตะ เอาใจจดจ่อ วิมังสา ใคร่ครวญ ใช้เหตุผล (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2541, 
หน้า 186) หากมีการน าไปใช้ก็จะท าให้เกิดผลส าเร็จต่อตนเองและส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
ก็ไม่อาจทราบได้ว่าบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด น าไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด เพราะยังไม่มีการศึกษาที่แน่นอน   

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือท าผลการวิจัยใช้
เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาล
ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
ต่างกัน 
 1.2.3 เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
1.3 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.3.1 บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน    
มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน 
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 1.3.2 บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุต่างกัน  
มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน 
 1.3.3 บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 

ได้แก่ บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 159 คน 
(เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย, 2560, (อัดส าเนา). 

1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ได้แก่ การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกเป็นสี่ด้าน ได้แก่ 
  1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ  

2) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน 
3) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ  
4) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน   
 

1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
   ได้แก่ เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.4.4 ขอบเขตระยะเวลำ 
ได้แก่ ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม 2560 – 28 เมษายน 

2560 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 ได้ทราบการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาล
ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 1.5.2 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ที่มีเพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ต่างกัน 
 1.5.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 1.5.4 สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางแก้ไข ปรับปรุง 
พัฒนาการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น 
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1.6 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาล

ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน ดังต่อไปนี้ 

กำรประยุกต์ หมายถึง การน า การปรับ การเปลี่ยนแปลง เอาหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสูงสุด 

หลักอิทธิบำท 4 หมายถึง การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในสี่ด้าน  

1) ฉันทะ หมายถึง รักงาน การเห็นคุณค่า ความรัก ความพอใจ มีใจรัก พอใจจะท า
สิ่งนั้น และท าด้วยใจรัก ต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานที่ท า มิใช่สักว่าท าพอให้
เสร็จๆ หรอื เพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผลก าไร  

2) วิริยะ หมายถึง การสู้งาน ความเพียร เห็นเป็นความท้าทาย ใจสู้ ขยัน พากเพียร 
ขยันหมั่นประกอบ หมั่นกระท าสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย 
ก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะส าเร็จ 

3) จิตตะ หมายถึง การใส่ใจงาน ความคิด อุทิศตัวต่องาน ใจจดจ่อ จริงจัง เอาจิต
ฝักใฝ่ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิดใน
เรื่องนั้นบ่อยๆ เสมอๆ ท ากิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ  

4) วิมังสำ หมายถึง การท างานด้วยปัญญา ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา 
ปรับปรุงแก้ไขใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล  และ
ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้องในสิ่งที่ท านั้น โดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้น
วิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น เพ่ือจัดการและด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป  

กำรปฏิบัติหน้ำที่ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ การบริหารราชการ ภารกิจการงาน การให้บริการ การปฏิบัติหน้าในประชาชน 
และหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายตามความรับผิดชอบต่าง ๆ  

บุคลำกร หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด   

กำรประยุกต์หลักอิทธิบำท 4 ไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกร หมายถึง การปรับเอา
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ในสี่ด้านประกอบด้วย 

1) ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำร หมายถึง รักใคร่เอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ (ฉันทะ) มีความพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ 
(ฉันทะ) ขยันมั่นเพียร เสียสละ และอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ (วิริยะ) เอาธุระ 
ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ (วิริยะ) ใจจดจ่อ จริงจัง ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารราชการ (จิตตะ) มีความรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ (จิตตะ) 
พยายามปรับปรุงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา) และปฏิบัติหน้าที่ใน
การบริหารราชโดยใช้ความคิดอย่างรอบคอบระมัดระวัง (วิมังสา) 
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2) ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจกำรงำน หมายถึง รักใคร่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจการงานที่ได้กระท าอยู่ (ฉันทะ) มีความพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่
ได้รับมอบหมาย (ฉันทะ) ขยันอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย (วิริยะ) 
เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่กระท าอยู่ (วิริยะ)    เอาใจจดจ่อ 
จริงจัง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่ได้รับมอบมาย (จิตตะ) มีความรับผิดต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจการงานที่ได้รับมอบมาย (จิตตะ) พยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน
ที่ได้รับมอบมายให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา) และปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานโดยใช้ความคิดอย่าง
รอบคอบ (วิมังสา) 

3) ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรให้บริกำร หมายถึง รักใคร่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่การให้บริการอยู่เสมอ (ฉันทะ) มีความรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการ  (ฉันทะ)       
ขยันอดทนมั่นเพียรต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการ (วิริยะ) เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการ (วิริยะ) เอาใจจดจ่อต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการอย่างเต็มที่ (จิตตะ)   
มีความรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการ (จิตตะ) พยายามปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่การ
ให้บริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา) และปฏิบัติหน้าที่ให้บริการโดยใช้ความคิดอย่างรอบคอบ (วิมังสา) 

4) ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อประชำชน  หมายถึง รักใคร่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในประชาชน (ฉันทะ) มีความพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในประชาชน (ฉันทะ) ขยันอดทนต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในประชาชน (วิริยะ) เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในประชาชน 
(วิริยะ)   ใจจดจ่อ จริงจัง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในประชาชน (จิตตะ) มีความรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในประชาชน (จิตตะ) พยายามปรับปรุงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในประชาชนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา)     
และปฏิบัติหน้าที่ในประชาชนโดยใช้ความคิดอย่างรอบคอบ (วิมังสา) 
 เทศบำลต ำบล หมายถึง การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งได้รับการ
จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งเทศบาลต าบล แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 ให้สภาต าบลได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบล ซึ่งตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย    
ในทีน่ี้หมายถึง เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา  

1) เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้จ าแนกเป็น
สองเพศ คือ (1) เพศชาย และ (2) เพศหญิง 

2) อำยุ หมายถึง ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ จ าแนก
เป็นสามช่วงอายุ คือ (1) ไม่เกิน 35 ปี (2) 36 - 45 ปี และ (3) 46 ปีขึ้นไป 

3) ระดับกำรศึกษำ หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสาร
นิพนธ์ฉบับนี้ จ าแนกเป็นสามระดับการศึกษา คือ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี (2) ปริญญาตรี  และ               
(3) สูงกว่าปริญญาตรี 
 



 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัย “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหารายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิด เกี่ยวกับการประยุกต์ 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4  
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับเทศบาลต าบล 
 2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ 
  แนวคิดเก่ียวกับการประยุกต์ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึง ความหมายการประยุกต์ ความส าคัญของการ
ประยุกต์ และระดับของการประยุกต์ใช้ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ความหมายการประยุกต์ 
การประยุกต์ มีนักปราชญ์หลายท่านได้ให้ความหมาย และอธิบายไว้ ซึ่งผู้ วิจัยจะได้น ามา

ศึกษา ดังนี้ 
กังวล เทียนกัณฑ์เฑศน์ (2541, หน้า 38. กล่าว่า การประยุกต์ (Apply) หมายถึง การน า 

“บางสิ่ง” มาใช้ประโยชน์ โดยปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาวะที่เฉพาะเจาะจง “บางสิ่ง” ที่น ามานั้น 
อาจเป็นทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือ ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และน ามาใช้ประโยชน์ใน
ภาคปฏิบัติ โดยปรับให้เข้ากับบริบท และสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ “บาง
สิ่ง” นั้น อาจเป็นวัตถุ/สิ่งของ ที่น ามาใช้นอกเหนือบทบาทหน้าที่เดิม เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทใหม่ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2542, หน้า 280. ได้ให้ความหมายของ “ประยุกต์” ว่า เป็น “การน า
ความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ การน าความรู้ใน
วิชาการต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์ มาใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการน ามาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ฯลฯ  ดังนั้น“การน าไปใช้” (Application) คือ การประยุกต์น าไปปรับใช้
ให้มีความสามารถมากขึ้นต่อการท างานในเรื่องต่าง ๆเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะน าไปใช้
อย่างถูกต้องก่อประโยชน์ในเรื่องนั้น 

แสงอรุณ แจ้งจันทร์ (2544, หน้า 15. ได้สรุปความหมาย การประยุกต์ คือ เป็นการน าหลัก
ความรู้ที่ถูกต้องน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติต่อตนเองและสังคม
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การน าไปประยุกต์นั้นต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมทั้งในด้านกายและด้านจิตใจ ซึ่งประกอบไป
ด้วยความดีงามเพ่ือเป็นการแสดงออกต่อพฤติกรรม ต่อผลที่จะได้รับเป็นสิ่งที่ดี 

สุภาพร ราธิเสน (2546, หน้า 9. ได้สรุปความหมาย การประยุกต์ คือ การน าความสมัยใหม่ที่
ทุกคนอยู่ในยุคโลกาวิวัตน์นั้นทุกคนสามารถน าหลักความสมัยใหม่นี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับความเป็นอยู่
อย่างกลมกลืนได้โดยการน าหลักการที่ถูกต้องต่อการพัฒนาชีวิตอย่างเช่นการน าข้อมูลข่าวสารจาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่ไปปรับใช้ให้เกิดความรู้ต่อการพัฒนาตนเอง 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศักดิ์  (2546, หน้า 9. กล่าวว่า ความหมายของการประยุกต์ มีไว้ 5 
ประการ ดังนี้ 

1. การประยุกต ์เป็นการน า “ภาคทฤษฎี” สู่ “การปฏิบัติ” 
2. การประยุกต ์เป็นการน า “ความรู้สาขาหนึ่ง” มาปรับใช้กับ “อีกสาขาหนึ่ง” 
3. การประยุกต ์เป็น “การปรับใช้” มิใช่ “การลอกเลียน” 
4. การประยุกต ์น า “บางส่วน” ของ “บางสิ่ง” มาใช้ 
5. การประยุกต์เป็นการน าสิ่งหนึ่งมาปรับใช้ใน“บทบาทหน้าที่ใหม่”เพ่ือ“เป้าหมายใหม่” 

การประยุกต์ เป็นการน า “ภาคทฤษฎี” สู่ “การปฏิบัติ” หมายความว่า การประยุกต์เป็นการ
น าทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ แนวคิด เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ มักมีการประยุกต์ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์
ในการน าไปใช้จริง ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

การประยุกต์ เป็น “การปรับใช้” มิใช่ “การลอกเลียน” หมายความว่า การประยุกต์เป็นการ
น าสิ่งหนึ่งหรือแนวคิดหนึ่ง มาปรับใช้เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง การ
ประยุกต์จึงแตกต่างจากการลอกเลียน เพราะการลอกเลียนนั้น เป็นการน าสิ่งที่อยู่ในบริบทหนึ่งมาใช้
ในอีกบริบทหนึ่ง ทั้งหลักการ วิธีการ และรูปแบบ โดยไม่ค านึงถึงความเหมาะสมในบริบทที่แตกต่าง
กัน แต่การประยุกต์ เป็นการน าเพียง “บางสิ่ง”จากภายนอกมาใช้ประโยชน์ การน ามาใช้จะอยู่บน
พ้ืนฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างกันในบริบท สถานที ่เวลา และ องค์ประกอบอื่น ๆ 

สรุปได้ว่า การประยุกต์ หมายถึง การน าเอาหลักใดหลักหนึ่งน าไปปรับใช้เกิดประโยชน์ในทาง
ที่ถูกต้องและเป็นสัมฤทธิ์ผล ต่อส่วนรวม และสิ่งที่น าไปปฏิบัติได้ผลและการประยุกต์ที่ดีนั้นผู้ประยุกต์
จะเป็นผู้ที่มีความสามารถท่ีจะน าไปเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

2.1.2 ความส าคัญของการประยุกต์ 
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ (2544, หน้า 5. ได้อธิบายถึง วิวัฒนาการของรูปแบบธรรมาภิบาลที่ดี

เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อมีการค้นหารูปแบบการปกครองที่สามารถน าประเทศไปสู่
การปกครองแบบประชาธิปไตยตะวันตกของประเทศที่ได้รับการปลดปล่อยจากอาณานิ คมและ
สามารถฟ้ืนฟูประเทศจากความเสียหายหลังสงคราม ซึ่งต่อมาระบบการปกครองดังกล่าวผสมผสาน
กับระบบราชการของ Weberian ได้ถูกน าไปใช้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งลักษณะของระบบ
ดังกล่าวเป็นการปกครองที่มีโครงสร้างเป็นล าดับขั้น มีการเมืองที่เป็นกลาง มีเป้าหมายที่ปฏิบัติได้ 
และมีการประสมประสานของระบบคุณธรรม อย่างไรก็ตาม รูปแบบของ Weberian ยากที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้และสานต่อเนื่องจากการขยายตัวของระบบราชการท าให้ยากต่อการจัดการและขาดความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก นอกจากนี้ โครงสร้างของระบบราชการ
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ท าให้การปกครองบ้านเมืองขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ยังก่อให้เกิดช่องทางการบิดเบือน
การใช้อ านาจและการคอร์รัปชั่น ในช่วงต้น พ.ศ. 2523 นักวิชาการส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องว่า แนว
ทางการบริหารภาครัฐที่เป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับปรุงรูปแบบการปกครองใหม่ ในช่วงดังกล่าวมีองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ส าคัญ ๆ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนนานาชาติได้เข้ามามีบทบาทในการ
สนับสนุนพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองที่ดีหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Good Governance หรือ 
ธรรมาภิบาล ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นการสะสมความรู้ที่ เป็น
วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์ 
และคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและเป็นสังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งธนาคารโลก หรือ 
World Bank ได้น าเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิต่อบุคคลในการ
ท างานอย่างเต็มที่ ซึ่งได้มีการน าไปใช้ครั้งแรกเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1989 ซึ่งใช้ในรายงานเรื่อง “Sub 
– Sahara : From Crisis to Sustainable Growth” โดยได้ให้ความหมายว่า Good Governance 
เป็นลักษณะและวิถีทางของการที่มีการใช้อ านาจทางการเมืองเพ่ือจัดการงานของบ้านเมือง โดยเฉพาะ
การจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนา โดยนัยของความหมายของ
ธนาคารโลก เป็นการชี้ให้เห็นความส าคัญของการมีหลักธรรมเพ่ือช่วยในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรม มีกระบวนการกฎหมายที่
อิสระ ที่ท าให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญา อีกทั้งระบบราชการ ฝ่ายนิติบัญญัติ และสื่อที่มี
ความโปร่งใส รับผิดชอบ และตรวจสอบได้  

จึงพอสรุปได้ว่า ความส าคัญของการประยุกต์ มีวิวัฒนาการมายาวนาน ซึ่งการประยุกต์เป็นการ
ปรับใช้ ความรู้ต่าง ๆ และคุณธรรมไปใช้ในองค์กร และหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดได้ 

2.1.3 ระดับของการประยุกต์ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2546, หน้า 10. ได้กล่าวถึง ระดับของการประยุกต์นั้น สามารถ

แบ่งเป็นระดับออกได้ ดังนี้ 
1. ระดับงาน การประยุกต์เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

ก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในภาคปฏิบัติของการด าเนินงานนั้น ท าให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
ภาคภูมิใจในผลการด าเนินงานที่ตนเองมีส่วนช่วยให้เกิดขึ้น  เพราะการประยุกต์นั้นเปรียบเสมือน 
“ศิลปะ”หรือเคล็ดลับ ในการด าเนินงาน จึงน าไปสู่ความรักและความผูกพันในงาน 

2. ระดับหน่วยงาน/องค์การ จากการที่การประยุกต์ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานในแต่ละงาน จึงก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อหน่วยงาน/องค์การ น าไปสู่การพัฒนา
หน่วยงาน/องค์การ สู่ความเป็นเลิศ ตามแนวคิด 7S ของ McKinsey ที่ระบุว่าหน่วยงาน/องค์การ ที่
จะเป็นเลิศ (Excellent Organization) ได้ จะประกอบด้วยปัจจัย/ลักษณะ 7 อย่าง ที่มาสัมพันธ์กัน
เป็นหนึ่งเดียว ได้แก่ 1) Structure คือ โครงสร้างขององค์การ2) Staffs คือ ลักษณะ จ านวน และ 
ศักยภาพของบุคลากรทั้งหลายขององค์การ 3) Style คือสไตล์และ/หรือรูปแบบ การท างานของ
องค์การ แสดงออกโดยสไตล์การบริหารของผู้น าสูงสุดขององค์การ 4)  Skills คือ ความสามารถและ
ทักษะเด่นขององค์การ 5) Systems คือ ระบบงานขององค์การ 6) Strategies คือ กลยุทธ์ของ
องค์การ ในทุกๆระดับ และ 7) Share value คือค่านิยมร่วมขององค์การ ในการพัฒนาแต่ละปัจจัย/
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ลักษณะ ของ 7S of McKinsey นั้น จ าเป็นต้องใช้การประยุกต์ทั้งสิ้น และเป็นการประยุกต์แบบ
บูรณาการ และผสมผสานกัน ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานหลายปีติดต่อกัน 

3. ระดับพ้ืนที่ คือ การประยุกต์นั้น เป็นสิ่งจ าเป็นของการด าเนินงานในพ้ืนที่ของแต่
ละงาน เนื่องจากเป็นการน า “ทฤษฎี” สู่ “การปฏิบัติ” ทั้งในแต่ละทฤษฎี และ ในการใช้หลายๆ
ทฤษฎีมาผสมผสานกัน ในการด าเนินงานในพ้ืนที่ โดยค านึงถึงความเหมาะสมในแต่ละบริบทที่
แตกต่างกัน ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นสิ่งที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์ยิ่งๆ ขึ้น 

4. ระดับประเทศ/โลก คือ การประยุกต์นั้น เป็นสิ่งจ าเป็นของการด าเนินงานในทุก
ระดับ และเป็น “ศิลปะ” ของแต่ละประเทศ ที่น่าเรียนรู้และน ามาแบ่งปันกัน ตามแนวคิทฤษฎี 
หลักการ วิธีการ และ เทคนิค ของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ซึ่งเป็นสิ่งที่
มีคุณค่ายิ่งต่อมวลหมู่มนุษยชาติ เพราะคุณค่าที่แท้จริงของวิชาการใดนั้นอยู่ที่การประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนทั้งโลก อย่างกว้างขวาง และเสมอภาคกัน 

สรุปได้ว่า การประยุกต์มีหลายระดับ ดังกล่าวข้างต้นนั้น สามารถแบ่งออกเป็นสี่ระดับ 
ประกอบด้วยการประยุกต์ในการงาน การประยุกต์ในระดับหน่วยงาน การประยุกต์ในระดับพื้นที่ และ
ระดับประเทศหรือโลก  

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4  

แนวคิดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาล 4 ผู้วิจัยศึกษาถึง ความหมายของอิทธิบาท 4 องค์ประกอบของ
อิทธิบาท 4 ความส าคัญของหลักอิทธิบาท 4 และประโยชน์ของอิทธิบาท 4 ดังนี้ 

2.2.1 ความหมายของอิทธิบาท 4  
ความหมายของอิทธิบาท 4 นั้นมีผู้ให้ความหมายไว้มาก ผู้วิจัยได้รวบรวมและขอน าเสนอ

รายละเอียดดังต่อไปนี้  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2549, หน้า 13. นิยามว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง ธรรมที่

เป็นเครื่องให้ถึงความส าเร็จหรือทางแห่งความส าเร็จมี  4 ประการคือฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
ฉันทะคือความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ คือความเพียรพยายาม จิตตะคือ ความเอาใจใส่ในสิ่งนั้น 
วิมังสาคือ ความไตรตรองสอบสวนพิจารณาหรือหมายความว่าพากเพียรท า เอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญา
สอบสวน นี่เป็นอิทธิบาท 4 

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) (2549, หน้า 30. อธิบายว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง บท
ของพระธรรมเช่นว่าจะมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ที่เรียกว่าอิทธิบาทนี้ต้องมีและมีได้โดยไม่รู้สึกตัว
คนที่มีการท างานย่อมท างานด้วยความพอใจความขยันขันแข็งความเอาใจใส่ใคร่ครวญอยู่เสมอนี้
เรียกว่าเขามีอิทธิบาททั้งสี่ประการนั้นอยู่โดยไม่รู้สึกตัว 

พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) (ม.ป.ป.). ให้ข้อคิดว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง ทางจะ
ไปสู่ความส าเร็จ 4 ประการ คือ ฉันทะความพอใจ วิริยะ ความเพียร จิตตะ ความเอาใจใส่ และวิมังสา 
ไตร่ตรองค้นคว้าในสิ่งนั้นๆ ถ้าเรารักสิ่งนั้น เอาใจใส่สิ่งนั้น มันก็ก้าวหน้า การคิดการท า ก็ก้าวหน้า
ต่อไปเพราะเรารักสิ่งนั้นถ้าไม่รักมันก็ไปไม่ได้ 
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พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโค) (2521, หน้า 20. กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง 
คุณธรรมน าทางสู่ความส าเร็จที่ตนประสงค์ต้องมีความพึงพอใจมีความเพียรมีสมาธิจึงท าให้เกิดปัญญา
และหัวใจของการบริหารเชิงพุทธที่ส าคัญที่สุดคือพรหมวิหาร  4 ต้องมีทั้งเมตตา กรุณา ให้ความ
ช่วยเหลือสั่งสอนผู้น้อยให้เรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองมีมุทิตา  ปล่อยให้เขาเติบโตได้ไม่เข้าการ
แทรกแซงและอุเบกขา รู้จักความพอดีปล่อยวางฝึกจิตให้พอเพียงในสิ่งที่มีที่เป็นนี้คือหลักธรรมประจ า
ใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตและบริหารงานได้อย่างที่ประเสริฐ และบริสุทธิ์ 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543., หน้า 842-846. ขยายความเพ่ิมเติมว่า อิทธิบาท 4 
หมายถึง อิทธิบาท แปลว่า ธรรมเครื่องให้ถึงอิทธิ (ฤทธิ์หรือความส าเร็จ) หรือธรรมที่เป็นเหตุให้
ประสบความส าเร็จหรือแปลง่ายๆว่า ทางแห่งความส าเร็จ มี 4 อย่างคือ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ 
(ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจ่อ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตร่ตรอง) แปลให้จ าง่ายตามล าดับว่า 
มีใจรัก พากเพียรท าเอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน  

อิทธิบาท มาจากค า 2 ค า คือ อิทธิ หมายถึง ความส าเร็จ ความสัมฤทธิ์ การบรรลุผล และ 
บาท หมายถึง วิถีทาง เป็นรากฐานที่น าไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้น อิทธิบาท หมายถึง วิถีทางที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จ เป็นหลักในการสร้างความส าเร็จให้แก่ตนเอง เป็นหลักธรรมที่น ามาใช้ในการประกอบกิจ 
ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จ โดยความหมายของความส าเร็จนั้น ควรเป็นความส าเร็จในทางที่ดี ทาง
สร้างสรรค์ มากกว่าความชั่วทางท าลาย หลักธรรมนี้เรียกอีกอย่างว่าธรรมสามัคคี เป็นหลักธรรมที่การ
ปฏิบัติที่เกี่ยวโยงกัน ผู้กระท าจะต้องร่วมกันกระท าทั้ง 4 ข้อ ถึงจะไปถึงความส าเร็จที่หวังไว้จะท า
เพียงข้อใดข้อหนึ่งไม่ได 

อิทธิ แปลว่า ความยิ่งใหญ่ บาท แปลว่า ทางเดิน อิทธิบาท จึงแปลว่า ทางเดินที่จะน าไปสู่
ความยิ่งใหญ่นั่นเอง ถ้าเราปรารถนาจะประสบความส าเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการงานก็ดี การศึกษาก็
ดี หรือ กิจการงานใดๆ ก็ตาม เราต้องใช้อิทธิบาท 4  

พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ) (11 กันยายน 2546. กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง 
คุณธรรมที่จะท าให้เกิดความส าเร็จ ถ้าพูดภาษาง่ายๆ ก็ว่าบันไดแห่งความส าเร็จถ้าเราเดินไปตาม 
บันไดนี้แล้วจะก้าวไปสู่ความส าเร็จเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่า  ที่พระองค์ได้ตรัสรู้สัจธรรมนี่เพราะ
อะไร พระองค์ก็บอกว่าเพราะเรามีอิทธิบาท 4 ประการ สมบูรณ์อิทธิบาท 4 ประการสมบูรณ์เมื่อใด
แล้วก็เกิดฤทธิ์ทางใจเกิดอ านาจที่จะกระตุ้นเตือนเร่งเร้าให้มีความก้าวหน้าให้มีการปฏิบัติทันท่วงทีไม่
ชักช้า ไม่เสียเวลา 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตณาโณ) (2548, หน้า 166. กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง คุณธรรม
ที่จะน าผู้ประพฤติปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จในสิ่งที่ตนประสงค์ซึ่งต้องไม่เหลือวิสัยคื อสิ่งที่ตน
ประสงค์นั้นต้องอยู่ในวิสัยที่อาจใช้ความเพียรพยายามท าให้เกิดขึ้นได้มิใช่เป็นความเพ้อฝันที่ไม่มี
โอกาสประสบความส าเร็จ คุณธรรมกลุ่มนี้เรียกว่าอิทธิบาท 4 

พระราชปัญญากวี (สุบิน เขมิโย) (2528, หน้า 260. กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง คุณธรรม
เครื่องให้ส าเร็จตามประสงค์หรือสิ่งประสงค์ คนในโลกนี้ย่อมต้องการสิ่งที่ประสงค์แห่งชีวิตกันคน              
ละหลายรูปแบบ แต่สิ่งประสงค์ที่คนต้องการตรงกัน คือ ทรัพย์ ยศ และผลงาน ทรัพย์เป็นสิ่งประสงค์           
ที่ส าคัญยิ่งของชีวิต เพราะทรัพย์เป็นสิ่งอาศัยใช้สอยในการด ารงชีวิตประจ าวัน ทรัพย์มีอยู่ 2 ประการ 
คือ  ทรัพย์สิ น  1  ทรัพย์สมบั ติ  1  ทรัพย์สิ นคือ เงินตราส าหรับ ใช้ จ่ ายซื้ อขายแลกเปลี่ ยน             
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อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ทรัพย์สมบัติ คือ บ้านเรือน ที่ดินที่นา ที่สวน 
เครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น  

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยฺมงคโล) (2545, หน้า 9. กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง 
หลักธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จในการกระท ากิจการงานหรือการอาชีพ  ประการแรกอิทธิบาท             
แปลความว่าทางแห่งความส าเร็จกล่าวคือข้อปฏิบัติให้บรรลุความส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) (2552, หน้า 163. กล่าวว่า อิทธิบาท 4 เป็น
หัวข้อธรรมที่น่าศึกษาเหตุเพราะประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าได้ใช้หมวดธรรมข้อนี้พัฒนาประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมซึ่งมาจากค าว่าอุตสาหะ  แปลว่าความเพียร
พยายาม และค าว่า กรรม แปลว่า การกระท า เมื่อรวมกันแล้วได้ค าว่าประเทศอุตสาหกรรมซึ่งแปลว่า 
ประเทศที่ใช้ความเพียรพยายามในการสร้างกรรมให้เกิดขึ้นหรือประเทศที่ใช้อิทธิบาท  4 ในการสร้าง
ประเทศสูง 

ราชบัณฑิตยสถาน (2542, หน้า 1373. ได้อธิบายว่า อิทธิ หมายถึง ความเจริญ ความงอก
งาม ความส าเร็จ บาท หมายถึง ทาง เส้นทาง อุบายเครื่องบรรลุ รวมกันเป็น อิทธิบาท หมายถึง ทาง
หรืออุบายเป็นเครื่องบรรลุความรุ่งเรืองหรือความส าเร็จ 

ปิ่น มุทุกันต์ (2535, หน้า 226. กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง อิทธิ แปลว่า ฤทธิ์ บาท 
แปลว่า ทางปฏิบัติ รวมกันเข้าเป็นศัพท์เดียว อิทธิบาท แปลว่า ทางปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดฤทธิ์ ฤทธิ์ของ
คนสามัญก็คือการท างานให้ส าเร็จสมประสงค์ เพราะฉะนั้นอิทธิบาทจึงแปลว่า คุณเครื่องส าเร็จ ความ
ประสงค ์หรืออีกอย่าง คือ ปฏิปทาแห่งความส าเร็จ  

บุญมี แท่นแก้วและคณะ (2538, หน้า 154. อธิบายว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง ธรรมอันเป็น
ทางแห่งความส าเร็จปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จตามความประสงค์เรียกว่า“อิทธิบาท” มี 4 ประการ คือ 

1. ฉันทะ หมายถึง พอใจในสิ่งนั้น 
 2. วิริยะ หมายถึง เพียรประกอบในสิ่งนั้น 
 3. จิตตะ หมายถึง เอาใจใส่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ 

4. วิมังสา หมายถึง หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น 

สุชีพ ปุญญานุภาพ (2539, หน้า 676. กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง คุณเครื่องให้บรรลุ
ความส าเร็จ 4 ประการ คือ  

1. ฉันทะ หมายถึง ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น  
2. วิริยะ หมายถึง ความเพียรในสิ่งนั้น  
3. จิตตะ หมายถึง เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 
4. วิมังสา หมายถึง ใช้ปัญญาพิจารณาสอบสวนแล้วแสดงความต่างกันเพียงฝ่ายพระ

อภิธรรมเจริญโลกุตตรฌานประกอบด้วยอิทธิบาท 
จากความหมายตามที่กล่าวมานี้ จึงสรุปได้ว่า อิทธิบาท 4 จากข้อมูลเชิงวิชาการที่กล่าว

ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นส าคัญได้ว่าความหมายของหลักอิทธิบาท  4 หมายถึง เครื่องที่
น าไปสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย ฉันทะ คือ ความพอใจ วิริยะ คือ ความพากเพียร จิตตะ คือ ความ
เอาใจใส่ และวิมังสาคือ การไตร่ตรอง อาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักธรรมที่ปฏิบัติเพ่ือเอาชนะปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ เป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การงานต่าง ๆ ตามที่มุ่งหวังไว้ 
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2.2.2 องค์ประกอบของอิทธิบาท 4 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2529, หน้า 69. ได้อธิบายว่า หลักของ

อิทธิบาท คือ คุณเครื่องให้ส าเร็จความประสงค์ มี 4 อย่าง คือ  
1. ฉันทะ คือ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น  
2. วิริยะ คือ เพียรประกอบสิ่งนั้น  
3. จิตตะ คือ เอาใจฝักใฝ่สิ่งนั้นไม่วางธุระ  
4. วิมังสา คือ หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น 

คุณ 4 อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้ว อาจชักน าบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซ่ึงไม่เหลือวิสัย 
พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) (ม.ป.ป., หน้า 150. ได้อธิบายว่า อิทธิบาทมี

องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ทางที่จะไปสู่ความส าเร็จ 4 ประการ คือ ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความ
เพียร จิตตะ ความเอาใจใส่ วิมังสา ไตร่ตรองค้นคว้าในสิ่งนั้น ๆ ถ้าเรารักสิ่งนั้น เอาใจใส่ในสิ่งนั้น มันก็
ก้าวหน้า การคิดการท าก็ก้าวหน้าต่อไป เพราะเรารักสิ่งนั้น ถ้าไม่รักมันก็ไปไม่ได้  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2541, หน้า 186-187. ได้อธิบายว่า อิทธิบาท แปลว่า คุณ
เครื่องให้ถึงความส าเร็จหรือคุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี 4 ประการ คือ  

1. ฉันทะ (ความพอใจ คือ ต้องการที่จะท าใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนา
จะท าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป)  

2. วิริยะ (ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง 
อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย) จิ 

3. จิตตะ (ความคิด คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่
ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป)  

4. วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจ
ตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง) 

พุทธทาสภิกขุ (2537, หน้า 90. ได้อธิบายว่า อิทธิบาท เป็นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
ที่มุ่งสู่ความส าเร็จ เมื่อแยกเป็นองค์ประกอบ คือ อิทธิ แปลว่า ความส าเร็จ บาท แปลว่า ฐาน เชิงรอง 
ดังนั้น อิทธิบาท จึงแปลว่า รากฐานแห่งความส าเร็จ ซึ่งมี 4 อย่าง คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2542, หน้า 842-844. กล่าวว่า อิทธิบาท มีองค์ประกอบ 4 
ประการ ดังนี้ 

1. ฉันทะ ได้แก่ ความมีใจรักในสิ่งที่ท าและพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ท านั้น อยากท าสิ่ง 
ๆ นั้นให้ส าเร็จ อยากให้งานนั้นบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย กล่าวให้เข้าใจโดยง่ายว่ารักงานและจุดมุ่งหมาย
ของงาน กล่าวให้ลึกลงไปในทางธรรมว่าความรัก ความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ 
ซึ่งเป็นจุดหมายของสิ่งที่กระท า หรือซึ่งจะเข้าถึงได้ด้วยการกระท านั้น อยากให้สิ่งๆ นั้นเข้าถึงหรือ
ด ารงอยู่ในภาวะที่ดีที่งาม ที่ประณีต ที่สมบูรณ์ที่สุดของมัน หรืออยากให้ภาวะดีงามเต็มเปี่ยมสมบูรณ์
ของสิ่งนั้น ๆ ของงานนั้น ๆ เกิดมีจริงขึ้น อยากท าให้ส าเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามนั้น ความอยากที่
เป็นฉันทะนี้เป็นคนละอย่างกันกับความอยากได้สิ่งนั้น ๆ มาเสพเสวยหรืออยากเอามาเพ่ือตัวตนในรูป
ใดรูปหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ตัณหา ความอยากของฉันทะนั้นให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อเห็นสิ่งนั้น ๆ 
งานนั้นๆ บรรลุความส าเร็จเข้าถึงความสมบูรณ์อยู่ในภาวะอันดีงามของมันหรือพูดแยกออกไปว่า 
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ขณะเมื่อสิ่งนั้นก าลังเดินหน้าไปสู่จุดหมายก็เกิดปีติเป็นความอ่ิมเอิบใจ ครั้นสิ่งหรืองานที่ท าบรรลุ
จุดหมายก็ได้รับโสมนัสเป็นความฉ่ าชื่นใจ ที่พร้อมด้วยความรู้สึกโปร่งโล่งผ่องใสเบิกบานแผ่ออกไปเป็น
อิสระไร้ขอบเขต ส่วนความอยากของตัณหาให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อได้สิ่งนั้นมาให้ตนเสพเสวย
รสอร่อย หรือปรนเปรอความยิ่งใหญ่พองขยายของตัวตน เป็นความฉ่ าชื่นในที่เศร้าหมองหมกหมักตัว
กีดกั้นกักตนไว้ในความคับแคบ และมักติดตามมาด้วยความหวงแหนห่วงกังวลเศร้าเสียดายและหวั่น
กลัวหวาดระแวง 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543, หน้า 183. ได้ให้ความหมายของฉันทะว่า หมายถึง 
ความพอใจ ใฝ่รัก ใฝ่หาความรู้ ใฝ่สร้างสรรค์ ความชอบใจ ความยินดี มีความพอใจในจุดหมายของสิ่ง
ที่ท านั้น อยากท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จ หรือให้บรรลุเป้าหมาย รักงานและรักจุดหมายของงานด้วย เป็น
ความอยากและความต้องการอย่างหนึ่ง ซึ่งความอยากของฉันทะ จะท าให้เกิดความสุข ความชื่นชม
เมื่อเห็นสิ่งหรืองานนั้นบรรลุความส าเร็จ ดังนั้นหากการท างานมีจุดเริ่มต้นของการท างานเกิดขึ้นที่ใจ 
เมื่อใจรักงานก็อยากจะท าเต็มใจที่จะท างานนั้น ก็จะมีความต้องการท าสิ่งนั้นให้ดีที่สุด ให้ส าเร็จผลที่ดี
ที่สุดในสิ่งนั้น โดยจะไม่ภวังค์กับสิ่งล่อใจหรือผลตอบแทนอ่ืนๆ จิตใจจะแน่วแน่ในการท างาน ฉันทะ 
จึงไม่เป็นเพียงแค่รักในงานที่ท าเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการอยากท าให้ดีด้วย นั้นคือ เมื่อจะท า
อะไรแล้วจะต้องท าให้ดีที่สุด ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ ฉันทะจะเกิดการท างานอย่างสม่ าเสมองานก็จะ
ส าเร็จได้ดีด้วยและมีความสมบูรณ์ในงาน 

ฉันทะ คือความพอใจ ความเต็มใจในการท างานซึ่งเป็น จุดเริ่มต้นของการท างาน เมื่อใจรัก
แล้วก็อยากจะท าเต็มใจที่จะท างานนั้น งานก็ย่อมส าเร็จ ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น ถ้าไม่ฉันทะแล้ว
ก็ไปไม่รอด ไม่ว่าจะท าอะไร คนเจริญก้าวหน้าก็ต้องมีใจรักทุ่มเทศึกษาค้นคว้าเรื่องนั้นโดยเฉพาะทุ่มเท
ความรัก ทุ่มเทความสามารถลงไปในเรื่องนั้น ก็ก้าวหน้าเป็นไปด้วยดี ฉันทะ คือ ความรัก จะเกิดขึ้นได้
ต่อเมื่อเราเล็งเห็นผลของงานว่าถ้าท างานนี้แล้วจะได้อะไร ฉันทะ คือ ความพึงพอใจหรือต้องการที่จะ
ท า หรือใฝ่ใจในสิ่งที่ท านั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2542, หน้า 266. อธิบายฉันทะว่า คือ ความรัก ผู้บริหารควรมีความรัก 
ความพอใจในงานบริหาร รักในวิชาชีพ รักศิษย์ รักที่จะเห็นเพ่ือนร่วมงานมีความเจริญก้าวหน้า และ
ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต การให้ค าปรึกษา บริหารท าไปด้วยใจรัก ในวิชาชีพ ไม่ได้ท าไป
เพราะพอให้เสร็จไป พอให้ผ่านไป เพราะเป็นหน้าที่ 

การใช้อิทธิบาท 4 ที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวกับฉันทะว่า “.. ให้มีความพอใจ เรียกว่า 
ฉันทะ พอใจในการที่จะกระท า พอใจในการที่จะศึกษาค้นคว้าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สิ่งใดเรารัก
เราพอใจ ก็มักจะท าสิ่งนั้นให้ดี แต่สิ่งใดเราไม่ชอบไม่ค่อยพอใจ ท าสิ่งนั้นก็ไม่ได้ดี คนที่เก่งในเรื่องอะไร
ก็ตาม ถ้าเราศึกษาดูแล้วก็จะพบความจริงข้อหนึ่งว่า คนนั้นเขาชอบมากในเรื่องนั้น ชอบมากในเรื่อง
นั้นจึงเก่งในเรื่องนั้น เพราะฉะนั้น เราจะต้องเพาะความพอใจในการที่จะปฏิบัติให้เกิดขึ้นในการที่
พิจารณาตัวเองตักเตือนตนเองให้เกิดข้ึน อย่างนี้เรียกว่า เป็นฐานขั้นต้นที่เรามีไว้..”  

ฉันทะ คือ ความชอบใจ ความรัก ความพอใจในงาน ในสิ่งที่เราจะกระท า ฉันทะ ได้แก่ ความ
พอใจ ความรักและความเต็มใจเป็นคุณธรรมส าคัญยิ่ง เพราะมีฉันทะในกิจการงานใด ถือว่าเป็นผู้เริ่ม
งานที่ด ีผู้เริ่มงานที่ดี ถือว่าท างานส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง การมีความรักการงานใด ก็ท างานนั้น พอใจที่
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จะท าการงานใด ก็ท าการงานนั้น และเก็บใจในการงานใด ก็ท าการงานนั้น ผลงานย่อมเกิดขึ้น หากไม่
รักไม่เต็มใจ ไม่พอใจในการงาน ผลงานก็จะไม่เกิด ผู้บริหาร ต้องยึดหลัก ฉันทะ 3 ประการ คือ  

รักอาชีพบริหาร พอใจในการบริหาร และเต็มใจที่จะเป็นผู้บริหาร รักอาชีพบริหาร คือ อยาก
เป็นผู้บริหารที่มีเจตคติที่ดีต่อการบริหาร ชอบวิธีการบริหาร และพยายามศึกษาหาความรู้เรื่องการ
บริหาร ฝึกฝนอบรมตนเรื่องการบริหารอยู่เสมอ พอใจในการบริหาร คือ ไม่บ่นหรือปริปากพูดเมื่อมี
ปัญหา เกี่ยวกับการบริหาร พยายามหาทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ส าเร็จลุล่วงไปจนได้ พึงพอใจ
ให้กับการบริหารอย่างเต็มที่ หากผู้บริหารรักและเต็มใจ ในการบริหารครบถ้วนทั้งสามประการแล้ว 
ผลงานย่อมเกิดขึ้น ผู้บริหารจะต้องหาทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชา รัก พอใจ และเต็มใจในการท างานด้วย 
การท างานจึงจะบังเกิดประสิทธิผล  

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ฉันทะ คือ ความพอใจ รักใคร่ชอบเต็มใจ ใฝ่ใจใน
การท างานอยู่เสมอ และทุ่มเทความสามารถ ทุ่มเทชีวิตจิตใจ เพ่ือท างานนั้นให้ส าเร็จและให้ได้ผลดี
ยิ่งๆ ขึ้นไป มีความปรารถนาที่จะท างานนั้นให้ดีที่สุดโดยไม่พะวงกับสิ่งล่อเร้าหรือผลตอบแทน
ทั้งหลาย 

2. วิริยะ ความเพียร ได้แก่ ความอาจหาญแกล้วกล้าบากบั่นก้าวไปใจสู่ ไม่ย่อท้อ ไม่หวั่นกลัว
ต่ออุปสรรคและความยากล าบาก เมื่อคนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง ถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่เขา
แล้วแม้ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะลุถึงได้ยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใช้เวลายาวนานเท่านั้นปี เท่านั้น
เดือน เขาก็ไม่ท้อถอย กลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายที่เขาจะเอาชนะให้ได้ท าให้ส าเร็จ ส่วนผู้ขาดความเพียร
อยากบรรลุความส าเร็จเหมือนกัน แต่พอได้ยินว่าต้องใช้เวลาเป็นปีก็หมดแรง ถอยหลัง คนที่มีความ
เพียรเท่ากับแรงหมุน เวลาท างานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแน่วแน่มั่นคง พุ่งตรงต่อจุดหมาย 
สมาธิก็เกิดขึ้นได้เรียกว่าเป็นวิริยสมาธิ พร้อมทั้งมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์เข้าประกอบ
คู่ไปด้วยกัน 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543, หน้า 184. กล่าวว่า หมายถึง ความเพียร ความบากบั่น 
ความพยายามท าหน้าที่อย่างไม่ท้อถอย มีใจสู้โดยไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและความยากล าบาก ในการ
ท างานแม้ว่างานจะถูกใจ แต่ถ้าไม่ขยันฝึกฝนจนช านาญหรือมีความเพียรพยายาม  งานย่อมไม่เกิด
ผลส าเร็จขึ้นได้ ต้องมีความกล้าที่จะท างานนั้น ต้องมีจิตใจที่แน่วแน่ มั่นคง มุ่งตรงต่อจุดหมาย ในการ
สร้างเสริมวิริยะจะต้องสร้างที่ฐานรากของจิตใจ คือ ต้องจุดจิตสานึกในการฝึกฝน โดยมองเห็นว่างาน
เป็นสิ่งที่ท้าทาย ใจสู้เมื่อท าแล้วก็จะไม่ท้อถอย วิริยะจึงมีความจ าเป็นยิ่งส าหรับงานทุกอย่างรวมทั้ง
งานบริหารการศึกษา 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2542, หน้า 266. กล่าวอธิบายวิริยะ ไว้ ดังนี้ วิริยะ ผู้บริหารต้องเป็นผู้มี
ความขยันแข็งแรง มีความมานะพยายาม พากเพียรที่จะค้นหาความรู้ เทคนิคท่ีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 
ของการบริหารมาบริหารเพ่ือที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจ  มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายเพ่ือให้การเรียนการสอนประสบผลดี  ตรงตามหลักสูตร
ผู้บริหารตั้งไว้ หมั่นร่วมประชุมเพ่ือปรึกษา เพ่ือวางจุดมุ่งหมายร่วมกัน  หรือประชุมเพ่ือจะให้
ค าปรึกษาทั้งในส่วนที่เป็นหมู่และเป็นรายบุคคล  

ความเพียร ความบากบั่น ความก้าวไปข้างหน้า มุมานะที่จะท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จ บุคคลที่มี
ความเพียรนั้นย่อมไม่กลัวต่อความยากล าบาก ไม่กลัวต่ออุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น มีความคิดแต่เพียงว่า
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ต้องท าให้ส าเร็จ จะไม่เลิกละเป็นอันขาด แต่ถ้าขาดความเพียรแล้วก็จะท าอะไรไม่ส าเร็จ ความเบื่อ
หน่ายคือศัตรูของความเพียร วิริยะ คือความพากเพียร ความไม่ท้อถอย เป็นคุณธรรมทางใจ เรียก
ความรู้สึกนี้ว่า ความกล้า ที่กล่าวว่าความกล้าคือ ตรงข้ามกับความเกียจคร้านทุกคนคือ คนขลาด คน
กลัว กลัวหนาว กลัวร้อน กลัวแดด กลัวฝน จะท างานแต่ละครั้งมักมีข้ออ้าง  

การใช้อิทธิบาท 4 ที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวกับวิริยะว่า ความเพียรให้มั่น ความเพียรนี่
ส าคัญมาก ถ้าขาดแล้วมันไม่ก้าวหน้า เพราะความเพียรนี่เป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดก าลัง ให้เกิด
ความคิดความอ่าน ที่จะก้าวไปข้างหน้า คนที่มีความเพียรนั้น ไม่กลัวต่ออุปสรรค เช่นว่า ไม่กลัวความ
หนาว ไม่กลัวความร้อน ไม่กลัวความหิว ไม่กลัวความยากล าบากไม่ว่าประเภทใดๆจะเหน็ดเหนื่อยก็
ทนได้ ถ้าขาดความเพียรแล้วก าลังจะไม่เกิดขึ้นเป็นอันขาด จะไม่ก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ชอบเลย 
วิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียร ความอุตสาหพยายาม การท างานของเราให้สมบูรณ์  

ความเพียร เมื่อมีความรัก ความพอใจ และมีความเต็มใจในการประกอบอาชีพ ทางการงาน
แล้วจะต้องมีความขยันหมั่นเพียร ช่วยกันสนับสนุน เพราะขณะท างานอาชีพย่อมมีความเกียจคร้าน
ครอบงา ท าให้ท้อถอย บางครั้งสละทั้งการงาน โดยมีเหตุผลข้ออ้างต่างๆ เช่น หนาวนัก ร้อนนัก แล้ว
จึงไม่ท างานมีผัดวันประกันพรุ่งอยู่ร่ าไป การกระท าเช่นนี้ ถือว่า เป็นการประมาทย่อมท าให้การงาน
เสียหายได้ วิริยะ จึงเป็นธรรมที่ท าให้การงานส าเร็จตามความประสงค์ในการประกอบการงานได้ 
ผู้บริหารจะต้องวิริยะอุตสาหะในการท างาน ไม่ประมาทวัน เวลา หรือการผลัดวันปะกันพรุ่ง อ้างเหตุ
ความไม่พร้อมหรือไม่เหมาะต่างๆ ต้องเพียรพยายามท างานในความรับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
หากมีงานล้นมือก็จะต้องใช้วิธีเสริมแรง หรือศิลปะการพูดจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความพากเพียรใน
การท างานในหน้าที่ของตนนั้นๆ  ให้ส าเร็จเสร็จสิ้นไปด้วย เพราะผลงานหรือความส าเร็จของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือ ความส าเร็จของผู้บริหารนั่นเอง  

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น อาจสรุปได้ว่า วิริยะ คือ ความพากเพียร ขยัน อุตสาหะ บาก
บั่น เอาธุระ มีความเข้มแข็งอดทน มุมานะที่จะท างานให้ส าเร็จไม่ท้อถอย ไม่เลิกละ ท างานได้อย่าง
สม่ าเสมอต่อเนื่องจนกว่างานนั้นจะประสบความส าเร็จ มีความอาจหาญแกล้วกล้า ใจสู้ ไม่หวั่นกลัว 
ไม่ย่อท้อ ต่ออุปสรรค และความยากล าบากต่างๆในงาน มองความล าบากและอุปสรรคในงานเป็นสิ่งที่
ท้าทายที่ต้องเอาชนะเพ่ือให้งานส าเร็จให้ได้  

3. จิตตะ ความคิดจดจ่อหรือเอาใจใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพันจดจ่อเฝ้าเรื่องนั้น ใจอยู่กับงาน
นั้นไม่ปล่อยไม่ห่างไปไหน ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคนผู้
นั้นจะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอ่ืนๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืนๆ ไม่สนใจแต่ถ้าพูดเรื่องนั้นงานนั้นจะสนใจเป็น
พิเศษทันที บางทีจัดท าเรื่องนั้น งานนั้น ขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน ไม่เอาใจใส่ร่างกายการแต่งเนื้อ
แต่งตัว อะไรเกิดขึ้นก็ไม่สนใจ เรื่องอ่ืนเกิดขึ้นใกล้ๆ บางทีก็ไม่รู้ ท าจนลืมวันลืมคืน ลืมกินลืมนอน 
ความมีใจจดจ่อเช่นนี้ย่อมน าให้สมาธิเกิดขึ้น จิตจะแน่วแน่แนบสนิทในกิจที่ท า มีก าลังมาเฉพาะ
ส าหรับกิจนั้นเรียกเป็นจิตสมาธิ พร้อมนั้นก็เกิดปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์ร่วมสนับสนุน
ไปด้วย 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543, หน้า 187. กล่าวว่า จิตตะ หมายถึง จิตใจที่จดจ่อ เอา
ใจใส่ ตั้งใจ แน่วแน่ในการท างาน เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่วางธุระ และเป็นความคิดไม่ฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจ
ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ในการท างานจะต้องเอาใจใส่กับงานไม่ปล่อยปะละเลยงานของตน  คอยตรวจตรา
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งานอยู่เสมอ เป็นการอุทิศตนกับงานที่ท าในการสร้างเสริมจิตตะให้เกิดในตัวบุคคลนั้น จะต้องชี้ให้เห็น
ความส าคัญของงานที่ท าว่า งานนั้นมีความส าคัญต่อชีวิต ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ ต่อโลก จิตตะจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท างานนั้นส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการมุ่งมั่นในงานที่ท านั้น 

จิตตะ ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ความมีจิตผูกพัน จดจ่อ เฝ้าคิดเรื่องนั้น ใจอยู่กับ
งานนั้น ไม่ปล่อยไม่ห่างไปไหน ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง หรืองานใดงานหนึ่ง 
คนผู้นั้นจะไม่สนใจรับรู้เรื่องอ่ืนๆ ใครพูดอะไรในเรื่องอ่ืนๆไม่สนใจ แต่ถ้าพูดเรื่องงานนั้นจะสนใจเป็น
พิเศษทันที บางทีจัดท าเรื่องนั้นงานนั้น ขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน ไม่เอาใจใส่ร่างกายการแต่งเนื้อ
แต่งตัว อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่สนใจ เรื่องอ่ืนเกิดขึ้นใกล้ๆ บางทีไม่รู้ ท าจนลืมวันลืมคืน ลืมกินลืมนอน
ความมีใจจดจ่อฝักใฝ่เช่นนี้ย่อมท าให้สมาธิเกิดขึ้น จิตจะแน่วแน่ แนบสนิทในกิจที่ท ามีก าลังมากเฉพาะ
ส าหรับกิจนั้น เรียกว่า จิตตสมาธิ จิตตะ คือ ความคิดหรือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วย
ความคิด ไม่ปล่อยให้จิตใจฟุง้ซ่านเลื่อนลอยไป  

การใช้อิทธิบาท 4 ที่เป็นฐาน ในส่วนที่เกี่ยวกับจิตตะไว้ว่า ค าว่าเอาใจใส่หมาย ความว่า ใจจด
จ่ออยู่กับเรื่องนั้น เช่นในเรื่องที่เราจะคิดจะค้นจะปฏิบัติในเรื่องอะไรเอาใจคิดไว้เสมอพูดกับตัวเองไว้
บ่อยๆ คิดไว้บ่อยๆ ก าลังใจมันก็เกิดขึ้นในการที่จะศึกษาในการที่จะปฏิบัติในการที่จะก้าวหน้าไป
ในทางที่ถูกท่ีชอบเพราะมีความคิดจดจ่ออยู่ในเรื่องนั้น เราจะตั้งจุดไว้ ตั้งเข็มไว้ แล้วใจก็อยู่กับเรื่องนั้น 
อยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยเหตุผล จิตตะ คือ ความจดจ่อใส่ใจ หรือความตั้งมั่นของจิตใจ คือการมีสมาธิ จิต
ตะ คือ ความเอาใจใส่จดจ่อ ได้แก่ การท าใจให้เข้มแข็ง การท างานต้องท างานตามเวลา มีใจจดจ่ออยู่
กับงาน มุ่งให้งานส าเร็จ ไม่ท างานแบบหยุดๆ ท าๆ หากก าลังท างานอย่างใด ก็ต้องท างานอย่างนั้นให้
ส าเร็จก่อนจึงท างานอย่างอ่ืนต่อไป ผู้บริหารจะต้องอุทิศเวลาให้กับงาน  มีใจจดจ่อกับงาน มีการ
ก าหนดตารางในการท างาน มีปฏิทินปฏิบัติงาน จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของงาน 
ท างานอย่างมีระบบและมีแบบแผน  มีพลังจิตที่เข้มแข็งไม่ย่นย่อ ท้อแท้ต่อการท างานติดตาม
ประเมินผลตลอด  

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2542, หน้า 264. กล่าวว่า จิตตะ ไว้ดังนี้ จิตตะ ผู้บริหารต้องใส่ใจฝักใฝ่
รับผิดชอบทุกอย่างในโรงเรียน ผู้บริหารต้องมีความ ตั้งใจ มีความมั่นใจแน่แน่วในอันที่จะวางตัวให้เป็น
ตัวอย่างทางคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดทั้งทาตนเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม 
ผู้บริหารต้องหนักแน่นและซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อ่ืนเสมอ 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จึงพอสรุปได้ว่า จิตตะ คือ ความคิดจดจ่อ เอาใจใส่ ผูกใจจดจ่อ
อยู่กับหน้าที่และงานที่ท า มีความตั้งมั่น มีสมาธิมั่นคงอยู่กับงานที่ท างานด้วยความไม่ประมาท ไม่ทอด
ธุระ ไม่ปล่อยปะละเลยในงานที่ท า ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน เลื่อยลอยไปจากงาน บางที่อาจท างานขลุก
ง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนจนไม่เอาใจใส่หรือไม่สนใจสิ่งอ่ืน สนใจที่จะรับรู้แค่เพียงเรื่องเกี่ยวกับงานที่ก าลัง
ท าเท่านั้น 

4. วิมังสา ความสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปัญหาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญตรวจตราหา
เหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่อง หรือข้อข้องใจเป็นต้น ในกิจที่ท า รู้จักทดลองและ
คิดค้นหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลองเมื่อท าอะไรก็คิดพิจารณาทดสอบไป เช่น คิดว่าผลนี้เกิดจาก
สาเหตุอะไร ท าไมจึงเป็นอย่างนี้ ผลคราวนี้เกิดจากปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบนี้เข้าไป จะเกิดผลอย่างนี้ 
ลองเปลี่ยนองค์ประกอบนั้นแล้วไม่เกิดผลอย่างที่คาดหมายเป็นเพราะอะไรจะแก้ไขจุดไหน ฯลฯ การ
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คิดหาเหตุผลและสอบสวนทดลองอย่างนี้ ย่อมช่วยรวมจิตให้คอยก าหนดและติดตามเรื่องที่พิจารณา
อย่างติดแจตลอดเวลา เป็นเหตุให้จิตแน่วแน่แล่นดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณา ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก และ
มีก าลัง เรียกว่า เป็นวิมังสาสมาธิ ซึ่งก็จะมีปธานสังขาร คือความเพียรสร้างสรรค์เกิดมาด้วย ผู้ท างาน
ทัว่ ๆ ไป อาจจ าสั้น ๆ ว่า รักงาน สู้งาน ใส่ใจงาน และท างานด้วยปัญญา  

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2542, หน้า 845. กล่าวว่า วิมังสา คือ การสอบสวนไตร่ตรอง 
ได้แก่ การใช้ปัญญาพิจารณาตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบหาข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องหรือ
ขัดข้องในกิจที่ท า เป็นต้น รู้จักทดลองคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุง คนที่มีวิมังสาชอบคิดค้นหาเหตุผล 
ชอบสอบสวนทดลองการคิดหาเหตุผลและชอบทดลองอย่างนี้ย่อมช่วยรวมจิตให้คอยก าหนดและ
ติดตาม เรื่องที่พิจารณาอย่างติดแจตลอดเวลา เป็นเหตุให้จิตแน่วแน่แล่นดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณา ไม่
ฟุ่งซ่าน ไมวอกแวก และมีก าลัง เรียกว่าเป็นวิมังสาสมาธิ วิมังสาคือความไตร่ตรองหรือทดลอง ได้แก่
หมั่นใช้ปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท า มีการวางแผน
วัดผล คิดค้น วิธีแก้ไขปรับปรุงงาน 

พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2542, หน้า 845. กล่าวว่า วิมังสา คือ การไตร่ตรอง การ
สอบสวน เป็นการหมั่นใช้ปัญญาและสติในการไตร่ตรองพิจารณาและเหตุผลในสิ่งนั้นๆ ริเริ่มใช้วิธีการ
ใหม่ๆ ตรวจสอบความบกพร่องของงาน หาวิธีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือช่วยให้งานนั้นง่ายขึ้น  การใช้
ปัญญาจะเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าความส าเร็จมาสู่งาน 

การใช้อิทธิบาท 4 ที่เป็นฐาน ในส่วนที่เกี่ยวกับวิมังสาไว้ว่า วิมังสาหมายความว่า ไตร่ตรอง
ค้นคว้าหาเหตุผลในเรื่องนั้น ให้มันรู้ชัดตามสภาพที่เป็นจริง อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วต้องเอามา
พิจารณาแยกแยะวิเคราะห์วิจัยออกไปว่าสิ่งนั้นคืออะไร มันมาจากอะไร เพ่ือให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
ถูกต้องตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆ วิมังสา คือความใคร่ครวญ การใช้เหตุผล ใช้สติ ใช้ปัญญา รู้จักคิด 
รู้จักอ่าน ว่าสิ่งที่ท าไปนั้นถูกหรือผิดอย่างไร ถ้าสิ่งที่ท าไปได้ผลดีก็ควรจะท าให้มากขึ้น ถ้าสิ่งไหนผิดก็
ควรจะแก้ไข มันก็จะน าไปสู่ผลหรือความส าเร็จนั่นเอง  

การตรึกตรองหาเหตุผลในงานนั้นๆ เป็นลักษณะการใช้ปัญญาหาเหตุผล ปัญญา คือ ความรู้
ทั่ว รู้แจ้ง ปัญญาเกิดจากการฟัง การคิด การสั่งสอน อบรม เมื่อมีปัญญาแล้วก็น ามาพินิจพิจารณาหา
เหตุผล คือ พิจารณาทางก้าวหน้า มิฉะนั้นจะเป็นคนล้าหลังเขา เมื่อบริหารจะต้องหมั่นศึกษาหา
ความรู้ในด้านการบริหาร อาจจะมาจากการฟัง การศึกษาดูงาน การเข้าอบรมในสถานที่และโอกาส
ต่างๆ หรืออาจมาจากการสังเกตแล้วน ามาพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ประยุกต์ให้เหมาะสมกับองค์การ
หรือหน่วยงานของตน ผู้บริหารจะต้องเป็นคนหูไว ตาไว ทันสมัย ทันความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ข่าวสารหรือที่เรียกว่า IT (Information technology) นาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
บริหารแทนก าลังคนซึ่งขาดแคลน  

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2542, หน้า 265. กล่าวว่า วิมังสา คือ การไตร่ตรองและให้เหตุผล ใช้
สติปัญญาพิจารณาคิดหาเหตุผล รู้จักวิธีการบริหารงาน ให้ส าเร็จไปด้วยความเรียบร้อยและทันต่อ
เหตุการณ์เมื่อเจอปัญหาใดๆ ผู้บริหารต้องใช้ปัญญา ไตร่ตรอง ไม่วู่วาม รู้จักใช้เหตุผลด้วยตนเอง ก็
ควรที่จะกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักคิด รู้จักไตร่ตรอง พิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างถี่ถ้วน และมีเหตุผล
อีกด้วย  
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วิมังสา หมายความว่า การหาเหตุผลในเรื่องนั้นว่ามีอุปสรรคขัดข้องเราก็ต้องค้นหาเหตุผล จะ
ปรับปรุงงานอย่างไรให้งานก้าวหน้าไปกว่านี้ ให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นไปกว่านี้ให้รวดเร็วกว่านี้ การค้นคว้า
เป็นเหตุให้เกิดปัญญา เกิดความก้าวหน้าในหลักวิชาที่จะใช้บริหารงานต่อไป การค้นคว้าจะได้ความรู้
และท าให้งานก้าวหน้า สุดยอดของวิธีท างานให้ส าเร็จอยู่ในอิทธิบาทข้อสุดท้ายนี้ คือ วิมังสา แปลว่า 
การพินิจพิเคราะห์หมายความว่า การท างานด้วยปัญญา ด้วยสมอง ไม่ใช่สักแต่ว่าท า คนเราแม้รักงาน
แค่ไหน บากบั่นปานใด หรือเอาใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าขาดการใช้ปัญญาพิจารณางานด้วยแล้ว 
ผลที่สุดงานก็ค่ังค้างจนได้ ต้องท ากันใหม่ร่าไป คนที่ท างานด้วยปัญญานั้นต้องท าให้ถูกกาล ไม่ท าก่อน
หรือหลังเวลา ท าให้ถูกลักษณะของงาน  

ดังกล่าวจึงพอสรุปได้ว่า วิมังสา คือ การสอบสวน ไตร่ตรอง พินิจพิเคราะห์ ใช้ปัญญาในการ
ใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อบกพร่องในงานที่ท าอยู่เสมอ รู้จักค้นคว้า ทดลอง 
คิดค้น หาทางแก้ไขปรับปรุงงานและวิธีการท างานให้ดียิ่งขึ้น ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอยู่เสมอ องค์ประกอบทั้ง 
4 ของอิทธิบาท เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกัน บุคคลที่จะสามารถบรรลุถึงความส าเร็จของงานได้ จะต้องมีครบ
ในคุณลักษณะทั้ง 4 ประการ จะขาดในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้ เป็นหลักธรรมที่มีความ
เกี่ยวเนื่องต่อกัน หรือกล่าวถึงอิทธิบาท 4 ได้สั้นๆ ว่า “มีใจรัก พากเพียรท า เอาจิตฝักใฝ่ และใช้
ปัญญาสอบสวน” แต่หากจะให้ความหมายที่ลึกซึ้งของอิทธิบาท 4 กล่าวเป็นหลักปฏิบัติได้ว่า “อยาก
ท ามันให้ดีที่สุด มีอะไรต้องท ามันให้ส าเร็จ ท างานอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ และใช้ปัญญาจัดการ นางานสู่
จุดหมาย” 

2.2.3 ความส าคัญของหลักอิทธิบาท 4  
พระไตรปิฎกภาษาไทย ในอังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ได้กล่าวถึง อิทธิบาท ในอิทธิปาทสูตร 

ดังนี้ (ที.ป.(ไทย). 11/306/277. อิทธิบาท (คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ) 4 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม 4 ประการเพ่ือรู้ยิ่งราคะ ธรรม 4 ประการ อะไรบ้าง คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้  

1. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากฉันทะและ
ความเพียรสร้างสรรค์)  

2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะและ
ความเพียรสร้างสรรค์) 

3. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตตะและ
ความเพียรสร้างสรรค์) 

4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสา
และความเพียรสร้างสรรค์) 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรม 4 ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาถึงอิทธิบาท 4 ประการ คือ เจริญอิทธิบาท 

ประกอบด้วย (อง.ฺเอกก. (ไทย) 1/398/445.  
1. ฉันทสมาธิปธานสังขาร1 หมายถึง สมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรที่มุ่งมั่น 

เจริญอิทธิบาทประกอบด้วย  
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2. วิริยสมาธิปธานสังขาร หมายถึง สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์ 
เจริญอิทธิบาทประกอบด้วย  

3. จิตตสมาธิ ปธานสังขาร หมายถึง สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรสร้างสรรค์ 
เจริญอิทธิบาท ประกอบด้วย  

4. วิมังสาสมาธิปธานสังขาร หมายถึง สมาธิที่ เกิดจากวิมังสาและความเพียร
สร้างสรรค ์ 

พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต (2542, หน้า 190. กล่าวว่า ความส าคัญของหลักอิทธิบาท 4 ว่า 
อิทธิบาท 4 นี้ มีความส าคัญต่อการเรียนรู้และเป็นปัจจัยสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ความพอใจอย่างเดียวก็
ไม่สามารถสร้างผลแห่งความส าเร็จของการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องมีความพอใจแล้วพยายามขวนขวายหา
ความรู้บ่อยๆ โดยไม่เลิกกลางคัน มีความเพียร พิจารณาหาข้อบกพร่องในการเรียน แล้วปฏิบัติสิ่งที่
เกื้อกูลต่อการเรียน ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่เกื้อกูลต่อการเรียน เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่า
เรียนของตน  

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2539, หน้า 10. กล่าวว่า อิทธิบาท 4 นอกจากจะ
เป็นคุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จในงานที่ท าแล้ว อิทธิบาทยังเป็นอายุวัฒนธรรมคือ ธรรมเป็นเหตุให้
คนมีอายุยืนยาวอีกด้วย ดังที่มีพุทธด ารัสรับรองไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่า “ยสฺส กสฺสจิ อานนฺท จตฺ
ตาโร อิทฺธิปาทา” เป็นต้น แปลความว่า “อานนท์ อิทธิบาท 4 บุคคลใดเจริญ ท าให้มาก ท าให้เป็นดุจ
ยาน ท าให้เป็นพื้นฐานตั้งไว้ อบรม เริ่มไว้ดีแล้ว บุคคลนั้นเมื่อปรารถนาก็พึงดารงชีวิตอยู่ตลอดกัปหรือ
เกินกว่ากัป” พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่า การเจริญอิทธิบาทท าให้คนมีชีวิตอยู่ตลอดอายุกัป 
หมายถึงมีชีวิตอยู่ได้จนครบเกณฑ์อายุขัยประมาณได้ 100 ปีหรือมากกว่านั้น 

ปิ่น มุทุกันต์ พ.อ. (2535, หน้า 10. กล่าวว่า ปัญหาหรืออุปสรรคที่จะขัดขวางให้การท างาน
นั้นล้มเหลวหรือไม่ประสบความส าเร็จมีหลายทางคือ  เกิดจากตัวเองก็มี เกิดจากการเหตุการณ์
แวดล้อมก็มี เกิดจากเนื้องานที่ท านั้นเองก็มี แต่อุปสรรคที่ส าคัญอย่างยิ่งที่เกิดจากตัวเราที่ท างานให้
ล้มเหลวมี 4 อย่าง คือ ความเบื่อหน่าย ความเกียจคร้าน ความทอดธุระ ความโง่เขลา ดังนั้น
พระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีการท างานไว้มี 4 ข้อ เรียกว่า อิทธิบาท แปลว่าทางแห่งความส าเร็จ คือฉันทะ 
ความพอใจวิริยะ ความเพียร จิตตะ ความใส่ใจ วิมังสา ความคิดค้น ถ้ามีอิทธิบาท 4 นี้ครบแล้ว ย่อม
บรรลุถึงความส าเร็จได้สมประสงค์หากสิ่งนั้นไม่เหลือวิสัย  

พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2544, หน้า 92. กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเพราะมีการวางเงื่อนไข 
และการที่พฤติกรรมใดจะมีความเข้มข้นรุนแรงนั้น มิใช่เป็นเพราะรางวัล หรือการเสริมแรงอย่างเดียว 
แต่เป็นเพราะการเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับสิ่งเร้า คือ สิ่งที่กระตุ้นให้นักเรียนมีความต้องการเรียนรู้ มีอิทธิ
บาทสมบูรณ์ก็เพราะสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกที่ท าให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นที่จะเรียนรู้ มีสิ่งกระตุ้น
ที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ แรงจูงใจที่อยากจะเรียน ภาษาทางพระพุทธศาสนาว่า ฉันทะ ความพอใจหรือ
ความต้องการ มีความสัมพันธ์กับความเพียรพยายาม (วิริยะ) สนใจในการเรียนรู้โดยมิเห็นแก่ความ
ยากล าบาก คือ ตั้งใจเรียนรู้ (จิตตะ) และ การหาวิธีการหรือการพิจารณา (วิมังสา) สิ่งที่เกื้อกูลต่อการ
เรียน ละสิ่งที่ไม่เก้ือกูลต่อการเรียน ท าให้ตนเองประสบความส าเร็จการศึกษาได้เพราะมีสิ่งเร้า 

สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย (2550, หน้า 239. กล่าวว่า อิทธิบาท 4 มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ทั้ง นี้ก็
เพราะว่า การฝึกหัดคนให้มีคุณธรรมตามหลักอิทธิบาท 4 นี้จัดเป็นการใช้ปัญญาในการพิจารณาหา
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เหตุผลและกระบวนการท างาน โดยวิมังสาเป็นผลของจิตตะ คือเมื่อตรวจตราดูแล้วเห็นว่า การท างาน
ของตนยังบกพร่องอยู่หรือผิดวัตถุประสงค์ อีกอย่างหนึ่งคือพิจารณาหาเหตุผลในการท างานตาม
ขั้นตอน งานที่ลงมือท าแล้วนั้นได้ผลเป็นขั้นๆ อย่างไร เป็นการทบทวนผลว่าเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่ 
ถ้าได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจหรือได้ผลที่ไม่พึงปรารถนา ก็จัดการแก้ไขหรือปรับปรุงตามกระบวนการอิทธิ
บาท 4 นั้น 

ดังกล่าวจึงพอสรุปได้ว่า ความส าคัญของอิทธิบาท 4 ว่า มีความส าคัญต่อปฏิบัติงานของ
บุคคล การเรียนการศึกษา หลักอิทธิบาท 4 ย่อมท าให้บุคคลนั้นประสบความส าเร็จในการเรียน 
เพราะท าให้บุคคลที่น าไปปฏิบัติ เกิดความพอใจในหน้าที่การงานของตน  พร้อมทั้งมีความขยันหมั่น 
เพียร เอาใจใส่ในหน้าที่ของตน และกลับมาทบทวนไตร่ตรองหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น  แล้วจึงนา
ข้อผิดพลาดนั้นไปแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไป 

2.2.4 ประโยชน์ของอิทธิบาท 4 
 พัชราพร วีรสิทธิ์ (2546, หน้า 18-19. กล่าวไว้ว่า อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมที่คอยสกัดกั้น
อุปสรรคต่อความส าเร็จ และเป็นแรงเสริมก าลังใจที่คอยผลักดันการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่ง
ประโยชน์ของอิทธิบาท 4 สรุปได้ดังนี้ 
 1. ประโยชน์ของฉันทะ คือ เป็นข้าศึกต่อความเบื่อหน่าย ท าให้ไม่เบื่องาน ไม่ท้อแท้ มี
ก าลังต่อสู้ป้องกันสร้างสรรค์สิ่งที่ตนรัก ท าให้งานหนักกลายเป็นงานเบา ที่ยากก็กลายเป็นง่าย ถ้าขาด
ฉันทะ ท าให้ขาดก าลังใจ เบื่องาน ทอดทิ้งงาน กลายเป็นคนจับจด ไม่ก้าวหน้า 
 2. ประโยชน์ของวิริยะ คือ ก าจัดความเกียจคร้าน ท าให้งานต่อเนื่อง ถ้าขาดวิริยะจะ
เป็นคนอ่อนแอ หนีที่ยากไปหาแต่ที่ง่าย ท าอะไรไม่ส าเร็จ ขาดความก้าวหน้า มีแต่งานค้าง กลายเป็น
คนหย่อนสมรรถภาพ 
 3. ประโยชน์ของจิตตะ คือ ท าให้ทราบความเป็นไปของงานอยู่เสมอ เมื่อมีปัญหา
สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงที ถ้าขาดจิตตะงานอาจเสียหายได้โดยไม่รู้ตัว หรือรู้ตัวเมื่อสายเกิน
แก้เสียแล้ว 
 4. ประโยชน์ของวิมังสา คือ ช่วยท าให้งานไม่ผิดพลาด และท าให้มองเห็นลู่ทางที่จะ
ท างานให้ได้ผลดี ถ้าขาดวิมังสาจะท างานผิด ๆ ถูก ๆ เปลืองทุนเปลืองแรงเปลืองเวลา และท าให้โง่
เขลา  
 จากประโยชน์ของอิทธิบาท 4 ที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า ฉันทะและวิริยะ เป็นหลักปฏิบัติที่
ช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการท างานได้เป็นอย่างดี โดยมีจิตตะ
และวิมังสาเป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในการท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในที่สุดแล้วก็จะช่วยเสริมให้บุคคลมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
อุปสรรคมากขึ้นนั่นเอง 

พอสรุปได้ว่า อิทธิบาท 4 คือ ทางไปสู่ความส าเร็จหรือคุณธรรมที่ให้ถึงความส าเร็จในการ
ท างาน ช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลได้ผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ซึ่งทางแห่งความส าเร็จนั้น 
ประกอบไปด้วย  
 1. ฉันทะ คือ ความพอใจ ความมีใจรักในสิ่งที่ท า และพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ท า
นั้น อยากท าสิ่งนั้นๆ ให้ส าเร็จ อยากให้งานนั้น หรือสิ่งนั้นบรรลุถึงจุดหมาย และปรารถนาจะท าให้
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ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งจะแสดงออกมาด้วยการกระท าด้วยความพอใจ เต็มใจ และสนใจในสิ่งที่ตนก าลัง
กระท าอยู่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายให้กระท า ท างานด้วยใจรัก  
 2. วิริยะ คือ ความเพียร ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทนเอา
ธุระ ไม่ท้อถอย ซึ่งแสดงออกมาด้วยความเพียร พยายามในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้สึกไม่ท้อถอย 
และมีความกล้าที่จะกระท างานนั้นๆ ถ้าเห็นอะไรเป็นอุปสรรคหรืองานที่มาอยู่ข้างหน้าแล้วจะต้อง
เอาชนะท าให้ส าเร็จ ท างานให้เป็นเรื่องท่ีท้าทายจะสู้และจะพยายามเพ่ือท าให้ส าเร็จ  
 3. จิตตะ คือ ความตั้งใจ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพัน จดจ่อ เฝ้าคิดเรื่องนั้น
ใจอยู่กับงานนั้น ไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน ไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอ่ืนๆ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้น
ด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ท า ซึ่งแสดง
ออกมาด้วยการเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจในการท างานอย่างจริงจัง ไม่ปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่าน  
 4. วิมังสา คือ ความไตร่ตรอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและ
ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น ชอบคิด ค้นหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง มีการวางแผน วัดผล 
คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง ซึ่งแสดงออกด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลในสิ่งที่กระท าด้วย
ความพินิจพิเคราะห์ มีการวางแผน และวัดผลงานที่กระท าเสมอ 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 

แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการมีนักวิชาการศึกษาไว้หลายท่าน แต่ในที่นี้ผู้วิจัยมุ่งกล่าวถึง  
2.3.1 ความหมายการปฏิบัติหน้าที ่
แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงาน จากการทบทวนแนวคิด ที่เก่ียวข้องกับ การปฏิบัติงาน ได้มี

นักวิชาการให้ความหมายของการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์ (2530, หน้า 1-5. กล่าวว่า “การปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง การด าเนิน

กิจกรรมที่มนุษยกระท าไม่ว่าสิ่งนั้นจะสังเกตได้หรือไม่ก็ตาม โดยพ้ืนฐานทางจิตวิทยาเชื่อว่าพฤติกรรม
ทีม่นุษยปฏิบัติย่อมมีเหตุผลและจุดมุ่งหมาย โดยขณะเดียวกันมีแรงจูงใจหรือสิ่งกระตุ้นให้กระท า เพ่ือ
เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย และทรัพยากรมนุษยเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่คอย
ควบคุมให้ส่วนอื่น ๆ ด าเนินต่อไปได้จนบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้” 

ราชบัณฑิตยสถาน (2542, หน้า 89. ได้ให้ความหมายว่า การปฏิบัติ คือ การกระท าการ
ด าเนินการไปตามระเบียบแบบแผน 

พุทธทาสภิกขุ (2543, หน้า 253. ได้กล่าวถึง การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ไม่ว่าเป็นอาชีพการงาน
ประเภทใด หน้าที่หรืออาชีพเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างหนึ่งในการที่จะเข้าถึงธรรม การที่จะรู้จักโลกหรือสิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงดี ว่าอะไรเป็นอะไร จะต้องมีการท าหน้าที่ของตนโดยเฉพาะ เช่นอาชีพให้ลุล่วงไปได้
ด้วยดีเสียก่อน การที่คนหนึ่งท าหน้าที่โดยตรงของตนโดยไม่มีมลทินด่างพร้อย ย่อมเป็นการเพียง
พอที่จะท าให้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะรู้จักชีวิตจิตใจตนเองว่าหมายความว่า
อย่างไร เป็นสิ่งที่ควรยึดถือหลงใหลเพียงไรเป็นต้น ถ้าหากว่าไม่ได้ท าอะไรจริงๆ  จังๆ ให้ดีที่สุด ให้
ถูกต้องตามอุดมคติของอาชีพหรือของหน้าที่นั้นๆ แล้ว มันยังน้อยเกินไปส าหรับที่จะรู้จักตัวเอง รู้จัก
โลก รู้จักกิเลส รู้จักทุกข์ และรู้จักความดับทุกข์เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า การปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติ
ต่อตนเอง การปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงาน และการปฏิบัติต่อประชาชน 
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ความรู้
ความสามารถ
(Ability) แรงจูงใจ  
(Motives) 

จากความหมายตามที่กล่าวมานี้ จึงสรุปได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ คือ การกระท าหรือพฤติกรรม
ที่แสดงออกทางร่างกายโดยน าความรู้ ความเข้าใจมาแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามระเบียบ
แบบแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย 

2.3.2 ลักษณะของการปฏิบัติหน้าที่ 
สมศรี บุญจันทร์ (2549, หน้า 33. กล่าวไว้ว่า ผลของการปฏิบัติหน้าทีข่องบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยใหญ่ 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติงาน และ 2) แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ความต้องการคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่บุคคลในระดับสูงขึ้น ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ประกอบไปด้วยแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการบริหาร 
ความสามารถของบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ 

แรงจูงใจและความรู้ความสามารถจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะก าหนดลักษณะหรือคุณภาพของ
พฤติกรรม แรงจูงใจเพียงอย่างเดียวหรือความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสร้างเงื่อนไขให้บุคคล
แสดงพฤติกรรม (Determinant of Individual Behavior and Performance) ไว้ดังภาพที่ 2.1 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 รูปแบบตัวก าหนดพฤติกรรมและผลการปฏิบัติหน้าที่ 

 
2.3.3 โครงสร้างและหน้าที่ 
บรรจง บรรณารักษ์ (2530, หน้า 12. ได้ศึกษาแนวทางโครงสร้างหน้าที่ในลักษณะแนวการ

วิเคราะห์ที่เน้นตัวแปร โครงสร้างของการศึกษาในแนวนี้ก็คือ มีส่วนน าเข้า มีส่วนน าออก และมีระบบ
การเมืองซึ่งจะน าส่วนน าออกไปตอบสนองต่อส่วนน าเข้า ตามโครงสร้างดังกล่าวนี้ หมายความว่า 
ระบบการเมืองทุกระบบจะมีส่วนน าเข้า ( Input Function) 4 อย่าง และส่วนน าออก (Output 
Function) 3 อย่าง และมีระบบการเมืองซึ่งจะท าหน้าที่น าส่วนน าออกไปตอบสนองต่อส่วนน าเข้า
อธิบายความหมายโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 โครงสร้าง (Structure) หมายถึง แบบแผนของการกระท า โครงสร้างคือกิจกรรมที่ท า
สม่ าเสมอจนเป็นแบบแผน จนสามารถมองเห็นโครงสร้างได้ ภายในโครงสร้างจะมีคนด าเนินกิจกรรม
ย่อย ๆ ซึ่งเรียกว่าบทบาท (Role) บทบาทหลาย ๆ อันจะรวมเป็นกิจกรรมหรือโครงสร้างนั่นเอง 
 หน้าที่ (Function) หมายถึง ระบบที่โครงสร้างต่าง ๆ ด าเนินอยู่และที่จะต้องด าเนินการนั้น
มีอยู่หลายประการ การวิเคราะห์ลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดของระบบ การด าเนินการของ
โครงสร้างจึงมุ่งถึงผลที่จะน ามาซึ่งความอยู่รอดของระบบ ทุกระบบจ าต้องมีเงื่อนไขของการอยู่รอด 
และเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องได้รับการปฏิบัติ เพ่ือให้ระบบอยู่รอด 
 2.3.4 หลักการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร 

1. การบริหารงานทั่วไป 

ความ
พยายาม 
(Effort) 

ผลการปฏิบัติ
หน้าที่ 

(Performance) 

พฤติกรรม 
(Behavior) 
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ค าว่า การปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร ในภาษาอังกฤษมีค าที่ใช้อยู่สองค าคือค าว่า 
Administrationและ Management ความแตกต่างของสองค านี้อยู่ที่ว่า Administration มักจะเน้น
ใน เรื่ อ งน โย บ าย  (Policy) Management นั้ น เป็ น ก ารน า เอ าน โย บ าย ไป ป ฏิ บั ติ จั ด ท า 
(Implementation) หรือระดับปฏิ บั ติ การ ถ้ าพิจารณ าในด้านความนิ ยมแล้ วจะพบค าว่ า 
Administration นิยมน าไปใช้ในทางการบริหารราชการ และค าว่า Management นิยมใช้ในทางการ
บริหารธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ค าสองค านี้อาจใช้แทนกันได้ และหมายถึงการบริหารเช่นเดียวกัน  
การปฏิบัติหน้าที่ต่อการบริหาร นับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ ที่จะท าให้องค์การ
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีปัจจัยทางด้านบุคลากร หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ จึงเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดในบรรดาทรัพยากรทั้งหมด เพราะสามารถที่จะจัดการ หรือหาวิธีจะด าเนินการให้องค์การ
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบุคลากรจึงเป็นที่มาของความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
องค์การอีกด้วย ซึ่งในการบริหารประเทศก็ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดย
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง 
การพัฒนาคุณภาพมนุษยให้มีขีดความสามารถเพ่ือที่ จะพัฒนา ครอบครัว  ชุมชน  สั งคม                
และประเทศชาติ ตามหลักวิชาการ  องค์การทุกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนล้วนแล้วแต่มีการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคล ทั้งนี้จะต้องเป็นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกันหลาย
อย่าง โดยมีหลักการหรือกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลตามแนวคิดของนักวิชาการ ดังนี้ 

กรกนก ทิพรส (2545, หน้า 28. กล่าวว่า การปฏิบัติหน้ าที่ การบริหาร หมายถึ ง 
“กระบวนการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยอาศัยทรัพยากรต่างๆ ฝ่ายหน้าที่ทางการบริหาร
ต่างๆ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การน าและการควบคุม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ” 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2545, หน้า 251. อธิบายว่า การปฏิบัติหน้าการบริหาร หมายถึง “การ
บริหารงานใดๆ ขององค์การที่ไม่ต้องการก าไร โดยผู้บริหารจะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะท าให้
เป้าหมายขององค์การที่วางไว้บรรลุผลส าเร็จโดยมิได้ค านึงถึงผลตอบแทนที่ตนจะได้รับ ค าว่า 
Administration จึงมักใช้ในองค์การของรัฐบาล หรือหน่วยงานสาธารณะที่ไม่หวังผลก าไร” 

 ธงชัย สันติวงษ์ (2536, หน้า 11-12. นิยามสั้น ๆ ว่า การปฏิบัติหน้าการบริหาร คือ “การท า
ให้งานต่างๆ ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้น า” 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2542, หน้า 13. กล่าว่า การปฏิบัติหน้าที่การบริหาร คือ กระบวนการ
เกี่ยวข้องกับการวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงาน
ในองค์การหรือหน่วยงาน ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาได้ใช้ประโยชน์ และบ ารุงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษยให้มี
ประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ กระบวนการที่ว่านี้
จึงรวมหน้าที่ต่างๆ ทั้งหมดนับตั้งแต่การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จนกระท่ังออกจากงาน 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2521, หน้า 3 - 5. กล่าวว่า การบริหารเป็นวิธีการ
ท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้ อ่ืน (Getting thing through other people) และกล่าวว่า หน้าที่ของ
ผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จ  มีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ ตามค าย่อ
ภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ 
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 1. P คือ Planning หมายถึง หน้าที่ในการวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางด าเนินงาน
เพ่ือความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือก าหนดทิศทางของ
องค์การ 
 2. O คือ Organizing หมายถึง หน้าที่ในการจัดองค์การเป็นการก าหนดโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท า และการกระจาย
อ านาจ 
 3. S คือ Staffing หมายถึง หน้าที่ในงานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การ
พัฒนาบุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 
 4. D คือ Directing หมายถึง หน้าที่ในการอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการ
ด าเนินการ ตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และต้องมีภาวะผู้น า 
 5. C คือ Controlling หมายถึง หน้าที่ในการก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของ
การปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์การ 
 ดังนั้น การบริหาร จึงเป็นหน้าที่ในการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการน าทรัพยากรการบริหาร 
(Administration resource) มาประกอบตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

สุนทร โคตรบรรเทา (2551 , หน้า 3. กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหาร  คือ 
“กระบวนการท างานกับคน และโดยแต่ละบุคคลและกลุ่ม เพ่ือบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การอย่าง
มีประสิทธิภาพ” 
กกกก สรุปได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารต้องอาศัยการท างานทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการ
จัดระบบที่เอ้ือให้เกิดกระบวนการในการท างานตามวัตถุประสงค์ร่วมกันของกลุ่มบุคคล  โดยน าใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ือท าให้งานบรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2540, หน้า 24-43. ได้อธิบายและสรุปการบริหารงานภาครัฐแนว

ใหม่ว่า กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องเพ่ิมศักยภาพและ
ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป  ระบบ
ราชการไทยมีปัญหาที่ส าคัญคือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และขาดธรรมาภิบาล ถ้าภาครัฐไม่
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพ่ือไปสู่องค์กรสมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในอนาคตด้วย  

ดั งนั้ น  การปฏิบั ติหน้ าที่ ใน การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public 
Management) จึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ระบบต่างๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้  

1. การบริหารราชอย่างมีคุณภาพ  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
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2. การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมและเกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด 

3. การให้บริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ แก่ประชาชน  
4. ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพ่ิมอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน  
5. การก าหนด การวัด และการให้รางวัลแก่ผลการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในระดับองค์กร 

และระดับบุคคล  
6. การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร เช่น การฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทน

และระบบคณุธรรม เทคโนโลยี เพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์  
7. การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันระหว่างหน่วยงาน

ของรัฐด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หัน
มาทบทวนตัวเองว่าสิ่งใดควรท าเอง และสิ่งใดควรปล่อยให้เอกชนท า 

กรกนก ทิพรส (2555, หน้า 238-239. กล่าวว่า หลักใหญ่ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ 
การเปลี่ยนระบบราชการที่เน้นระเบียบและขั้นตอนไปสู่การบริหารแบบใหม่ซึ่งเน้นผลส าเร็จและความ
รับผิดชอบ รวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการของเอกชนมาปรับปรุงการท างาน Hood เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่า 
“การจัดการภาครัฐแนวใหม่” มีหลักส าคัญ 7 ประการ คือ  

1. จัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ (Hands-on professional management) 
หมายถึง ให้ผู้จัดการมืออาชีพได้จัดการด้วยตัวเอง ด้วยความช านาญ โปร่งใส และมีความสามารถใน
การใช้ดุลพินิจ เหตุผลก็เพราะเมื่อรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ก็จะเกิดความรับผิดชอบ
ต่อการตรวจสอบจากภายนอก  

2. มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน (Explicit standards and measures of 
performance) ภาครัฐจึงต้องมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของผลงาน และการตรวจสอบจะมีได้ก็ต้อง
มีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน  

3. เน้นการควบคุมผลผลิตที่มากขึ้น (Greater emphasis on output controls) 
การใช้ทรัพยากรต้องเป็นไปตามผลงานที่วัดได้ เพราะเน้นผลส าเร็จมากกว่าระเบียบวิธี  

4. แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ (Shift to disaggregation of units 
in the public sector) การแยกหน่วยงานใหญ่ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ตามลักษณะสินค้าและ
บริการที่ผลิต ให้เงินสนับสนุนแยกกัน และติดต่อกันอย่างเป็นอิสระ  

5. เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมากขึ้น (Shift to greater competition in the 
public sector) เป็นการเปลี่ยนวิธีท างานไปเป็นการจ้างเหมาและประมูล เหตุผลก็เพ่ือให้ฝ่ายที่เป็น
ปรปักษ์กัน (rivalry) เป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้ต้นทุนต่ าและมาตรฐานสูงขึ้น  

6. เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector styles of 
management practice) เปลี่ยนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและให้รางวัล  

7. เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline 
and parsimony in resource use) วิธีนี้อาจท าได้ เช่น  การตัดค่าใช้จ่าย เพ่ิมวินัยการท างาน 
หยุดยั้งการเรียกร้องของสหภาพแรงงาน จ ากัดต้นทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะต้องการตรวจสอบ
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ความต้องการใช้ทรัพยากรของภาครัฐ และ “ท างานมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง” (do more 
with less)  

ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2540., หน้า 24-43. กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561. ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐ 
แนวใหม่ โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน มีเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนางานบริการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึง
พอใจ ต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลาย
รูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกท่ีมี ปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน การให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง พัฒนาระบบการจัดการ ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ เช่น  

1. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานบริการซึ่งกันและกัน 
และวางรูปแบบ การให้บริการประชาชนที่สามารถขอรับบริการจากภาครัฐได้ทุกเรื่อง โดยไม่ค านึงว่า
ผู้รับบริการ จะมาขอรับบริการ ณ ที่ใด (No Wrong Door)  

2. ยกระดับการด าเนินงานของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) ด้วยการ
เชื่อมโยงและ บูรณาการกระบวนงานบริการที่หลากหลายจากส่วนราชการต่าง ๆ มาไว้ ณ  สถานที่
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้สะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว เช่น ศูนย์รับค าขออนุญาต 
ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤต (One Stop Crisis Center: OSCC) เป็นต้น  

3. ส่งเสริมให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการ
ให้บริการ ประชาชน (e-Service) เพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น รวมทั้งพัฒนารูปแบบ 
การบริการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้เลือกรูปแบบการรับบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ตนเอง (Government You Design) โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เช่น m - Government ซึ่ง
ให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile G2C Service) ที่ส่งข้อมูลข่าวสารและบริการถึง ประชาชน 
แจ้งข่าวภัยธรรมชาติ ข้อมูลการเกษตร ราคาพืชผล หรือการติดต่อและแจ้งข้อมูล ข่าวสารผ่านสังคม
เครือข่ายออนไลน์ (Social Network) เป็นต้น  

4. ส่งเสริมให้มีเว็บกลางของภาครัฐ (Web Portal) เพ่ือเป็นช่องทางของบริการ
ภาครัฐทุกประเภท โดยให้เชื่อมโยงกับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกหน่วยงานของภาครัฐ 
รวมถึงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้  

5. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการประชาชนที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง
หลาย ส่วนราชการ น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ และการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยทบทวนขั้นตอน ปรับปรุงกระบวนงาน  หรือแก้ไข กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน ของรัฐ  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและเอ้ือต่อการแข่งขันของประเทศ  

6. ส่งเสริมให้มีการน าระบบการรับประกันคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ (Service 
Level Agreement) มาใช้ในภาครัฐ ซึ่งเป็นการก าหนดเงื่อนไขในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ที่มีต่อประชาชน โดยการก าหนดระดับการให้บริการ ซึ่งครอบคลุมการก าหนดลักษณะ ความส าคัญ 
ระยะเวลา รวมถึงการชดเชยกรณีท่ีการให้บริการไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  

7. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐโดยใช้ประโยชน์จาก
บัตรประจ าตัว ประชาชน ในการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการ ประชาชนตามวงจรชีวิต โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart 
Card) หรือ เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

8. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และหล่อ
หลอมการสร้าง วัฒนธรรมองค์การให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตใจที่เอ้ือต่อการให้บริการที่
ดี รวมถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยตรงมากขึ้น  

9. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับระบบการบริการประชาชนโดยการจ าแนก
กลุ่มผู้รับบริการ การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการเพ่ือให้สามารถน ามาปรับปรุง และ
พัฒนา คุณภาพการบริการได้อย่างจริงจัง เน้นการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ 
หลังจากได้รับการบริการ และน าผลส ารวจความพึงพอใจมาวิเคราะห์ ศึกษาเปรียบเทียบ เพ่ือ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน และเผยแพร่ผลการส ารวจให้ประชาชนทราบ  โดยอาจจัดตั้ง 
สถาบันการส่งเสริมการให้บริการประชาชนที่เป็นเลิศ ( Institute for Citizen - Centered Service 
Excellence) เพ่ือท าหน้าที่ในการส ารวจความคิดเห็น วิเคราะห์ ติดตาม เสนอแนะ การปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนแก่ส่วนราชการต่าง ๆ  

10. ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนอย่างจริงจัง โดยเน้นการจัดการเชิงรุก มีการรวบรวมหลักเกณฑ์
และกระบวนการ จัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน ตอบสนองทันท่วงที สามารถ
ติดตาม เรื่องร้องเรียนได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการให้บริการ รวมไปถึงการมีฐานข้อมูลและ 
ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  

11. วางหลักเกณฑ์ แนวทาง และกลไกการช่วยเหลือเยียวยาเมื่อประชาชนได้รับ
ความไม่เป็นธรรม หรือได้รับความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของการด าเนินการของภาครัฐ 
และปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือปัญหาอื่น ๆ ที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมี
ความเป็นมืออาชีพ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็น
เลิศ โดยเน้นการจัดโครงสร้าง องค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มี
ระบบการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลาลากรในองค์การ  เน้นการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงานต่าง ๆ 
และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เช่น  

1. ปรับปรุงหน่วยงานราชการให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ  ลดความ
ซ้ าซ้อน    มีความยืดหยุ่น คล่องตัวสูง สามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจ
หรือบริบท ในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
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 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
โดยมุ่งเน้น ให้การน าองค์การเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์  มีความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผน
ยุทธศาสตร์ และผลักดันสู่การปฏิบัติ การให้ความส าคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว  การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา 
ตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง และ
ท างานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ  

4. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government)  

5. น าเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์การ เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ           
การบริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพ การให้บริการประชาชน 
สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานและให้บริการ รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานแบบเวอร์ช่วล 
(Virtual Office) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ และประหยัดค่าใช้จ่าย  

6. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website Standard) และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานของรฐั (Connected 
Government) ที่สมบูรณ์แบบเพ่ือก้าวไปสู่ระดับมาตรฐานสากล  

7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหลักโดยการจัดระบบงานอิเล็กทรอนิกส์  ระบบการ
ให้บริการ ภาครัฐ และพัฒนาระบบสารสนเทศบนโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่ทางภาครัฐพัฒนาขึ้น ได้แก่        
ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GIN) และเครื่องแม่ข่าย 
(Government Cloud Service: G – Cloud) เพ่ือ ลดค่าใช้จ่าย ทรัพยากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ   
ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

8. น ากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ  (Thailand e-
Government Interoperability Framework: TH e-GIF) มาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ภาครัฐ เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

9. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การภาครัฐ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 
ส่วนราชการด้วยกัน ในลักษณะโครงข่ายข้อมูลที่เชื่อมต่อถึงกัน เพ่ือให้กระบวนการ  ท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ เพ่ือสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ที่ส าคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการตัดสินใจ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) 
เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันและถูกต้อง  

10. ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
(Business Continuity Plan) เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้
ทันท่วงทีโดยก าหนดแนวทาง ขั้นตอนการช่วยเหลือ การซักซ้อม และ การประชาสัมพันธ์  รวมทั้ง
ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และสนับสนุน  ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Crisis 
Management Center) ในการบริหาร จัดการสภาวะวิกฤตแต่ละประเภท ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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11. วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Workforce Plan) ให้มีความ
เหมาะสม     ไม่เป็นภารต่องบประมาณของประเทศ พัฒนาและบริหารก าลังคนเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของบุคลากร และประสิทธิภาพของระบบราชการ สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
สามารถ รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งการ
ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ประเทศไปสู่การปฏิบัติ  

12. ส่งเสริมให้มีการวางระบบเตรียมความพร้อมเพ่ือทดแทนบุคลากร เช่น แผนการ
สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เป็นต้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  และเปิดโอกาสให้ 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้โดยง่ายมากขึ้นในทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุนให้มี การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Talent Mobility) ซึ่งสามารถเชื่อมโยง ได้ทั้ง
สองทางจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนและจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐ  

13. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญต่อการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) 
ในการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะการวัดผลการปฏิบัติงานในเชิงเปรียบเทียบ  อ้างอิงกับเกณฑ์
มาตรฐานและ/ หรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงปรับปรุงการท างาน โดยน าเทคนิคต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ การเพ่ิมผลิตภาพมาใช้ มุ่งขจัดความสูญเปล่าของการด าเนินงานในทุกกระบวนการ ตัด
กิจกรรม ที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่มีการเพ่ิมคุณค่าในกระบวนการออกไป เพ่ิมความยึดหยุ่นขององค์การ 
ด้วยการออกแบบกระบวนการใหม่และปรับปรุงกระบวนการเพ่ือสร้างคุณค่าในการปฏิบัติงาน  เช่น         
Lean Management เป็นต้น  

14. ส่งเสริมให้มีการน ารูปแบบการใช้บริการร่วมกัน (Shared Services) เพ่ือ
ประหยัดทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
หน่วยงานของรัฐ โดยรวมกิจกรรมหรือกระบวนงานลักษณะ/ประเภทเดียวกัน (Common Process) 
ซึ่งเดิม ต่างหน่วยงานต่างด าเนินงานเองเข้ามาไว้ในศูนย์บริการร่วมโดยเฉพาะงานสนับสนุน (Back 
Office) ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง และระบบบุคลากร เป็นต้น  

15. ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ จะต้องค านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Social Responsibility) เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบ และ
ปลอดภัยของสังคมส่วนรวม รวมทั้งสนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่สังคม
และชุมชน เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีเป้าหมายเพ่ือวางระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของราชการอย่างครบวงจร    
โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ผูกมัด/ผูกพันติดตามมา (Ownership Cost) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างโอกาส และ สร้างความมั่นคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสีย
สิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์ รวมทั้ง วางระบบและมาตรการที่จะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์เพ่ือให้
เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวม มีต้นทุนที่ต่ าลง และลดความต้องการของ
สินทรัพย์ใหม่ที่ไม่จ าเป็น เช่น ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินทรัพย์และ
บูรณาการเข้ากับระบบ บริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ (Enterprise Resource Planning: 
ERP) เพ่ื อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์และการบริหารจัดการองค์การโดยรวม              
และการลดต้นทุน โดยจัดให้มีระบบและข้อมูลเพ่ือให้หน่วยราชการใช้ประกอบการวัด  และ   

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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วิเคราะห์ และการใช้สินทรัพย์เพ่ือให้เกิดผลิตภาพ (Asset Productivity) และเกิดประโยชน์สูงสุด 
(Asset Utilization) เป็นต้น  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 : การบริหารงานราชการแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ  คือ           
มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกันภายในระบบราชการด้วยกันเองเพ่ือแก้ปัญหาการแยกส่วน
ในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือ
ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของการประสานความ
ร่วมมือที่หลากหลาย ภายใต้วัตถุประสงค์ เดียวกัน คือ น าศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสร้าง
คุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น  

1. วางระบบในการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ 
(Cross Functional Management System) ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chains) ครอบคลุม
กระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนกระท่ังปลายน้ า รวมทั้งก าหนดบทบาทภารกิจให้มีความชัดเจน
ว่าใคร มีความรับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรมใด รวมทั้งการจัดท าตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมาย 
ร่วมกัน (Joint KPIs)  

2. การออกแบบโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของ
หน่วยงานรูปแบบพิเศษ เพ่ือให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศที่
ต้องอาศัย การด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างองค์การและระบบราชการ
แบบเดิม  

3. ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้มีลักษณะแบบยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ร่วมเป็นหลัก เพ่ือให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศและการบริหารงานแบบ
บูรณาการ  

4. พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆ (Multi-Level 
Governance) ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่
เป็นหลัก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ประสานสัมพันธ์กันในการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและไม่เกิดความซ้ าซ้อน และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ ให้
เป็นแบบยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (Area-based Approach) รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรร งบประมาณให้
กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ในสัดส่วนวงเงิน
งบประมาณท่ีเหมาะสม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทบทวน
บทบาทและภารกิจของตนให้มีความเหมาะสม โดยให้ ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับ ภาคส่วนอ่ืน การถ่ายโอนภารกิจบางอย่างที่
ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินงานเองให้ภาคส่วนอ่ืน รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือหรือความเป็นภาคี
หุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น เช่น  

1. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในรูปภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน 
(Public-Private- Partnership : PPP) เพ่ือให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะใน

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


32 
 

ด้านต่างๆ ที่จ าเป็นของประเทศที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และภาครัฐยังไม่สามารถ
ด าเนินการ ได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ได้รับการสนับสนุนกลไกการด าเนินการแบบ 
ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนด้วยความชัดเจน โปร่งใส และเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้มี
การลงทุนที่ซ้ าซ้อน มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
กองทุนส่งเสริมการลงทุนของเอกชนร่วมในกิจการของรัฐ ตลอดจนให้มีหน่วยงาน รับผิดชอบก าหนด
มาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการร่วมลงทุนเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ ความมั่นคงทางการเงินและ
การคลังของประเทศในระยะยาว  

2. เปิดให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันกันเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะแทน
ภาครัฐ(Contestability) ในภารกิจของภาครัฐที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเอง และภาคเอกชน 
สามารถด าเนินการแทนได้ โดยสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีผ่านกลไกตลาด  เพ่ือให้ 
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยง่าย รวมทั้งป้องกันและลดปัญหาการผูกขาดในระยะยาว 
ตลอดจนท าให้ภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนให้เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานและ ระดับการ
ให้บริการ รวมทั้งติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของภาคเอกชนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่วางไว้ได้
อย่างแท้จริง  

3. เปิดให้องค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนสามารถเข้ามาเป็นผู้จัดบริการสาธารณะ
แทนภาครัฐ โดยอาศัยการจัดท าข้อตกลงร่วม (Compact) ในรูปแบบการด าเนินงานในลักษณะ
หุ้นส่วน ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมและชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายของข้อตกลงอยู่ที่การร่วมกัน 
ด าเนินภารกิจจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  

4. พัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารงานแบบเครือข่าย  (Networked 
Governance) โดยการ ปรับเปลี่ยนบทบาท โครงสร้าง และกระบวนการท างานขององค์กรภาครัฐให้
สามารถเชื่อมโยง การท างานและทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ให้เกิดการพ่ึงพากันในรูปแบบพันธมิตร มีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ      มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เชื่อมโยงระบบการท างานระหว่างองค์กรได้ ด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการ
บริหารราชการแผ่นดิน มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การท างานของทางราชการ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
มาตรการในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น  

1. เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการพัฒนาระบบการตรวจสอบสาธารณะ (Public 
Scrutiny) และผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก (Independent Assessor) ที่ผ่านการฝึกอบรมและ
ได้รับการรับรองเข้ามาด าเนินการสอดส่องดูแลและสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทาง
ราชการ รวมทั้งวางกลไกสนับสนุนให้ด าเนินการจัดท าราคากลางและข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบในเรื่องการ
ทุจริต คอร์รัปชั่นในเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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แผ่นดิน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งประสาน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันในการส่งเสริมและยกระดับธรร
มาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิก อาเซียน อันจะน าไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง
ทางการเมือง และความเจริญผาสุกของสังคม ร่วมกัน   

สรุปได้ว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือการปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงาน
ของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ  เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์        
การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัด และ
แนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดย
ค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ  

2.3.5 การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
กรมการปกครอง (2536, หน้า 11. กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ที่ต้องติดต่อกับ

ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อการให้บริการ ดังนี้  
1. การปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ให้บริการ 

1) การแต่งกายที่ดี เหมาะสม เป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้
พบเห็นและติดต่อด้วย ผู้แต่งกายดีไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างและหน้าตาดี 

2) การรักษาเวลา ข้าราชการต้องอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
ก. เวลามาและกลับตามเวลาราชการ ไม่มาท างานสายและกลับก่อน 
ข. การพักกลางวัน เป็นไปตามระเบียบของราชการ 
ค. ไม่ผิดนัด 

3) หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ การโต้แย้ง การแสดงความฉุนเฉียวกับผู้ที่มาติดต่อ
ราชการด้วย 

4) มีมารยาทในการให้บริการผู้มาติดต่องาน 
2. การปฏิบัติหน้าที่ต่ออาคารสถานที่ 
การปฏิบัติหน้าที่ต่ออาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ควรด าเนินการ ดังนี้ 

1) งานบริการประชาชนควรตั้งอยู่ในส่วนล่างของอาคาร และใกล้ทางเข้า- ออก เพ่ือ
สะดวกแก่ประชาชนที่ไปติดต่อ 

2) มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ตั้งชั้นบังประตู หน้าต่าง 
3) การจัดโต๊ะท างานควรเป็นไปตามสายงานหรือทิศทางเดินของงานตามล าดับเป็น

เส้นตรง ไม่ย้อนไปย้อนมา 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1


34 
 

4) การตั้งตู้เอกสารจะต้องไม่เกะกะ และมีที่ว่างพอที่จะเปิดตู้ให้ได้สะดวกและควร
วางชิดฝาผนังห้อง ไม่ควรวางปิดประต ูหน้าต่าง 

5) ส านักงานต้องสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
6) ส านักงานควรมีพ้ืนที่กว้างขวางพอสมควร และควรจัดที่ส าหรับผู้มาติดต่อพร้อม

ทั้งจัดที่นั่งรอ มีน้ าดื่ม ที่อ่านหนังสือพิมพ์ โทรศัพท์สาธารณะ 
7) ห้องน้ าสะอาด 
8) อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 
9) อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือเอกสารที่ต้องใช้ร่วมกันควรอยู่ใกล้ชิดกันหรือที่

เกี่ยวข้องกัน ใกล้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
9) ต้องเพียงพอ เบิกจ่ายใช้สะดวก 
10) ควรเขียนตัวอย่าง ค าร้อง แบบพิมพ์ต่างๆ ติดไว้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนพร้อม

ปากกา 
3. การปฏิบัติหน้าที่ต่องาน 

1) ศึกษาหาความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่างๆ ความสามารถเป็น
คุณสมบัติพ้ืนฐานส าคัญในการปฏิบัติราชการ งานบริการประชาชนของทางราชการจะบกพร่องขาด
ประสิทธิภาพถ้าข้าราชการขาดความรู้ความสามารถในการท างานในหน้าที่ ดังนั้นจึงสามารถพิจารณา
เรื่องความรู้ ความสามารถนี้ได้ใน 2 ลักษณะคือ 

2) ความรู้ความสามารถในงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ข้าราชการคนใดได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใดต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ งานในหน้าที่นั้นๆ ซึ่งจะสามารถแนะน า ชี้
แนวทางได้อย่างถูกต้อง 

3) ความรู้ความเข้าใจในระบบงานและโครงสร้างการท างานของหน่วยงาน 
4. การปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวก 

1) ข้าราชการต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่างานที่รับผิดชอบอยู่นั้น  ถ้าเราเกิดความรู้ 
ความช านาญท าให้ดูเหมือนเป็นสิ่งง่าย แต่ส าหรับประชาชนแล้วเรื่องต่างๆ เหล่านี้ ไม่ใช่กิจวัตร
ประจ าวัน เขาย่อมขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น 

2) การซักถาม ควรท าเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในเรื่อง
นั้นด้วยวาจาสุภาพเหมาะสม ไม่ให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าถูกซักถามเสมือนเป็นผู้กระท าผิด 

3) งานบริการใดถ้าผู้รับบริการต้องรอระหว่างด าเนินการ ควรแจ้งให้ผู้รับบริการ
ทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวลาว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด 

4) ควรให้ข้าราชการสามารถท างานแทนกันได้เพราะถ้าหากข้าราชการคนใดลาหยุด
งาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุใดข้าราชการคนอ่ืนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ งาน
บริการจะมีความต่อเนื่องไม่ต้องสะดุดหยุดลง 

5) การจัดล าดับก่อนหลัง คนที่มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 
ศศิธร พูลสุข (2538, หน้า 33. ได้ชี้ให้เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ต่อการให้บริการที่ก่อให้เกิด

ความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะส าคัญห้าประการ คือ 
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  1. ความเท่าเทียมกัน (Equitable Service) โดยยึดหลักว่าคนเราทุกคนเกิดมาเท่า
เทียมกัน ความเท่าเทียมกันนั้นหมายถึง ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกัน ทั้งทางกฎหมายและ
ทางการเมือง การให้บริการของรัฐจะต้องไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ผิว หรือความยากจน ตลอดจนสถานะ
ทางสังคม 
  2. ความรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) จะไม่มีงานสาธารณะใด ๆ ที่เป็นผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพ หากไม่ตรงต่อเวลาหรือทันต่อเหตุการณ์ เช่น รถดับเพลิงมาถึงหลังจากไฟไหม้
หมดแล้ว การบริการนั้นก็ถือว่า ไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและน่าพอใจ 
  3. ความเพียงพอ (Ample Service) นอกจากจะให้บริการอย่างเท่าเทียมกันและให้
อย่างรวดเร็วแล้ว ต้องค านึงถึงจ านวนความต้องการในสถานที่ท่ีเพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย 
  4. ความต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ การให้บริการตลอดเวลา ต้องพร้อม
และเตรียมตัวบริการต่อความสนใจของสาธารณชนเสมอ มีการศึกษาอบรมอยู่เป็นประจ า  
  5. ความก้าวหน้า (Progressive Service) เป็นการบริการที่มีความเจริญคืบหน้าไป
ทั้งทางด้านผลงานและคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัย สรุปได้ว่า การปฏิบัติงานการบริการ หมายถึง การ
ท างาน ในสายงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย และต้องท าให้ผู้อ่ืนเกิดความพึงพอใจ 

2.3.6 คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที ่
 การปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กร หน่วยงาน การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรต้องอาศัยหลักคุณธรรมประกอบกับความรู้ และความเข้าใจ 
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่มีนักวิชาการได้กล่าวหลายประการ แต่ผู้วิจัยได้น ามากล่าวอ้างไว้ ดังนี้ 

บุรัญชัย จงกลนี (2540, หน้า 62 - 64. ได้กล่าวถึง แนวทางเกี่ยวกับคุณธรรมของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่มีอย่างน้อยสองประการ คือ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ในระดับบุคคล (ความซ่ือสัตย์สุจริต)  
1) ไม่เห็นแก่ได้ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์

ส่วนตน 
2) ไม่พูดปดไม่ยุยงให้แตกร้าว ไม่พูดค าหยาบ ไม่พูดเหลวไหล 
3) เว้นสิ่งเสพติด มีสติสัมปชัญญะ 
4) มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าชั่ว 
5) รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวม ต่อหน้าที่และการกระท า 
6) ค านึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดก่อนจ่าย ใช้เท่าที่จ่ายจริง 
7) ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยหรือตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินไป 
8) มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย 
9) มีความพอดีในการบริโภคและเว้นการผ่อนส่งที่เกินความสามารถ 
10) เพ่ิมพูนทรัพย์ด้วยการเก็บและน าไปท าให้เกิดประโยชน์ 
11) รู้จักใช้ ดูแล รักษาและบูรณทรัพย์ ทั้งของตนและของส่วนรวม 
12) วางแผนใช้จ่ายให้รอบคอบ มีสัดส่วนออมไว้ตามสมควร 
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13) มีความกตัญญูกตเวที 
14) เชื่อกฎแห่งกรรม เช่น ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว 
15) ละชั่ว ประพฤติด ีท าจิตให้ผ่องใส 
16). ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
17) มีความอดทนอดกลั้น 
18) มีความประพฤติในความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
19) จัดงานโดยใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น 

2. การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน (ความยุติธรรม) 
1) รู้จักสิทธิหน้าที่และละเว้นการใช้อภิสิทธิ์ 
2) รับบริการและให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 
3) สนับสนุนส่งเสริมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
4) ไม่แก้ปัญหาด้วยวิธีรุนแรงหรือไม่ชอบด้วยระเบียบวินัย 
5) ท าหน้าที่พลเมืองดีโดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เม่ือรู้เห็นการกระท าผิดวินัยและกฎหมาย 
6) รับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
7) ไม่เบียดเบียน ประทุษร้ายต่อคนและสัตว์ 

   8) สร้างเสริมความสามัคคีของคนในชาติ 
9) ปฏิบัติงานให้ส าเร็จเรียบร้อย ไม่ค่ังค้าง 
10) ศึกษาหาความรู้อยู่เป็นนิจ 
11) ฝึกฝนตนให้มีความสามารถและช านาญ 
12) ใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เต็มที่ก่อนที่จะขอความร่วมมือจากผู้อ่ืน 
13) มีความเข้มแข็งอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาทั้งปวง 
14) คิดชอบท าชอบและแก้ปัญหาได้ 
15) ใช้ทรัพยากรและเวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 

พระธรรมปิฎก (2541, หน้า 18. ได้กล่าวไว้ว่า คุณธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากรทั่วไปได้ ซึ่งได้แบ่งคุณธรรมการปฏิบัติออกเป็นสามหมวด คือ 
คุณธรรมการปฏิบัติต่อตน คุณธรรมการปฏิบัติต่อบุคคล และคุณธรรมการปฏิบัติต่องาน  

1. คุณธรรมการปฏิบัติต่อตน ได้แก่ สัปปุริสธรรม 7 ธรรมมีอุปการะมาก ธรรม
คุ้มครองโลก อริยสัจ 4 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ความสุขของคฤหัสถ์ ศีล 5 โดยเฉพาะสัปปุริสธรรม 7 
เป็นธรรมที่ครอบคลุมข้อธรรมอื่น ๆ จัดได้ว่าเป็นหมวดธรรมในการครองตนได้เป็นอย่างดี 

2. คุณธรรมการปฏิบัติต่อคน ได้แก ่พรหมวิหาร 4 สังคหะวัตถุ 4 ทศพิธราชธรรมทิศ 
6 หลักธรรมในเรื่องการครองคนนั้น พรหมวิหาร 4 เป็นธรรมที่ครอบคลุมหลักธรรมข้ออ่ืน ๆได้ดีและ
ถือว่า พรหมวิหาร 4 จัดได้ว่าเป็นหมวดธรรมในส าหรับนักปกครองในการครองคน 

3. คุณธรรมการปฏิบัติต่องาน ได้แก่ ฆราวาสธรรมและอิทธิบาท 4 ส าหรับอิทธิบาท 
4 เป็นคุณธรรมในการครองงาน เป็นธรรมที่ส าคัญที่สุด เพราะหากมีคุณธรรมข้อนี้แล้วการด าเนินงาน
ต่าง ๆ จะประสบผลส าเร็จ สามารถครองงานไว้ได้ ถือได้ว่า ฆราวาสธรรมครอบคลุมคุณธรรมในการ
ครองงานได้ดีที่สุด จัดได้ว่าเป็นหมวดธรรมในการปฏิบัติงาน และหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
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ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2542, หน้า 100. กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์ หรือ
หน่วยงาน เพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้นั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างคุณธรรม
กับการปฏิบัติหน้าที่ คือ 

1. คุณธรรมในการปฏิบัติต่อตนเอง คือ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการท าความดี 
ละชั่ว ท าใจให้บริสุทธิ์ มีความรัก ความเมตตาสงสาร ความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาทั้ง
ปวง มีความขยันมั่นเพียร เสียสละ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบวินัย ความอ่อนน้อมถ่อม
ตน ไม่เห็นแก่ได้ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวม ต่อหน้าที่และการ
กระท าเห็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน  

2. คุณธรรมในการปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงาน คือ การเป็นแบบอย่างในการท างานรู้คนรู้จริต
ของคนร่วมงานเพ่ือใช้งานให้เหมาะสม รู้สภาวะของคน ความต้องการของคน บุคคล รู้จักใช้หลักมนุษย
สัมพันธ์เป็นแนวทางครองใจคนสร้างน้ าใจในการท างาน เสียสละในเพ่ือนร่วมงาน ให้ความร่วมมือในการ
ท างานกับเพ่ือนร่วมงาน การพูดจาในเพ่ือนร่วมงานให้เป็นเคารพรัก ตลอดจนให้ค าแนะน าช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมงานทั้งเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงานเป็นโอกาสให้สร้างความรักความสามัคคีในองค์กร 

3. คุณธรรมในการปฏิบัติต่อประชาชน คือ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชน 
รวมทั้งบุคคลโดยทั่วไป มีความมีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและสามารถปฏิบัติหน้าที่พัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า มุ่งมั่นในการท างาน 
ตระหนักในการน าความคิดและการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาเสริมสร้างภูมิธรรม ภูมิปัญญา จน
เป็นที่ย่อมรับของประชาชนทั่วไป 

สรุปได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ส าคัญต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการ
บริหารราชการ  การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ และต้องมีการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน  คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญสามารถท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ ส าเร็จบรรลุผลเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้ ซึ่งแนวความคิด
ดังกล่าว ผู้วิจัยจะได้น าไปใช้เป็นกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสี่ด้าน คือ 
การบริหารราชการ การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ และต้องมี
การปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน  
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล 

แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาลต าบล ผู้วิจัยมุ่งศึกษา การปกครองท้องถิ่น ความหมายของเทศบาล 
สภาเทศบาล อ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล การยุบสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี อ านาจหน้าที่
นายกเทศมนตรี และอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ดังนี้ 

2.4.1 การปกครองท้องถิ่น 
การปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ด้วยปัจจัยที่ว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นตัวชี้วัดถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งในเรื่องของการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น อาจถูกก าหนดด้วยตัวแปรอื่น ๆ 
เช่น ในด้านของวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) ที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความนิ่งเฉยทาง
การเมือง การไปออกเสียงเลือกตั้ง อาจเป็นเพียงสัญลักษณ์ของการปฏิบัติ ตามค ามั่นสัญญาหรือเป็น
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ค าสั่งก็ได้ ตัวแปรอ่ืน ๆ ก็ได้แก่ นโยบายของรัฐบาลในการกระจายอ านาจโครงสร้างรูปแบบของการ
ปกครองท้องถิ่นว่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี โอกาสเข้าร่วมมากน้อย เพียงใด การที่จะ
เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดของการนิ่งเฉยทางการเมือง (Political Apathy) หรือการที่ขาดความ
สนใจทางการเมือง ของประชาชนในประเทศที่ก าลังพัฒนานั้น การปกครองท้องถิ่นตามทฤษฎี และ
ความคิดในการกระจายอ านาจทางการเมืองจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะพัฒนาทางการเมืองในประเทศ
นั้น ๆ ได้ อาจกล่าวได้ว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจ คือ 

1. การกระจายอ านาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะ
การปกครองท้องถิ่น แต่การกระจายอ านาจก็มีข้อที่พึงระมัดระวังซึ่งในบางส่วนก็เป็นผลเสียที่อาจ
เกิดขึ้นการกระจายอ านาจทางการเมืองจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยพัฒนาทางการเมืองในประเทศ 
นั้น ๆ ได ้

2. แม้ว่าการกระจายอ านาจจะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติหลาย ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นก็ตาม แต่การกระจายอ านาจก็มีข้อที่พึงระมัดระวังซึ่งในบางส่วนก็เป็น
ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการกระจายอ านาจ และบางส่วนก็ขึ้นอยู่กับนโยบายในการกระจายอ านาจว่า
มีความเหมาะสมเพียงใด 

การกระจายอ านาจนั้น ต้องอาศัยกระบวนการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการ
พัฒนาจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากคน 3 ฝ่ายด้วยกัน คือ ราษฎร ราชการ และรัฐบาล 
กล่าวคือในระดับท้องถิ่นนั้น รัฐบาลได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล ราชการก็คือ พนักงาน
หรือข้าราชการประจ า ส่วนราษฎรก็ได้แก่ประชาชนในเขตนั้น ทั้งสามฝ่ายจะต้องร่วมมือร่วมใจกันท า
ให้เกิดการพัฒนา ทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องพิจารณาหรือค านึงถึงหลักการที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. ความต้องการ (Need) เพ่ือที่จะให้เกิดการกระท า คือ 
1) การมีส่วนร่วม (Participation) ของคนท่ีเกี่ยวข้อง 
2) การแจกจ่าย (Distribution) ผลการกระท าให้เท่าเทียมกัน 
3) ความร่วมมือ (Integration) มีความสามัคคีช่วยกันท างาน 
4) การกระท าให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ (Penetration) ขอบเขตการบริหารการ

ปกครอง 
5) ความถูกต้องตามกฎหมาย (Legitimacy) การท าให้เป็นไปตามกฎหมาย

หรือการยอมรับว่าถูกต้อง 
6) เอกลักษณะ (Identity) หรือความเหมือนกันบางประการ 

2. อุปสรรค (Obstacle) หรือปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการวางแผนและการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนา ควรจะได้รับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยให้เป็นที่เข้าใจอย่างแน่ชัด ถูกต้อง และครบถ้วน 

3. ทรัพยากร (Resources) หมายถึงสิ่งที่จะต้องให้ในการท างานเพ่ือการพัฒนา เริ่ม
ตั้งแต่คน คุณภาพของคน ความรู้ความสามารถและทักษะของคน รวมทั้งทรัพยากรด้านอ่ืนด้วย เช่น 
เงิน งบประมาณ ทุนวัสดุเครื่องใช้ เครื่องกลไกต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพ่ือน ามา
เปลี่ยนแปลงเพ่ือประโยชน์ต่อท้องถิ่นด้วย เป็นต้น 

4. ศักยภาพ (Potentialities) อันหมายถึงความสามารถ หรือพลังงานขององค์กร
ส่วนท้องถิ่นที่จะกระท าการต่าง ๆ ให้บรรลุผลในอนาคต ความต่อเนื่องและความมั่นคงทางนโยบาย
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ของฝ่ายการเมือง ทรัพยากร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ หรือนวัตกรรม  (Innovation) ทักษะ 
(Skills) ทุน (Capital) ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (Technical-assistance) 

1. พัฒนาการของเทศบาล  
เทศบาลถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากที่สุดใน

ปัจจุบัน (ไม่นับรวมสุขาภิบาลซึ่งปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลไปหมดแล้ว) เทศบาลใน
ประเทศไทย ถือก าเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2476 ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 1 ปี  ภายใต้รัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนา 
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ปรีดี พนมยงค์ ถือเป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง
เทศบาลขึ้นในปี พ.ศ. 2476 และเป็นผู้น าแนวคิดเรื่องการปกครองท้องถิ่นที่ใช้อยู่แพร่หลายใน
ตะวันตกเข้ามาใช้ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีส่วนส าคัญที่สุดคนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475 อีกด้วย ในความเป็นจริงแล้ว ประเทศไทยมีความพยายามในการจัดตั้ง
เทศบาลหลายครั้ง ตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เช่น  พระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้ประเทศไทยมีการปกครองท้องถิ่น เพ่ือท าการปกครองตนเองขึ้น
ตามแบบอย่างประเทศตะวันตกที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือแบ่งเบาภารของรัฐบาล  

นอกจากนี้ พิจารณาได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษาถึงความ
เป็นไปได้ในการจัดตั้งเทศบาลในประเทศไทยขึ้นคณะหนึ่งซึ่งมีนายอาร์  ดี เรก เป็นประธาน โดยที่
คณะกรรมการชุดดังกล่าวเสนอให้มีการจัดตั้ง “ประชาภิบาล” ภายหลังต่อมาเรียกว่า “เทศบาล” 
และความพยายามในการจัดตั้งเทศบาลยังปรากฏให้เห็นอีกครั้งในการจัดตั้งคณะกรรมการอีกคณะ
หนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ในการร่างพระราชบัญญัติเทศบาลในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว แต่ก็มิได้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด  

หลายคนอาจสงสัยว่าท าไมเทศบาลจึงกลายเป็นการปกครองท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมา
ยาวนานที่สุดแทนที่จะเป็นสุขาภิบาล ซึ่งถือเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งเช่นกัน ค าตอบต่อ
ค าถามเหล่านี้ ก็คือ นักวิชาการด้านการปกครองท้องถิ่นส่วนใหญ่มองว่า สุขาภิบาล  ไม่ใช่การ 
ปกครองท้องถิ่นที่แท้จริง เพราะ สุขาภิบาล มีองค์ประกอบบางประการที่ไม่เป็นไปตามหลักการ
กระจายอ านาจ กรรมการสุขาภิบาลหลายต าแหน่งมาจากการแต่งตั้งของรัฐบาล  ไม่ได้มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่น เช่น  การก าหนดให้ประธานสุขาภิบาลบางแห่งเป็น
นายอ าเภอ เป็นต้น  

2. ประเภทของเทศบาล  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้ก าหนดให้เทศบาลในประเทศไทยมีทั้งหมด 3 

ประเภท ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ซึ่งเทศบาลแต่ละประเภทก็มีลักษณะ
และองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไปดังมีรายละเอียด ดังนี้  

1) เทศบาลนคร เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คน
ขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลนคร การจัดตั้งเทศบาลนครจะกระท าได้
โดยการประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร  (มาตรา 11 พระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 12. พ.ศ. 2546. เทศบาลนครประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี (หรือ
นายกเทศมนตรี) แล้วแต่กรณี โดยที่สภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 24 คน (มาตรา 15. โดยมี
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รองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน (มาตรา 48 อัฏฐ) นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดให้เทศบาลนครมี
หน้าที่แตกต่างไปจากเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลอีกด้วย  

2) เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มี
ราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนข้ึนไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมือง การจัดตั้ง
เทศบาลเมืองจะกระท าได้โดยการประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง (มาตรา 10. 
เทศบาลเมืองประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยที่สภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 
18 คน (มาตรา 15. และมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คน (มาตรา 48 อัฏฐ)  

3) เทศบาลต าบล เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก
ฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบล (มาตรา 9. (เทศบาลต าบลไม่ได้ก าหนดจ านวนราษฎรในพ้ืนที่ไว้อย่าง
ชัดเจนเหมือนกับเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร) เทศบาลต าบลประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี โดยที่สภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 12 คน (มาตรา 15. โดยมีรอง
นายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน (มาตรา 48 อัฏฐ)  

โกวิทย์ พวงงาม (2548, หน้า 24. กล่าวถึงเทศบาลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลต าบล 
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. เทศบาลต าบล กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลต าบลไว้
อย่างกว้างๆ ดังนี้ 

1) มีรายได้จริงโดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีผ่านมาตั้งแต่ 12 ล้าน
บาท  ขึ้นไป 

2) มีประชากรตั้งแต่ 7,000 คนขึ้นไป 
3) ความหนาแน่นของประชากรตั้งแต่ 1,500 คน/ตารางกิโลเมตรขึ้นไป 
4) ได้รับความเห็นชอบจากราษฎรในท้องถิ่นนั้น 

2. เทศบาลเมือง มีหลักเกณฑ์การจัดตั้งดังนี้ 
1) ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแห่งให้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง

ได้โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่ประกอบ 
2) ส่วนท้องที่ที่มิใช่เป็นที่ตั ้งศาลากลางจังหวัดจะยกฐานะเป็นเทศบาล

เมืองต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   (1) เป็นท้องที่ที่มีพลเมืองตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป 

(2) ราษฎรอยู่กันหนาแน่นไม่ต่ ากว่า 3,000 คน/ตารางกิโลเมตร 
   (3) มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดให้ 
(4) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 

3. เทศบาลนคร มีหลักเกณฑ์การจัดตั้งดังนี้ 
1) เป็นท้องที่ท่ีมีพลเมืองตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป 
2) ราษฎรอยู่กันหนาแน่นไม่ต่ ากว่า 3,000 คน/ตารางกิโลเมตร 
3) มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ 
4) มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลนคร 
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3. สภาเทศบาล 
สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามจ านวน ดังนี้ 
   สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิก  12  คน 

สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิก  18  คน 
สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิก  24  คน 

- สมาชิกเทศบาลอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
- สภาเทศบาลมีประธานสภา 1 คน : รองประธานสภา 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้ง

จากสมาชิกสภาเทศบาล ตามมติของสภาเทศบาล : ด ารงต าแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล 
 - ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 4  สมัยๆ ละไม่ เกิน 30 วัน หากมีความจ าเป็นเพ่ือ 
ประโยชน์ของเทศบาล สามารถขอเปิดประชุมวิสามัญและสมัยประชุมวิสามัญก าหนดไม่เกิน 15 วัน 

เรื่อง สภาเทศบาล ผู้วิจัยมุ่งที่จะกล่าวถึง สภาเทศบาล อ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล การยุบ
สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี อ านาจนายกเทศมนตรี การพ้นต าแหน่งนายกเทศมนตรี อ านาจหน้าที่
ของเทศบาล พนักงานเทศบาล หน้าที่ของประชาชนในเขตเทศบาล การควบดูแลเทศบาล  

4. อ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล 
  1) เลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้ง หรือมีมติให้ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาล พ้นจากต าแหน่ง 
  2) เลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลและ
เลือกตั้งบุคคลเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล 
  3) รับทราบนโยบายของนายกรัฐมนตรี ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่และ
รับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจ าทุกปี 
  4) อนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี ของเทศบาล 
  5) ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล : ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล 
  6) ในที่ประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรี 
หรือรองนายกเทศมนตรี : เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ 
  7) ในกรณีกิจการอ่ืนใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาลหรือประชาชนใน
ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ หรือนายกเทศมนตรี
สามารถเสนอต่อประธานสภาเทศบาลเพ่ือให้มีการออกเสียงประชามติได้ และประกาศให้ประชาชน
ทราบ : ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ: การออกเสียงประชามตินี้
ให้มีผลเป็นเพียงการให้ค าปรึกษาแก่สภาเทศบาลหรอืนายกเทศมนตรีในเรื่องนั้น 

5. การยุบสภาเทศบาล 
 อายุของสภาเทศบาลมีก าหนดคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่สภาเทศบาลอาจถูกยุบเมื่อ
มีกรณีดังต่อไปนี้ 
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  1) ไม่สามารถจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจ านวนแล้ว 
  2) ไม่สามารถเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ในการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก 
  3) สภาเทศบาลไม่พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการและคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเพ่ือหาข้อยุติให้พิจารณาเสร็จเรียบร้อย และได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่างๆ แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สภาเทศบาลได้รับร่างเทศบัญญัตินั้นจาก
นายกเทศมนตรี หรือสภาเทศบาลมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตินั้น 
  4) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมด เพราะถูกราษฎรผู้
มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลถอดถอน ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  5) เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ประชาชนในเขตเทศบาลหรือประเทศเป็นส่วนรวม 

6. นายกเทศมนตรี 
  1) เทศบาลมีนายกเทศมนตรี 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น : ด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกตั้ง
และมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง  
  2) นายกเทศมนตรีสามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล ได้
ตามเกณฑ์ ดังนี้ เทศบาลต าบล ไม่เกิน 2 คน เทศบาลเมือง ไม่เกิน 3 คน เทศบาลนคร ไม่เกิน 4 คน  
  3) นายกเทศมนตรีสามารถแต่งตั้งเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่
สมาชิกสภาเทศบาลได้จ านวนรวมกัน ส าหรับเทศบาลต าบลไม่เกิน 2 คน เทศบาลเมือง ไม่เกิน 3 คน   
เทศบาลนคร ไม่เกิน 5 คน 

7. อ านาจหน้าที่นายกเทศมนตรี 
  1) ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการ
ลงมติ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้ท าหนังสือแจ้งต่อทางเจ้าหน้าที่สภาเทศบาล ทุกคน และจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เป็นประจ าทุกปี 
  2) มีอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 48 เตรส ของพระราชบัญญัติเทศบาล ดังนี้ 
   (1) มีนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ของเทศบาลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 
   (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
   (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี
และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
   (4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   (5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
   (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ และกฎหมายอ่ืน 
  3) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล 
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  4) เป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
  5) เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ 
  6) มีสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาล และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  7) ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทันท่วงทีมิได้ นายกเทศมนตรีอาจ
ออกเทศบัญญัติชั่วคราวได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่ส านักงานเทศบาลแล้วก็ใช้บังคับได้ 
  8) กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานและรองประธานสภาเทศบาลหรือสภา
เทศบาลถูกยุบเพราะไม่สามารถจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจ านวนแล้ว หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภา
เทศบาลได้ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญ
ของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจ าเป็นก็ได้ 
  9) เมื่อพ้น 1 ปี นับแต่วันประกาศยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองและเทศบาล
นครแล้วให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับอ านาจหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้านตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่หรือกฎหมายอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง : เทศบาลต าบล
ที่ยังคงมีก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบลหรือสารวัตรก านันอยู่  ให้
นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่อย่างเดียวกับอ านาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  
 

8. อ านาจหน้าที่ของเทศบาล  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 

1) มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
    เทศบาลต าบล มีหน้าที่ท่ีจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
     (2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
     (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ    

  (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
     (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
     (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
     (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
     (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
     (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
   เทศบาลเมือง มีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) กิจการตามที่กฎหมายระบุให้เทศบาลต าบลต้องกระท า 
    (2) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
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(3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
    (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
    (5) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
    (6) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
    (7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธ ีอ่ืน 
    (8) ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
   เทศบาลนคร มีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) กิจการตามกฎหมายระบุให้เทศบาลต าบลและเทศบาลเมืองต้องกระท า 
    (2) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
    (3) กิจการอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข 
    (4) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหารและสถานบริการอ่ืน 
    (5) จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
    (6) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
    (7) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
    (8) การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว 

2) มีหน้าที่อาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
   เทศบาลต าบล มีหน้าที่ที่อาจกระท าได้ ดังนี้ 
    (1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
    (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
    (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
    (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
    (5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
    (6) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
    (7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
    (8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
    เทศบาลเมือง มีหน้าที่ที่อาจกระท าได้ ดังนี้ 
    (1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
    (2) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
    (3) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
    (4) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
     (5) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
    (6) ให้มีการสาธารณูปการ 
    (7) จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
    (8) จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
    (9) ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
    (10) ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
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    (11) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
    (12) เทศพาณิชย์ 
   เทศบาลนคร มีหน้าที่ที่อาจกระท าได้เช่นเดียวกับเทศบาลเมือง 

3) ภารกิจการงานของเทศบาล 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
    (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
    (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า 
    (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
    (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
    (5) การสาธารณูปการ 
    (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
    (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
    (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    (9) การจัดการศึกษา 
    (10) การสังคมสงเคราะห์ แเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอภาส 
    (11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม  
   (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
    (13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
    (14) การส่งเสริมกีฬา 
    (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคสิทธิแสรีภาพของประชาชน 
    (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
    (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
    (18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
    (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
    (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
    (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
    (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
    (23) รักษาความปลอดภัย ความเรียบร้อย และการอนามัย และ
สาธารณสถานอื่นๆ 
    (24) บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    (25) การผังเมือง 
    (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
    (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
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    (28) การควบคุมอาหาร 
    (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
    (31). กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

  (32 ) อ านาจหน้ าที่ ของเทศบาลตาม ข้อ  1 . ต้ องด าเนิ นการตาม 
“แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

(33) การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (บัญญัติ พุ่ม
พันธ์, 2542, หน้า 34. 
 จึงพอสรุปได้ว่า เทศบาลเป็นนิติบุคคลมีบุคคลมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติ
หน้าที่มากมายหลายประการเป็นองค์การท างานการปกครองท้องถิ่นที่ส าคัญที่จะมีส่วนต่อการสร้าง
เสริมความมั่นคงแห่งชาติ และส าหรับประเทศที่ก าลังพัฒนาจะเป็นสถาบันทางการเมืองการปกครอง
อันส าคัญในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเป็นต้น 
 
2.5 สภาพพื้นที่ใช้ในการวิจัย 

สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัยของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้วิจัยมุ่งจะกล่าวถึงอ าเภอเกษตรวิสัย เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย ดังนี้ 

2.5.1 ประวัติความเป็นมา 
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อท่ีโดยประมาณ 8.22 ตาราง

กิโลเมตร หรือ ประมาณ 5,187.5ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลาง โดย
ชุมชนเกษตรวิสัย ตั้งอยู่ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอเกษตรวิสัย ชุมชนรวมทั้งสิ้น จ านวน 13 
ชุมชน และมีหมู่บ้าน จ านวน 11 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านระยะทางห่างกันใช้เวลาเดินทางประมาณ 
5 นาที  

2.5.2 อาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้ 
1. ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวง

สายสุรินทร์ – ร้อยเอ็ดตรงหลัก กรม.ที่45 ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทาง 1,400 เมตร 
2. ทิศตะวันออก ติดต่อกับจากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

ถึงฟากตะวันออกของทางไปต าบลหนองแวง ตรงที่อยู่ห่างจากฟากเหนือของทางหลวงสายต าบล
เกษตรวิสัย – ต าบลหนองแวงไปทางทิศเหนือ 700 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตท่ี 3 

3. ทิศใต้ ติดต่อกับจากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตั้งฉากกับเส้นหลักเขตที่ 4 และหลัก
เขตท่ี 5 ไปทางทิศตะวันตก ถึงฝั่งตะวันออกของล าน้ ากุดกู่ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 6 
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4. ทิศตะวันตก ติดต่อกับจากหลักที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จน
บรรจบกับหลักเขตที่ 1 

2.5.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่โดยประมาณ 

8.22 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 5,187.5 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  
2.5.4 เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีเขตการปกครอง จ านวน 11 

หมู่บ้าน ดังตารางที่ 3.1 
 

ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวน บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ าแนกตามเพศ และระดับการศึกษา  

 

บุคลากร 

เพศ 
ระดับปริญญา 

รวม ต่ ากว่าปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญา
ตรี 

ชาย 20 32 12 64 
หญิง 34 42 19 95 
รวม 54 74 31 159 

 

อ้างอิง : เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (2560, (อัดส าเนา) 
 
สรุปได้ว่า สภาพพ้ืนที่ เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประกอบด้วยประวัติความเป็นมา อาณาเขตติดต่อ มีเขตการปกครอง และประชากรเหมาะสมแก่การ
ด ารงชีวิต ภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิอากาศสามฤดู สภาพทางเศรษฐกิจ หน่วยธุรกิจในเขต
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย สภาพทางสังคม ผู้วิจัยจะได้ใช้เป็นประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้วิจัยได้ประมวลผล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไว้ดังนี้  

ดาราณี สิทธิพงศ์  (2549,  บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การใช้อิทธิบาท 4 ในการพัฒนาชุมชน 
: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช”ผลการวิจัย
พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการใช้ฉันทะ (ความพอใจ) 
อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการใช้
ฉันทะ (ความพอใจ) ด้านการใช้จิตตะ (ความเอาใจใส่งาน) ด้านการใช้วิริรยะ (ความเพียร) ด้านการใช้
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วิมังสา(การใช้ความรู้) ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชากรที่มีเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ต่างกัน มีการใช้อิทธิบาท 4 ในการพัฒนาชุมชน ไม่แตกต่างกัน 

เสกสันต์ บุญยะ (2550, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้อิทธิบาท 4 ในการ
บริหารบุคคลของผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรมขนาดเล็ก แผนกสามัญศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านฉันทะ  
ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา การเปรียบเทียบทดสอบสมมตติฐานการวิจัยพบว่า บุคลากร
ของผู้บริหารผู้บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรมขนาดเล็ก แผนกสามัญศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีการใช้อิทธิ
บาท 4 ในการบริหาร ไม่แตกต่างกัน 

ณัฐนี เลิศเรืองเจริญ (2551, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาชัย 2 อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัยพบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากด้านที่
มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และวิมังสา ผลการเปรียบเทียบ
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีการใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  

บัญชา ท่าทอง (2552, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้หลักอิทธิบาท 4 พัฒนา
ความรับผิดชอบของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย” ผลการวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ด้านการประพฤติตนเป็นคนดี ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
ประเทศชาติ ด้านการความรับผิดชอบต่อครอบครัว และด้านการศึกษา ตามล าดับ  

ไพบูลย์ ตั้งใจ (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตามหลักอิทธิบาท 4 กรณีศึกษา บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จ ากัด อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ด้านจิตตะ ฉันทะ 
วิมังสา และด้านวิริยะ ผลการเปรียบเทียบทดสอบสมตติฐานการวิจัยพบว่า ของพนักงาน บริษัท แอม
พาสอินดัสตรี จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ฝ่ายที่
สังกัด และประสบการณ์ท างาน ต่างกัน มีการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 ไม่แตกต่างกัน ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ รายได้ยังไม่เพียงพอ 
สภาพแวดล้อมยังไม่ค่อยสะอาด สวัสดิการยังไม่ครอบคลุม เทคโนโลยีในด้านงานเอกสารยังไม่ดีพอ 
สถานที่จอดรถน้อย และยังต้องเสียค่าที่จอด ความล่าช้าด้านเอกสาร การให้ค าปรึกษากับลูกค้ายังไม่ดี
เท่าที่ควร และ เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นแนวทางการน าหลักอิทธิบาท 4 มาประยุกต์ใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท แอมพานอินดัสตรี จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ สามารถพิจารณาได้ 4 ด้าน โดยการพัฒนาด้านฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา      
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น 
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ชาตรี แนวจ าปา (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมากสามด้าน และอยู่ใน
ระดับปานกลางหนึ่งด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านฉันทะ  ด้านวิริยะ 
ด้านวิมังสา และด้านจิตตะ ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา และต าแหน่ง ที่ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนบุคลากรที่มีอายุ 
และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แนวทางการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร  โดยการวิเคราะห์
แบบสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า ทุกคนต้องยึดหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้เป็นผู้ที่มี
ความรัก ความพอใจในงาน ปฏิบัติงานด้วยความพากเพียร บากบั่น ด้วยความเอาใจใส่ในงาน และมี
การตรวจสอบความส าเร็จในงานอยู่เสมอ ผลก็คือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินในที่สุด 

ณิชาภัทร เงินจัตุรัส (2556, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 
4 ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น” ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา การ
เปรียบเทียบการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ที่มีเพศ อายุ และระดับชั้น ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

พูนสุข ภูสุข (2556, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลัก
อิทธิบาท 4 ของข้าราชการฝ่ายอัยการ ส านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดในภาคะวัน
ออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ 
และด้านวิมังสา ตามล าดับ ผลการทดสองสมมติฐานการวิจัยพบว่า ข้าราชการฝ่ายอัยการที่มี
การศึกษา ที่ต่างกัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนข้าราชการฝ่ายอัยการส านักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเพศ อายุ ต าแหน่งที่ต่างกัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิ
บาท 4 ไม่แตกต่างกัน แนวทางการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ของข้าราชการฝ่ายอัยการสานักงานอัยการ
คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ส าคัญได้แก่ ข้าราชการฝ่ายอัยการทุก
คนจะต้องเป็นผู้รักงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบอยู่ และเอาใจใส่กระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน และ
เพ่ิมพูนวิชาความรู้ความสามารถในการท า กิจการงาน และมุ่งมั่นที่จะท างานในหน้าที่รับผิดชอบหรือ
กิจการงานอาชีพของตนให้ส าเร็จเรียบร้อยอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ไม่ย่อท้อต่อ
ความยากล าบากในการประกอบกิจการงานในหน้าที่หรือในอาชีพของตนจึงจะถึงความส าเร็จและ
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ความเจริญก้าวหน้า ใส่ใจในประสิทธิภาพ โดยเอาใจใส่ต่อกิจการงานที่ท า และมุ่งกระท างานรู้จัก
พิจารณาเหตุ สังเกตผล ในการปฏิบัติงานของตนเอง และของผู้ร่วมงานว่าด าเนินไปตามนโยบายและ
แผนงานที่วางไว้ ได้ผลส าเร็จ เมื่อเกิดอุปสรรคหรือปัญหา หาวิธีการบริหารกิจการงานให้ส าเร็จ โดย
ติดตามประเมินผลงานและน ามาวิเคราะห์วิจัยให้ทราบเหตุผล พิจารณาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น และ
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการท างานให้ด าเนินไปสู่ความส าเร็จ 

จากผลงานงานวิจัย พอสรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้ององค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ปัจจัยส่วน
บุคคล มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่ง ผลการวิจัยส่วนมากจะอยู่ในระดับมาก การทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยพบ แตกต่าง มากกว่าไมแ่ตกต่างกัน 

  
2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 
4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นสามตัวแปร คือ เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ส่วนตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
ของทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2540, หน้า 24-43. ด้านการปฏิบัติหน้าที่การบริหารราชการ แนวคิดของ              
บัญญัติ พุ่มพันธ์ (2542, หน้า 34. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานของเทศบาล แนวคิดของ
กรมการปกครอง (2536, หน้า 11. ด้านการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการ และแนวคิดของภาวิดา ธาราศรี
สุทธิ (2542, หน้า 100. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน แล้วน ามาบูรณาการแบ่งออกเป็นสี่ด้าน คือ 
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ในการให้บริการ และด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน และน าแนวคิดของพระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญา
นันทภิกขุ) (ม.ป.ป., หน้า 150. กล่าวถึงหลักอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา มาประยุกต์ใช้ 
ซ่ึงสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ดังภาพที่ 2.1  
 

             ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
          (Independent Variables)            (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

อิทธิบาท 4  
1) ฉันทะ 
2) วิริยะ 
3) จิตตะ  
4) วิมังสา   
 

การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จั งห วัด
ร้อยเอ็ด 
1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ  
2) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน 
3) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ  
4) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน   
 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ 
2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา 
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ภาพที่ 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 



 
บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การวิจัย การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นการวิจัยเชิงประมาณ (Quantitative Research) 
ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 
3.1 ประชำกร และกลุ่มตวัอย่ำง  

3.1.1 กลุ่มประชำกร (Population Group)  
ได้แก่ บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 159 คน 

(เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด, 2560, อัดส าเนา. 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง (Sample Group)  

ได้แก่ การใช้สูตรค านวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 114 
คน (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2548 หน้า 328) 
 
3.2 เทคนิควิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เป็นการ
สุ่มตัวอย่างโดยค านึงถึงความน่าจะเป็นของประชากรที่ได้รับเลือก ซึ่งจะเป็นไปในแบบการสุ่มไม่
เฉพาะเจาะจง ในกรณีนี้ตัวอย่างทุกหน่วยในประชากรจะมีโอกาสถูกเลือกเท่ากัน ท าให้สามารถ
คาดคะเนความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีวิธีการสุ่มอย่างตามล าดับ ดังนี้  (ประกายรัตน์ 
สุวรรณ, 2548, หน้า 63) 

3.2.1 ก ำหนดกลุ่มประชำกร (Population Size Group) ได้แก่ บุคลากรเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 159 คน 

3.2.2 ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง (Sample Size Group) ได้แก่ การใช้สูตรของทาโร ยามา
เน่ (Taro Yamane) ได้กลุม่ตัวอย่าง จ านวน 114 คน ตามสูตร ดังนี้ 

 

 n =    N  
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 1+N(e)2  
    
 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N = ขนาดของกลุ่มประชากร 
 e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
   
 

n = 
 159   

1+ 159 x   (0.05)2  
 n = 113.77  

 

 ปัดเศษทศนิยมเพื่อให้เป็นจ านวนเต็ม ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 114 คน  
3.2.3 ก ำหนดสัดส่วน และขนำด (Proportional to Size) ได้แก่ การหาลักษณะของกลุ่มที่

ศึกษา เพ่ือค านวณหาอัตราสัดส่วน ผู้วิจัยแบ่งสัดส่วนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
และระดับการศึกษา เป็นตัวแปรอิสระควบคุม (Control Variable) ตามสูตร ดังนี้ 

 

n1        =   
N

Ni  x n 

 
   n1 = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
   Ni = จ านวนประชากร 
   n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวม 
   N = จ านวนประชากรทั้งหมด  
 
 จากการค านวณได้กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ และระดับการศึกษา             
ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ 3.1 
 
ตำรำงที่ 3.1 แสดงจ ำนวนประชำกร และจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงบุคลำกรเทศบำลต ำบลเกษตรวิสัย 

อ ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ ำแนกตำมเพศ และระดับกำรศึกษำ  
 

ประชำกร (Ni) กลุ่มตัวอย่ำง (n1) 

 
บุคลำกร 

ระดับกำรศึกษำ 
 

รวม 

ระดับกำรศึกษำ 
 

รวม 
ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตรี 
ปริญ
ญำ
ตรี 

สูงกว่ำ
ปริญญำตรี 

ต่ ำกว่ำ  
ปริญญำตรี 

ปริญญำ
ตรี 

สูงกว่ำ
ปริญญำตรี 

เพศ 
ชาย 20 32 12 64 14 23 9 46 
หญิง 34 42 19 95 24 30 14 68 

รวม 54 74 31 159 38 53 23 114 
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อ้างอิง : เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด (2560, อัดส าเนา) 
 
3.2.4 ก ำหนดกำรสุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) คือ 

สุ่มตัวอย่างที่ประชากรมีสิทธิได้รับเลือกเท่ากัน โดยคัดจากบัญชีรายชื่อบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ และระดับการศึกษา แล้วท าการจับสลาก จนได้กลุ่ม
ตัวอย่างให้ครบตามต้องการ มีวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ (ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2548, หน้า 60) 

1) จัดท าบัญชีรายชื่อบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด  แบ่งจ านวนเป็นเพศชายกลุ่มหนึ่ง กับเพศหญิงอีกกลุ่มหนึ่ง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 2) เฉพาะ เพศชาย จ าแนกตามระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี เขียนชื่อประชากร
ตามจ านวนเพศชาย และระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ทุกคนลงในกล่องแล้วเขย่าให้คละกัน จับ
รายชื่อในกล่องขึ้นมาอันหนึ่ง เขียนชื่อในบัญชีกลุ่มตัวอย่างไว้ เพ่ือให้โอกาสถูกเลือกเท่ากัน จึ งม้วน
สลากลงในกล่องไว้เหมือนเดิม แล้วจับสลากขึ้นมาใหม่และเขียนชื่อในบัญชีกลุ่มตัวอย่างไว้เช่นเดิม 
ระหว่างการจับสลาก หากมีรายชื่อซ้ ากัน ก็ม้วนสลากลงในกล่องเหมือนเดิม แล้วจับสลากขึ้นมาใหม่ 
จับสลากไปจนได้กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ได้ค านวณไว้ในตารางที่ 3.1   

  3) ส่วนเพศหญิง ก็ด าเนินการตามขั้นตอนเสมือนเพศชาย จนได้กลุ่มตัวอย่างให้ครบ
ตาม จ านวน 114 คน 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผู ้วิจัยได้
สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดและ
ปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) สอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบมีค าตอบให้เลือกตอบแบบ (Check list) 
ประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) สอบถามเกี่ยวกับ
ระดับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นค าถามแบบมีค าตอบให้เลือกตอบลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ช่วงระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยผู้ตอบ
เลือกตอบในข้อค าถาม ในสี่ด้าน จ านวน 32 ข้อแต่ละด้านมีจ านวนข้อค าถาม 

   1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ  จ านวน 8 ข้อ 
  2) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อภาระกิจการงาน  จ านวน 8 ข้อ 

  3) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อการให้บริการ  จ านวน 8 ข้อ 
  4) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน  จ านวน 8 ข้อ 
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ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) ข้อเสนอแนะของ
บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิ
บาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
3.4 กำรสร้ำง และตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ  

การวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ท า การสร้างเครื่องมือ และ
ทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ด าเนินการตามล าดับ ดังต่อไปนี้  

3.4.1 กำรสร้ำงเครื่องมือ  
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต าราวิชาการ แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งที่ เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจัยเชิงส ารวจหรืองานวิจัย
ภาคสนาม (Survey Research or Field Research) หนังสืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์หลัก
อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด และงานวิจัยอื่นๆ 

 2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาวางโครงสร้างแบบสอบถามโดยก าหนด
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และตามกรอบแนวคิดของการวิจัย  

3. ร่างแบบสอบถามมีข้อค าถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) ข้อค าถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ และระดับการศึกษา 2) ข้อค าถามเกี่ยวกับการประยุกต์หลัก
อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีสี่ด้าน และ 3) ข้อค าถามปลายเปิดที่เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 
ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ใน
สี่ด้าน 

4. น าร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือให้
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามทฤษฎีความเป็นปรนัย ส านวนการใช้ภาษา ค าชี้แจง เพ่ือน ามาปรับปรุง
แก้ไข ตามข้อเสนอแนะ จนได้แบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในสี่ด้าน จ านวน 32 
ข้อ  

3.4.2 ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ  
  1. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC)  โดยน าข้อค าถามฉบับร่าง ที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
หลัก เสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข หาค่าความเที่ยงตรง (Content Validity) ทั้ง
โครงสร้างเนื้อหา (Content and Construct Validity) และส านวนภาษา (Wording) และประเมิน
ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง เนื้อหา ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ จ านวน 3 ท่าน ได้แก ่

1) นายวิชิต โพธาราม วุฒิการศึกษา รป.ม (รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ โครงสร้าง เนื้อหา และพิจารณาความสอดคล้อง 
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2) นายสิทธิพงษ์  ชนะดี  วุฒิ การศึกษา รม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านโครงสร้าง และเนื้อหา และพิจารณาความสอดคล้อง 

3) ร้อยต ารวจเอกเจริญยศ โนบรรเทา วุฒิการศึกษา รม. (รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  ต าแหน่ง รองสาวัตรปราบปราม 
สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านโครงสร้าง และเนื้อหา 
และพิจารณาความสอดคล้อง 

น าข้อค าถามที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) โดยใช้เกณฑใ์นการประเมิน ค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป ตามสูตร ดังนี้ 

    สูตร IOC    =  

  
  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับนิยาม/จุดประสงค์ 

  แทน ผลรวมคะแนนประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
ให้คะแนน   +1  แทน     แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้สอดคล้องกับนิยาม/จุดประสงค์ 
ให้คะแนน   0  แทน     ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้สอดคล้องกับนิยาม/จุดประสงค์ 
ให้คะแนน   -1  แทน     แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ไม่สอดคล้องกับนิยาม/จุดประสงค์  
จากข้อค าถาม จ านวน 32 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 จ านวน 32 ข้อ 

ซ่ึงผ่านเกณฑ์ในการประเมินทุกข้อ 
2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการทดสอบกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

(Try–out) คือ น าแบบสอบถามไปใช้ทดลองกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ในเขตพ้ืนของเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด แล้วน ามาทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
(Reliability) หรือค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-coefficient) ตามสูตรของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ดังนี้ (กัลยา วานิชบัญชา, 2548, หน้า 35) 
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ผลการทดสอบ ค่าความเชื่อมั่นของทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือใน
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ต่อไป 
 
3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) โดยการแจกแบบสอบถาม
ให้กับบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้วิจัยได้ขอความ
อนุเคราะห์แจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล โดยด าเนินการ ดังนี้  

3.5.1 ผู้วิจัยได้น าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด น าเรียนนายกเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย          
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยเพ่ือขอความอนุเคราะห์ ในการแจกแบบสอบถาม และเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจนครบกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้  

3.5.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม จ านวน 114 ชุด เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณเป็นหลัก แจกให้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง พร้อมทั้งชี้แจง ท าความเข้าใจให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบก่อนท าการตอบค าถาม ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบในประเด็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน     
ระดับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งให้ผู ้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
ข้อเสนอแนะโดยอิสระในแต่ละด้าน หากผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจจึงท าการชี้แจงซ้ าอีกครั้ง เพ่ือให้
ผู้ตอบค าถามได้เข้าใจ จนเลือกตอบแบบสอบถามในแต่ละข้อได้ถูกต้องชัดเจนจนครบกลุ่มตัวอย่างที่
ก าหนดไว้ ด้วยวิธีการตอบแบบสอบถาม และตรวจให้คะแนนแบบสอบถามแต่ละข้อ โดยก าหนด ค่าน้ าหนัก 
หรือคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert’s Scale) ซึ่งก าหนดค่าคะแนน ดังนี้        
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 99) 

ระดับมากท่ีสุด  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 5      
ระดับมาก  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 4      
ระดับปานกลาง  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 3      
ระดับน้อย  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 2      

  ระดับน้อยที่สุด  ให้น้ าหนักคะแนนเป็น 1 
 
3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ จากนั้นน าไปลงรหัส (Coding) 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป  เพ่ือช่วยในการค านวณและวิเคราะห์ 
ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

3.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  

3.6.2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม รายด้าน และรายข้อ 
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ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้หลักเกณฑ์
การวิเคราะห์แปลผล ดังนี้ (สรชัย พิศาลบุตร, 2548, หน้า 28)  

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายความว่า ระดับการประยุกต์ใช้มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายความว่า ระดับการประยุกต์ใช้มาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายความว่า ระดับการประยุกต์ใช้ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายความว่า ระดับการประยุกต์ใช้ร่วมน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายความว่า ระดับการประยุกต์ใช้น้อยที่สุด 

3.6.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ที่มีเพศ อายุ และระดับ
การศึกษา โดยวิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบ
สมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรที่มีจ านวนสองกลุ่ม ได้แก่ เพศ โดยใช้ ค่า t-test 
(Independent Deviation) และทดสอบความแตกต่างของตัวแปรที่มีจ านวนตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป 
ได้แก่ อายุ และระดับการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ ค่า F-test (One-way 
ANOVA)  

3.6.4 รวบรวมข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) แจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค า
บรรยาย 
 
3.7 สถติิที่ใช้ในกำรวิจัย 

3.7.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่  
1. ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item 

Objective Congruence หรือ (IOC) 
2. ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม(Reliability) แบบแอลฟา(Alpha Coefficient) 

3.7.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
  1. ความถี่ (Frequency) 

2. ร้อยละ (Percentage) 
3.) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.7.3 สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. ทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) 
2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) หรือ F-test 

สูตรกำรหำค่ำสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย มีดังน้ี 

1. ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective 
Congruence/IOC) 
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   IOC   = 



  
 
เมื่อ IOC  =    ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาหรือ 

                                                 ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์
X  =     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
N  =     จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 
 
 

2. ค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำม (Reliability) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 48) 
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เมื่อ  =     สัมประสิทธิ์แอลฟา (ค่าความเชื่อมั่น) 

   k =     จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
     =      ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

     =      ความแปรปรวนของคะแนน
รวม 

 

3. ค่ำร้อยละ (Percentage) (นิภา เมธธาวีชัย, 2543, หน้า 128) 
 

P =   
N

X 100  

P =     ค่าร้อยละ 
X =  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
N =   จ านวนประชากร 

4. ค่ำเฉลี่ย (Mean) (ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2547, หน้า 55) 
 

X  =  
N

fx  

 
X  =  ค่าเฉลี่ย 
X =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
N =  จ านวนประชากร 
 

2Si

2

tS
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n1     n2  

5. ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 
2540, หน้า 53) 

 

S =  
)1(

)( 22



 
NN

fxfxN  

 
S = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
fX =  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ 
N =  จ านวนประชากร 

 
 

6. ทดสอบสมมติฐำน (t-test) (นิภา เมธธาวีชัย, 2543, หน้า 33) 
 

t  =       X 1 - X  2
  

S1
2
 -  S2

2      

 

 

เมื่อ          t  = ค่าที-เทสท์ (t- test) 

 X  1 , X2 = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 

    S1
2 

, S2
2  =    ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่1 และกลุ่มที่2 ตามล าดับ 

      n1 , n2 =    จ านวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 
 

7. กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test 
 

  F  =  
w

b

MS

MS  

 
 F  =  อัตราส่วนของความแปรปรวน 
 MS b =  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

 MS w =   ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 



 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   
การวิจัย “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบล

เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด”เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

 แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
t แทน ทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม 
F แทน ทดสอบความแตกต่างระหว่าง 3 กลุ่มข้ึนไป 
df แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

 MS แทน  ค่าเฉลี่ยผลรวมก าลังสอง (Mean Squares) 
Sig แทน  ค่านัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ 

อายุ และระดับการศึกษา ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จั งหวัด
ร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) แล้วเรียงล าดับความถี ่(Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.1 - 4.3 

 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  

 
   

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย  
หญิง 

46 
68 

40.35 
59.65 

รวม 114 100.00 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.65 และเพศชาย จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 40.35 

 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

 
   

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 35 ปี 
36 - 40 ปี 
41 ปีขึ้นไป 

39 
53 
22 

34.21 
46.49 
19.30 

รวม 114 100.00 
   

 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 36 -40 ปี จ านวน 53 คน คิด
เป็นร้อยละ 46.49 รองลงมา คือ อายุ ไม่เกิน 35 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 34.21 และอายุ 
41 ปีขึ้นไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.30  

 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

   

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

42 
60 
12 

36.84 
52.63 
10.53 

รวม 114 100.00 
   

 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63 รองลงมา คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 
และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังตารางที่ 4.4 – 4.8 

 
ตารางท่ี 4.4  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์หลักอิทธิ

บาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน (n = 114) 

 
  

การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 

ระดับการประยุกต์ 
 S.D. อันดับ แปลผล 

1. 
2. 
3. 
4. 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ  
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน 
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ   
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน   

3.87 
3.80 
3.77 
3.70 

0.29 
0.36 
0.28 
0.35 

1 
2 
3 
4 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.78 0.27 - มาก 
     

 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ 
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน ด้านการปฏิบัติ
หน้าที่ในการให้บริการ และด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์หลัก
อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ 
โดยรวม และรายข้อ (n = 114) 

 
  

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ 
ระดับการประยุกต์ 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8.  

รักใคร่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ ในการบริหาร
ราชการ (ฉันทะ) 
มีความพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ 
(ฉันทะ) 
ขยันมั่นเพียร เสียสละ และอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในการบริหารราชการ (วิริยะ) 
เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอยต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
การบริหารราชการ (วิริยะ) 
ใจจดจ่อ จริงจัง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
ราชการ (จิตตะ) 
มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
ราชการ (จิตตะ) 
พยายามปรับปรุงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
ราชการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา) 
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการโดยใช้ความคิด
อย่างรอบคอบระมัดระวัง (วิมังสา) 

 
3.97 

 
3.95 

 
3.89 

 
3.87 

 
 3.83 

 
3.98 

 
 3.69 

 
3.78 

 
0.46 

 
0.41 

 
0.47 

 
0.32 

 
0.46 

 
0.52 

 
0.50 

 
0.48 

 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
1 
 
8 
 
7 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
 

 มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 3.87 0.29 - มาก 

     

 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
ราชการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6  ที่ว่า “มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ (จิต
ตะ)” รองลงมา คือ ข้อ 1 ที่ว่า “รักใคร่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ (ฉันทะ)” 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “พยายามปรับปรุงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
ราชการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา)” 
ตารางท่ี 4.6  แสดงค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์หลัก

อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน  
โดยรวม และรายข้อ (n = 114) 

 
  

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน   
ระดับการประยุกต์ 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8.  

รักใคร่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน
ที่ได้กระท าอยู่ (ฉันทะ) 
มีความพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่
ได้รับมอบหมาย (ฉันทะ) 
ขยันมั่นเพียร และอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ใน
ภารกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย (วิริยะ) 
เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอยต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
ภารกิจการงานทีก่ระท าอยู่ (วิริยะ) 
เอาใจจดจ่อ จริงจัง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจ
การงานที่ได้รับมอบหมาย (จิตตะ) 
มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการ
งานที่ได้รับมอบหมาย (จิตตะ) 
พยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา) 
ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานโดยใช้ความคิดอย่าง
รอบคอบ (วิมังสา) 

 
3.82 

 
3.79 

 
3.75 

 
3.72 

 
3.88 

 
3.94 

 
3.67 

 
3.84 

 
0.47 

 
0.45 

 
0.43 

 
0.42 

 
0.48 

 
0.46 

 
0.47 

 
0.44 

 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
2 
 
1 
 
8 
 
3 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
 

 มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 3.80 0.36 - มาก 

     

 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน  
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ข้อ 6  ที่ว่า “มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย (จิต
ตะ)” รองลงมา คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เอาใจจดจ่อ จริงจัง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่ได้รับ
มอบหมาย (จิตตะ)” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ7 ที่ว่า “พยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่
ในภารกิจการงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา)" 
ตารางท่ี 4.7  แสดงค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์หลัก
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อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ  โดยรวม
และรายข้อ (n = 114) 

 
  

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ   
ระดับการประยุกต์ 

 S.D. อันดับ แปลผล 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 

รักใคร่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการอยู่
เสมอ (ฉันทะ) 
มีความพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการ 
(ฉันทะ) 
ขยันมั่นเพียร และอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ การ
ให้บริการ (วิริยะ) 
เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอยต่อการปฏิบัติหน้าที่การ
ให้บริการ (วิริยะ) 
เอาใจใส่จดจ่อ จริงจังอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ การ
ให้บริการอยู่เสมอ (จิตตะ) 
มีความรับผิดชอบ อุทิศตัวต่อการปฏิบัติหน้าที่การ
ให้บริการ (จิตตะ) 
พยายามปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการให้
ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา) 
ปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการโดยใช้ความคิดอย่างรอบคอบ 
(วิมังสา) 

 
3.84 

 
3.77 

 
3.71 

 
3.74 

 
3.64 

 
3.69 

 
3.89 

 
3.88 

 
0.48 

 
0.38 

 
0.36 

 
0.37 

 
0.44 

 
0.46 

 
0.54 

 
0.52 

 
3 
 
4 
 
6 
 
5 
 
8 
 
7 
 
1 
 
2 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
 

 มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 3.77 0.28 - มาก 

     

 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “พยายามปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
(วิมังสา)” รองลงมา คือ ข้อ 8 ที่ว่า “ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการโดยใช้ความคิดอย่างรอบคอบ (วิมังสา)” 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เอาใจใส่จดจ่อ จริงจังอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่การ
ให้บริการอยู่เสมอ (จิตตะ)”  
ตารางท่ี 4.8  แสดงค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์หลัก

อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน  โดยรวม
และรายข้อ (n = 114)  

 
  

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน ระดับการประยุกต์ 
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 S.D. อันดับ แปลผล 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

ใจรัก รักใคร่ เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนอยู่
เสมอ (ฉันทะ) 
มีความพอใจ  ท าด้วยใจรัก ในการปฏิบัติหน้ าที่ ต่ อ
ประชาชน (ฉันทะ) 
ขยันมั่นเพียร และอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน 
(วิริยะ) 
เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอยในการปฏิบัติหน้าที่ต่อ
ประชาชน (วิริยะ) 
เอาใจใส่จดจ่อ จริงจังอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน 
(จิตตะ) 
มีความรับผิ ดชอบ อุทิ ศตั ว ในการปฏิบั ติ หน้ าที่ ต่ อ
ประชาชน (จิตตะ) 
พยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนให้ดีขึ้นอยู่
เสมอ (วิมังสา) 
ปฏิบัติหน้าที่ในประชาชนโดยใช้ความคิดอย่างรอบคอบ 
(วิมังสา) 

 
3.75 

 
3.71 

 
3.62 

 
3.68 

 
3.64 

 
3.84 

 
3.58 

 
3.78 

 
0.41 

 
0.45 

 
0.51 

 
0.48 

 
0.50 

 
0.42 

 
0.53 

 
0.40 

 
3 
 
4 
 
7 
 
5 
 
6 
 
1 
 
8 
 
2 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

3.80 3.70 0.36 - มาก 
     

 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน  
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีความรับผิดชอบอุทิศตัวในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน (จิตตะ)” รองลงมา 
คือ ข้อ 8 ที่ว่า “มีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ในประชาชนโดยใช้ความคิดอย่างรอบคอบ (วิมังสา)” 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “พยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา)”  

ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
ต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบปรากฏดังตารางท่ี 4.9 - 4.14 
 
ตารางท่ี 4.9  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์หลัก

อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามเพศ 

 

การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ เพศ 
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ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
เทศบาลต าบล 

ชาย (n= 46) หญิง (n= 68) 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4.  

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
ราชการ  
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการ
งาน 
ด้ าน ก ารป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใน ก า ร
ให้บริการ   
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน  

 
3.84 

 
3.77 

 
3.74 
3.67 

 
0.26 

 
0.35 

 
0.27 
0.38 

 
มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
3.89 

 
3.83 

 
3.79 
3.73 

 
0.31 

 
0.35 

 
0.28 
0.31 

 
มาก 
 

 มาก 
 

  มาก 
 มาก 

รวม 3.76 0.27 มาก 3.81 0.26 มาก 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยเพศหญิง มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
มากกว่าเพศชาย ตามค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ  พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกันโดยเพศหญิง มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มากกว่าเพศชาย ตามค่าเฉลี่ย 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน  พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยเพศหญิง มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มากกว่าเพศชาย ตามค่าเฉลี่ย 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ  พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มเีพศ ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยเพศหญิง มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มากกว่าเพศชาย ตามค่าเฉลี่ย 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน  พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยเพศหญิง มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มากกว่าเพศชาย ตามค่าเฉลี่ย 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงการเปรียบเทียบการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
จ าแนกตามเพศ 

 
 

 
  

การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไป
ใช้ ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง
บุคลากรเทศบาลต าบล 

เพศ 
t Sig ชาย (n= 46) หญิง (n= 68) 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4.  

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ในการ
บริหารราชการ  
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจ
การงาน 
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ในการ
ให้บริการ   
ด้ าน ก ารป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ
ประชาชน  

 
3.84 

 
3.77 

 
3.74 

 
3.67 

 
0.26 

 
0.35 

 
0.27 

 
0.38 

 
มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

 
3.89 

 
3.83 

 
3.79 

 
3.73 

 
0.31 

 
0.35 

 
0.28 

 
0.31 

 
มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

 
-0.45 

 
-0.36 

 
-0.39 

 
-0.22 

 
.09 

 
.33 

 
.58 

 
.11 

รวม 3.76 0.2
7 

มาก 3.81 0.26  มาก   -0.92  
.14 

         

 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวม และราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.11  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์หลัก
อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

 

  

การประยุกต์หลักอิทธิ
บาท 4  ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากร 

อายุ 
ไม่เกิน 35 ปี (n= 39) 36 - 40 ปี (n= 53)  41 ปีขึ้นไป (n=22)  

 S.D. 
แปล
ผล  S.D. แปลผล  S.D. 

แปล
ผล 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4.  

ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ในการบริหาร
ราชการ  
ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ในภารกิจการงาน 
ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ในการให้บริการ   
ด้านการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อประชาชน  

 
3.84 

 
3.75 

 
3.74 

 
3.67 

 
0.36 

 
0.35 

 
0.37 

 
0.38 

 
มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

 
3.86 

 
3.79 

 
3.78 

 
3.69 

 
0.36 

 
0.35 

 
0.27 

 
0.38 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
3.89 

 
3.84 

 
3.79 

 
3.72 

 
0.33 

 
0.36 

 
0.28 

 
0.31 

 
มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.75 0.34  มาก 3.78 0.33 มาก 3.81 0.29 มาก 
          

 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งสามช่วงอายุ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุ 41 ปีขึ้นไป อายุ 36 – 40 ปี 
และอายุไม่เกิน 35 ปี  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ  พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งสามช่วงอายุ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุ 41 ปีขึ้น
ไป อายุ 36 – 40 ปี และอายุไม่เกิน 35 ปี ตามล าดับ 
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ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน  พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ที่มีอายุ ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งสามช่วงอายุ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุ 41 ปีขึ้น
ไป อายุ 36 – 40 ปี และอายุไม่เกิน 35 ปี ตามล าดับ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ  พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งสามช่วงอายุ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุ 41 ปีขึ้นไป อายุ 
36 – 40 ปี และอายุไม่เกิน 35 ปี ตามล าดับ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน  พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งสามช่วงอายุ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุ 41 ปีขึ้นไป อายุ 
36 – 40 ปี และอายุไม่เกิน 35 ปี ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.12  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ดโดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

 
       

การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไป
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. 
 

ด้ านการปฏิบั ติ หน้ าที่ ในการ
บริหารราชการ  
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.34 
38.85 

2 
111 

0.17 
0.35 

0.49 .13 

รวม 39.19 113  
2. 
 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการ 
งาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.26 
28.86 

2 
111 

0.13 
0.26 

0.50 .72 

รวม 29.12 113  
3. 
 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ในการ
ให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.38 
31.08 

2 
111 

0.19 
0.28 

0.68 .24 

รวม 31.46 113  
4. ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ

ประชาชน  
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.44 
37.74 

2 
111 

0.22 
0.34 

0.65 .22 

รวม 38.18 113  

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.48 
36.63 

2 
111 

0.24 
0.33 

0.73 .06 

รวม 37.11 113  
       

 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวม และราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.13  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการประยุกต์หลัก
อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

 
  

การประยุกต์หลักอิทธิ ระดับการศึกษา 
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บาท 4  ไปใช้ ในการ
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง
บุคลากร 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(n= 42) 

ปริญญาตรี  
(n=60) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(n= 12) 

 S.D. แปล
ผล 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4.  

ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ในการบริหารราชการ  
ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ในภารกิจการงาน 
ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ในการให้บริการ   
ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ต่อประชาชน  

 
3.77 

 
3.71 

 
3.67 

 
3.61 

 
0.24 

 
0.35 

 
0.24 

 
0.37 

 
มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

 
3.83 

 
3.81 

 
3.78 

 
3.74 

 
0.26 

 
0.35 

 
0.27 

 
0.38 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
3.93 

 
3.89 

 
3.84 

 
3.82 

 
0.34 

 
0.36 

 
0.28 

 
0.31 

 
มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 3.69 0.29  มาก 3.79 0.28 มาก 3.87 0.26 มาก 

          

 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งสามระดับการศึกษา เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ สูงกว่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี และต่ ากว่าปริญญาตรี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ  พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งสามระดับการศึกษา เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และต่ ากว่าปริญญาตรี ตามล าดับ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน  พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งสามระดับการศึกษา เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และต่ ากว่าปริญญาตรี ตามล าดับ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ  พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งสามระดับการศึกษา เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ตามล าดับ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน  พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งสามระดับการศึกษา เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ สูงกว่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี และต่ ากว่าปริญญาตรี ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
       

การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไป
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. 
 

ด้านการปฏิบัติหน้ าที่ ในการ
บริหารราชการ  
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.38 
33.30 

2 
111 

0.19 
0.30 

0.63 .41 

รวม 33.68 113  
2. 
 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการ 
งาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.22 
32.19 

2 
111 

0.11 
0.29 

0.38 .28 

รวม 32.41 113  
3. 
 

ด้านการปฏิบั ติหน้ าที่ ในการ
ให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.46 
34.41 

2 
111 

0.23 
0.31 

0.74 .09 

รวม 34.87 113  
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4. ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ
ประชาชน  

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.66 
46.62 

2 
111 

0.33 
0.42 

0.79 .11 

รวม 47.28 113  

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.70 
48.84 

2 
111 

0.35 
0.44 

0.80 .18 

รวม 49.54 113 113 
  

   
  

 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มรีะดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวม 
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
ตอนที่ 4 แสดงค่าความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์

หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.15 

 
ตารางท่ี 4.15  แสดงค่าความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์หลัก

อิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
   

ข้อ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ ความถี่ 
1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 

ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิมังสา) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดการพยายามปรับปรุงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ  
ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิมังสา) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการโดยใช้ความคิดอย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง ให้มากยิ่งขึ้น 
ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (จิตตะ) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดใจจดจ่อ จริงจัง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ ให้มาก
ยิ่งขึ้น 

 
 
9 

 
 
3 

 
 

2 
 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน    

1. 
 

ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิริยะ) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดความขยันมั่นเพียร และอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน
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2. 
 
 
3. 

ที่ได้รับมอบหมายมากยิ่งขึ้น 
ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิริยะ)ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดการเอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการ
งานทีก่ระท าอยู่ มากยิ่งขึ้น 
ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิมังสา) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดการพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

11 
 

 
3 

 
 
2 

 
 
 
 

ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) 
 

   

 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ   ความถี่ 
1. 
 
 

2. 
 
3. 

ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (จิตตะ) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดการเอาใจใส่จดจ่อ จริงจังอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการอยู่
เสมอ  
ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (จิตตะ) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบ อุทิศตัวต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการ มากยิ่งขึ้น 
ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิริยะ) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดความ ขยันมั่นเพียร และอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการ 
มากยิ่งขึ้น 

 
 

13 
 

4 
 
 
2 

 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน   
1. 
 
2. 
 
 

3. 

ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิมังสา) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดความพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  
ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิริยะ) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดความขยันมั่นเพียร และอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน มาก
ยิ่งขึ้น 
ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (จิตตะ) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดความเอาใจใส่จดจ่อ จริงจังอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน มาก
ยิ่งขึ้น 

 
16 
 
 
6 
 
 
2 

   

 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบล ล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย แต่ละด้านสามอับดับ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ  ได้แก่ ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิมังสา) 
ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพ่ือให้เกิดการพยายามปรับปรุงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการ
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บริหารราชการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิมังสา) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากร เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการโดยใช้ความคิดอย่างรอบคอบระมัดระวัง 
ให้มากยิ่งขึ้น และควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (จิตตะ) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพ่ือให้
เกิดใจจดจ่อ จริงจัง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ ให้มากยิ่งขึ้น 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน  ได้แก่ ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิริยะ) ไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพ่ือให้เกิดความขยันมั่นเพียร และอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
ภารกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย  ให้มากยิ่งขึ้น ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิริยะ)ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพ่ือให้เกิดการเอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจ
การงานที่กระท าอยู่ ให้มากยิ่งขึ้น และควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิมังสา) ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากร เพ่ือให้เกิดการพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ  ได้แก่ ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (จิตตะ) ไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพ่ือให้เกิดการเอาใจใส่จดจ่อ จริงจังอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่การ
ให้บริการอยู่เสมอ ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (จิตตะ) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบ อุทิศตัวต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการ ให้มากยิ่งขึ้น และควรประยุกต์
หลักอิทธิบาท 4 (วิริยะ) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพ่ือให้เกิดความ ขยันมั่นเพียร และ
อดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการ มากยิ่งขึ้น 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน  ได้แก่ ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิมังสา) ไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพ่ือให้เกิดความพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิริยะ) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพ่ือให้เกิด
ความขยันมั่นเพียร และอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน มากยิ่งข้ึน และควรประยุกต์หลักอิทธิ
บาท 4 (จิตตะ) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพื่อให้เกิดความเอาใจใส่จดจ่อ จริงจังอยู่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน มากยิ่งขึ้น 

โดยสรุป บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4  ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งสี่ด้าน ล าดับตามความถี่สูง
ไปหาต่ า สามอันดับแรก ได้แก่ ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิมังสา) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากร เพ่ือให้เกิดความพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ควร
ประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (จิตตะ) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพื่อให้เกิดการเอาใจใส่จดจ่อ 
จริงจังอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการอยู่เสมอ และควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิริยะ) ไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพ่ือให้เกิดความขยันมั่นเพียร และอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
ภารกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย  มากยิ่งขึ้น 

 



  
บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัย “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)           
มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพ่ือการเปรียบเทียบการประยุกต์
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน และ3) เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 
4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  แตกต่างกัน ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากร
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รวมประชากรทั้งสิ้น จ านวน 159 คน ก าหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 114 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น สี่ด้านได้แก่ ด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ และด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน จ านวน 32 ข้อ ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 และแบบสอบถามปลายเปิด สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ t-test และ 
F-test (One – way ANOVA) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  ซึ่งสามารถ
สรุปผลของการวิจัยตามข้อค้นพบได้ดังต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 

5.1 สรุปผล 
 5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.65 มีอายุ 36 -40 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 46.49 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
60 คน คดิเป็นร้อยละ 52.63 
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  5.1.2 ผลการวิเคราะห์ “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาล
ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
อยู่ในระดับมากท้ังสี่ด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติ
หน้าที่ในการบริหารราชการ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
และด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน ตามล าดับ เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ พบว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า 
“มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ (จิตตะ)” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ข้อ 7 ที่ว่า “พยายามปรับปรุงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา)” 
 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน พบว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่ได้รับมอบมาย (จิตตะ)” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ข้อ7 ที่ว่า “พยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่ได้รับมอบมายให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
(วิมังสา)” 
 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ พบว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า
“พยายามปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา)”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือข้อ 5 ที่ว่า“เอาใจใส่จดจ่อ จริงจังอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการอยู่เสมอ (จิตตะ)”  
 ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน พบว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีความ
รับผิดชอบอุทิศตัวต่อการปฏิบัติหน้าที่ในประชาชน (จิตตะ)” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า 
“พยายามปรับปรุงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในประชาชนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา)” 

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ 

ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ 

ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน                  
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

สมมติฐานที่ 2 บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ 
ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที ่แตกต่างกัน 
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ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ 
ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน                 
ซึ่งไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

สมมติฐานที่ 3 บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน  

ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  โดยรวม และรายด้าน              
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

5.1.4 ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา”การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยสรุป บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งสี่ด้าน ล าดับตามความถ่ีสูงไปหาต่ า 
สามอันดับแรก ได้แก่ ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิมังสา) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพ่ือให้
เกิดความพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในประชาชนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 
(จิตตะ) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพ่ือให้เกิดการเอาใจใส่จดจ่อ จริงจังอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่
การให้บริการอยู่เสมอ และควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิริยะ) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดความขยันมั่นเพียร และอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย มาก
ยิ่งขึ้น 

 
 
 

5.2 อภิปรายผล 
 การวิจัย “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยที่น่าสนใจเห็นควรน ามาอภิปรายผลเพ่ิมเติม
ดังต่อไปนี้ 

โดยภาพรวม พบว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาล
ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักอิทธิ
บาท 4 เป็นหลักคุณธรรม สามารถน้อมน าพาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  แล้วท าให้เกิดผลได้เป็นอย่างดี 
ปฏิบัติแล้วท าให้บังเกิดฤทธิ์ผลยกระดับตัวตนและจิตใจได้สูงขึ้น พร้อมทั้งเป็นคุณธรรมอันยั่งยืน ซึ่ง
บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน 
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ และด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน ได้เป็นอย่างดี อาจด้วยเหตุนี้ 
จึงท าให้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฏก 
(ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง อิทธิบาท แปลว่า ธรรมเครื่องให้ถึงอิทธิ (ฤทธิ์หรือ
ความส าเร็จ) หรือธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จหรือแปลง่ายๆว่า ทางแห่งความส าเร็จ มี 4 อย่างคือ 
ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจ่อ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตร่ตรอง) แปล
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ให้จ าง่ายตามล าดับว่า มีใจรัก พากเพียรท าเอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน สอดคล้องกับแนวคิดของปิ่น 
มุทุกันต์ กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง ทางปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดฤทธิ์ ฤทธิ์ของคนสามัญก็คือการท างานให้
ส าเร็จสมประสงค์เพราะฉะนั้นอิทธิบาทจึงแปลว่าคุณเครื่องส าเร็จความประสงค์หรืออีกอย่างคือ ปฏิปทา
แห่งความส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของพระปลัดสายชล จิตฺตกาโร (อาจปักษาส์) ได้ท าการวิจัยเรื่อง                
“การบริหารงานบุคคลตามหลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของชาตรี แนวจ าปา 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด พบว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
ราชการ ซึ่งมีระดับค่าแปลผล อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย 
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เป็นหลักคุณธรรม สามารถน้อมน าพาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้
เกิดผลได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นคุณธรรมพร้อมชี้น าท าให้เกิดผลส าเร็จตามความประสงค์ และทรงคุณค่า
สามารถน าพายกระดับตัวตน และจิตใจได้สูงขึ้น ซึ่งบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรักใคร่เอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ (ฉันทะ) มีความพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ 
(ฉันทะ) ขยันมั่นเพียร เสียสละ และอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ (วิริยะ) เอาธุระ ไม่
ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ (วิริยะ) ใจจดจ่อ จริงจัง ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในการบริหารราชการ (จิตตะ) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ (จิตตะ) 
พยายามปรับปรุงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา) และปฏิบัติหน้าที่ต่อ
การบริหารราชการโดยใช้ความคิดอย่างรอบคอบระมัดระวัง (วิมังสา) ได้เป็นอย่างดี อาจด้วยเหตุนี้ จึงท า
ให้ในรายด้านนี้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดกว่าทุกด้าน ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระ
ราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยฺมงคโล) กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง หลักธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จในการ
กระท า กิจการงานหรือการอาชีพประการแรกอิทธิบาทแปลความว่าทางแห่งความส าเร็จกล่าวคือข้อ
ปฏิบัติให้บรรลุความส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพนั่นเอง และสอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฏก 
(ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง อิทธิบาท แปลว่า ธรรมเครื่องให้ถึงอิทธิ (ฤทธิ์หรือ
ความส าเร็จ) หรือธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จหรือแปลง่ายๆว่า ทางแห่งความส าเร็จ มี 4 อย่าง
คือ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจ่อ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตร่ตรอง) 
แปลให้จ าง่ายตามล าดับว่า มีใจรัก พากเพียรท าเอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด พบว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน 
ซึ่งมีระดับค่าแปลผล โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักอิทธิบาท 4 เป็นหลัก
คุณธรรม สามารถน้อมน าพาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้เกิดผลดี ปฏิบัติแล้วท าให้บังเกิดฤทธิ์ผล
ยกระดับตัวตนและจิตใจได้สูงขึ้น พร้อมทั้งเป็นคุณธรรมอันยั่งยืนปฏิบัติแล้วท าให้หน้าที่การงานส าเร็จ
ตามสมประสงค์ มั่นคงต่อแก่การปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี แต่บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีใจรัก รักใคร่ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A5%20%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%BA%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%20%28%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%29&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%20%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในประชาชนอยู่เสมอ (ฉันทะ) มีความพอใจ ท าด้วยใจรักต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในประชาชน (ฉันทะ) ขยันมั่นเพียร และอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ในประชาชน (วิริยะ) เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง 
ไม่ท้อถอยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในประชาชน (วิริยะ) เอาใจใส่จดจ่อ จริงจังอยู่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
ประชาชน (จิตตะ) มีความรับผิดชอบอุทิศตัวต่อการปฏิบัติหน้าที่ในประชาชน (จิตตะ) พยายามปรับปรุง
การปฏิบัติหน้าที่ในประชาชนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา) และปฏิบัติหน้าที่ในประชาชนโดยใช้ความคิดอย่าง
รอบคอบ (วิมังสา) อาจยังได้ไม่เต็มที่ อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ในรายด้านนี้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดกว่าทุกด้าน 
แต่ก็มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของปิ่น               
มุทุกันต์ กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง ทางปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดฤทธิ์ ฤทธิ์ของคนสามัญก็คือการท างานให้
ส าเร็จสมประสงค์เพราะฉะนั้นอิทธิบาทจึงแปลว่าคุณเครื่องส าเร็จความประสงค์หรืออีกอย่างคือ ปฏิปทา
แห่งความส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง 
อิทธิบาท แปลว่า ธรรมเครื่องให้ถึงอิทธิ (ฤทธิ์หรือความส าเร็จ) หรือธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จ
หรือแปลง่ายๆว่า ทางแห่งความส าเร็จ มี 4 อย่างคือ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ 
(ความคิดจดจ่อ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตร่ตรอง) แปลให้จ าง่ายตามล าดับว่า มีใจรัก พากเพียรท าเอา
จิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อเกี่ยวกับ”การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน ามาอภิปรายได้
ดังนี้ 

1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ พบว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เป็น
หลักคุณธรรม สามารถน้อมน าพาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ แล้วท าให้เกิดผลได้เป็นอย่างดี สามารถ
ยกระดับตัวตนและจิตใจได้สูงขึ้น เป็นคุณธรรมอันยั่งยืนปฏิบัติแล้วท าให้หน้าที่การงานส าเร็จตามสม
ประสงค์ ซึ่งบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประยุกต์หลักอิทธิ
บาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ เป็นอย่างดี อาจด้วยเหตุนี้ 
จึงท าให้ในรายด้านนี้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระราช
ญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยฺมงคโล) กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง หลักธรรมที่นา ไปสู่ความส าเร็จในการ
กระท า กิจการงานหรือการอาชีพประการแรกอิทธิบาทแปลความว่าทางแห่งความส าเร็จกล่าวคือข้อ
ปฏิบัติให้บรรลุความส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพนั่นเอง และสอดคล้องกับแนวคิดของปิ่น มุทุกันต์ กล่าว
ว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง ทางปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดฤทธิ์ ฤทธิ์ของคนสามัญก็คือการท างานให้ส าเร็จสม
ประสงค์เพราะฉะนั้นอิทธิบาทจึงแปลว่าคุณเครื่องส าเร็จความประสงค์หรืออีกอย่างคือ ปฏิปทาแห่ง
ความส าเร็จ  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
ราชการ (จิตตะ)” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักอิทธิบาท 4 เป็น
หลักธรรมที่ทรงคุณค่าแก่การปฏิบัติหน้าที่ เป็นคุณธรรมความดีเครื่องที่ท าให้เกิดผลส าเร็จตามประสงค์ 
ซ่ึงบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไป
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ (จิตตะ) เป็นอย่าง
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ดี อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ในรายด้านนี้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า อิทธิบาท แปลว่า ธรรมเครื่องให้ถึงอิทธิ (ฤทธิ์หรือ
ความส าเร็จ) หรือธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จหรือแปลง่ายๆว่า ทางแห่งความส าเร็จ มี 4 อย่าง
คือ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจ่อ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตร่ตรอง) 
แปลให้จ าง่ายตามล าดับว่า มีใจรัก พากเพียรท าเอาจิตฝักใฝ่ใช้ปัญญาสอบสวน สอดคล้องกับแนวคิดของ
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยฺมงคโล) กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง หลักธรรมที่นา ไปสู่ความส าเร็จ
ในการกระท า กิจการงานหรือการอาชีพประการแรกอิทธิบาทแปลความว่าทางแห่งความส าเร็จกล่าวคือข้อ
ปฏิบัติให้บรรลุความส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพนั่นเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของชาตรี แนวจ าปา 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ด้านวิมังสา อยู่ในระดับมาก  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “พยายามปรับปรุงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
ราชการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา)” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลัก
อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมอันทรงคุณค่า ส่งเสริมปัญญา และเหตุผล ยกระดับตัวตน และบุคคลให้สูงขึ้นได้ 
ซ่ึงบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไป
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  พยายามปรับปรุงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
(วิมังสา) อาจยังไม่เต็มที่ อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ในรายข้อนี้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดกว่าทุกข้อ แต่ก็มีค่าแปล
ผลอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของกังวล เทียนกัณฑ์
เทศน์ กล่าวว่า “การน าไปใช้” (Applica) ยังหมายถึง การประยุกต์น าไปปรับใช้ให้มีความสามารถมากขึ้น
ต่อการท างานในเรื่องต่างๆเพ่ือให้เกิดความต้องการของผู้ที่จะน าไปใช้อย่างถูกต้องก่อประโยชน์ในเรื่องนั้น 
และสอดคล้องกับแนวคิดของแสงอรุณ แจ้งจันทร์ กล่าวว่า การน าไปใช้ หมายถึง เป็นการน าหลักความรู้
ที่ถูกต้องน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติต่อตนเองและสังคมการน าไป
ประยุกต์นั้นต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมทั้งในด้านกายและด้านจิตใจ ซึ่งประกอบไปด้วยความดีงาม
เพ่ือเป็นการแสดงออกต่อพฤติกรรม ต่อผลที่จะได้รับเป็นสิ่งที่ดี  

2) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน พบว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักอิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมอันทรงคุณค่า ส่งเสริมปัญญา และ
เหตุผล ยกระดับตัวตน และบุคคลให้สูงขึ้นได้ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะมีคุณธรรม คือ ฉันทะ วิริยะ จิต
ตะ และวิมังสา เป็นเครื่องชี้น า และท าให้บังเกิดผลส าเร็จตามประสงค์ได้ดี ซึ่งบุคลากรเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ใน
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน เป็นอย่างดี อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ในรายด้านนี้ โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยฺมงคโล) 
กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง หลักธรรมที่นา ไปสู่ความส าเร็จในการกระท า กิจการงานหรือการอาชีพ
ประการแรกอิทธิบาทแปลความว่าทางแห่งความส าเร็จกล่าวคือข้อปฏิบัติให้บรรลุความส าเร็จด้วยดีมี
ประสิทธิภาพนั่นเอง สอดคล้องกับแนวคิดของปิ่น มุทุกันต์ กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง ทางปฏิบัติ
เพ่ือให้บังเกิดฤทธิ์ ฤทธิ์ของคนสามัญก็คือการท างานให้ส าเร็จสมประสงค์เพราะฉะนั้นอิทธิบาทจึงแปลว่า
คุณเครื่องส าเร็จความประสงค์หรืออีกอย่างคือ ปฏิปทาแห่งความส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของ            
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พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง อิทธิบาท แปลว่า ธรรมเครื่องให้ถึงอิทธิ 
(ฤทธิ์หรือความส าเร็จ) หรือธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จหรือแปลง่ายๆว่า ทางแห่งความส าเร็จ มี 
4 อย่างคือ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจ่อ) และวิมังสา (ความสอบสวน
ไตร่ตรอง) แปลให้จ าง่ายตามล าดับว่า มีใจรัก พากเพียรท าเอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน สอดคล้องกับ
แนวคิดของพระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักอิทธิบาท 4 ไว้ดังนี้
อิทธิบาท คือ ทางจะไปสู่ความส าเร็จ 4 ประการ คือ ฉันทะความพอใจ วิริยะ ความเพียร จิตตะ ความเอา
ใจใส่ และวิมังสา ไตร่ตรองค้นคว้าในสิ่งนั้นๆ ถ้าเรารักสิ่งนั้น เอาใจใส่สิ่งนั้น มันก็ก้าวหน้า การคิดการท า 
ก็ก้าวหน้าต่อไปเพราะเรารักสิ่งนั้นถ้าไม่รักมันก็ไปไม่ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของชาตรี แนวจ าปา 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ อยู่ในระดับมาก 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ข้อ 6 ที่ว่า “มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่
ได้รับมอบมาย (จิตตะ)” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักอิทธิบาท 4 
เป็นคุณธรรมเครื่องให้ส าเร็จตามประสงค์ เป็นทางปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดฤทธิ์ เป็นคุณธรรมท างานให้ส าเร็จ
สมประสงค์ คุณเครื่องส าเร็จความประสงค์ เป็นธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งบุคลากรเทศบาล
ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่ได้รับมอบมายให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา) 
เป็นอย่างดี อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ในรายข้อนี้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดกว่าทุกข้อ  ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ได้กล่าวถึงความหมายของอิทธิบาท 4 ไว้
ดังนี้อิทธิบาท 4 คือ บทของพระธรรมเช่นว่าจะมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ที่เรียกว่าอิทธิบาทนี้ต้องมี
และมีได้โดยไม่รู้สึกตัวคนที่มีการท างานย่อมท างานด้วยความพอใจความขยันขันแข็งความเอาใจใส่
ใคร่ครวญอยู่เสมอนี้เรียกว่าเขามีอิทธิบาททั้งสี่ประการนั้นอยู่โดยไม่รู้สึกตัว และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชาตรี แนวจ าปา ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ด้านวิมังสา อยู่ในระดับมาก  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ7 ที่ว่า “พยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่
ได้รับมอบมายให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา)”ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
หลักอิทธิบาท 4 เป็นคุณธรรมเครื่องให้ส าเร็จตามประสงค์ เป็นทางปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดฤทธิ์ เป็นคุณธรรม
ท างานให้ส าเร็จสมประสงค์ ซ่ึงบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ พยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่
ได้รับมอบมายให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา) อาจยังไม่เต็มที่ อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ในรายข้อนี้มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดกว่าทุกข้อ แต่ก็มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของกังวล เทียนกัณฑ์เฑศน์ กล่าวว่า “การน าไปใช้” (Applica) ยังหมายถึง การประยุกต์ น าไป
ปรับใช้ให้มีความสามารถมากขึ้นต่อการท างานในเรื่องต่างๆเพ่ือให้เกิดความต้องการของผู้ที่จะน าไปใช้
อย่างถูกต้องก่อประโยชน์ในเรื่องนั้น และสอดคล้องกับแนวคิดของแสงอรุณ แจ้งจันทร์ กล่าวว่า การ
น าไปใช้ หมายถึง เป็นการน าหลักความรู้ที่ถูกต้องน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้าง
แนวทางปฏิบัติต่อตนเองและสังคมการน าไปประยุกต์นั้นต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมทั้งในด้านกาย

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%20%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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และด้านจิตใจ ซึ่งประกอบไปด้วยความดีงามเพ่ือเป็นการแสดงออกต่อพฤติกรรม ต่อผลที่จะได้รับเป็นสิ่งที่
ดี 

3) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ พบว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักอิทธิบาท 4 เป็นหลักเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สามารถน าไปใช้ให้
เกิดผลแก่การปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นคุณธรรมเครื่องให้ส าเร็จตามประสงค์ เป็นทางปฏิบัติ
เพ่ือให้บังเกิดฤทธิ์ เป็นคุณธรรมท างานให้ส าเร็จสมประสงค์ คุณเครื่องส าเร็จความประสงค์ เป็นธรรมที่
เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มี
การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ เป็นอย่าง
ดี อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ในรายด้านนี้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของพระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยฺมงคโล) กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง หลักธรรมที่นา ไปสู่
ความส าเร็จในการกระท า กิจการงานหรือการอาชีพประการแรกอิทธิบาทแปลความว่าทางแห่งความส าเร็จ
กล่าวคือข้อปฏิบัติให้บรรลุความส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพนั่นเอง สอดคล้องกับแนวคิดของปิ่น มุทุกันต์ 
กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง ทางปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดฤทธิ์ ฤทธิ์ของคนสามัญก็คือการท างานให้ส าเร็จสม
ประสงค์เพราะฉะนั้นอิทธิบาทจึงแปลว่าคุณเครื่องส าเร็จความประสงค์หรืออีกอย่างคือ ปฏิปทาแห่ง
ความส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงความหมายของ
อิทธิบาท 4 ไว้ ดังนี้ อิทธิบาท 4 หมายถึง ธรรมที่เป็นเครื่องให้ถึงความส าเร็จหรือทางแห่งความส าเร็จมี 4 
ประการคือฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ฉันทะคือความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ คือความเพียรพยายาม 
จิตตะคือ ความเอาใจใส่ในสิ่งนั้น วิมังสาคือ ความไตรตรองสอบสวนพิจารณาหรือหมายความว่าพากเพียร
ท า เอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน สอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)               
ได้กล่าวถึงความหมายของหลักอิทธิบาท 4 ไว้ดังนี้อิทธิบาท คือ ทางจะไปสู่ความส าเร็จ 4 ประการ คือ 
ฉันทะความพอใจ วิริยะ ความเพียร จิตตะ ความเอาใจใส่ และวิมังสา ไตร่ตรองค้นคว้าในสิ่งนั้นๆ ถ้าเรารัก
สิ่งนั้น เอาใจใส่สิ่งนั้น มันก็ก้าวหน้า การคิดการท า ก็ก้าวหน้าต่อไปเพราะเรารักสิ่งนั้นถ้าไม่รักมันก็ไปไม่ได้ 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “พยายามปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการ
ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา)” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักอิทธิบาท 4 
เป็นหลักคุณธรรมน าชีวิต และจิตใจให้สูงขึ้น เพราะเป็นคุณธรรมเครื่องให้ส าเร็จตามประสงค์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ เป็นทางปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บังเกิดฤทธิ์ เป็นคุณธรรมท างานในหน้าที่ให้ส าเร็จสมประสงค์ คุณ
เครื่องส าเร็จความประสงค์ เป็นธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จในหน้าที่ ซึ่งบุคลากรเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยพยายามปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา) เป็นอย่างดี อาจด้วย
เหตุนี้ จึงท าให้ในรายข้อนี้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ได้กล่าวถึงความหมายของอิทธิบาท 4 ไว้ดังนี้อิทธิบาท 4 คือ 
บทของพระธรรมเช่นว่าจะมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ที่เรียกว่าอิทธิบาทนี้ต้องมีและมีได้โดยไม่รู้สึกตัว
คนที่มีการท างานย่อมท างานด้วยความพอใจความขยันขันแข็งความเอาใจใส่ใคร่ครวญอยู่เสมอนี้เรียกว่า
เขามีอิทธิบาททั้งสี่ประการนั้นอยู่โดยไม่รู้สึกตัว และสอดคล้องกับงานวิจัยของชาตรี แนวจ าปา ได้ท าการ
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วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ด้านวิมังสา อยู่ในระดับมาก  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เอาใจใส่จดจ่อ จริงจังอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่การ
ให้บริการอยู่เสมอ (จิตตะ)” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักอิทธิบาท 
4 เป็นคุณธรรมเครื่องให้ส าเร็จตามประสงค์ เป็นทางปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดฤทธิ์ เป็นคุณธรรมท างานให้
ส าเร็จสมประสงค์ ซึ่งบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประยุกต์
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เอาใจใส่จดจ่อ จริงจังอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการอยู่
เสมอ (จิตตะ) อาจยังไม่เต็มที่ อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ในรายข้อนี้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดกว่าทุกข้อ แต่ก็มีค่า
แปลผลอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของกังวล เทียน
กัณฑ์เฑศน์ กล่าวว่า “การน าไปใช้” (Applica) ยังหมายถึง การประยุกต์น าไปปรับใช้ให้มีความสามารถ
มากขึ้นต่อการท างานในเรื่องต่างๆเพ่ือให้เกิดความต้องการของผู้ที่จะน าไปใช้อย่างถูกต้องก่อประโยชน์ใน
เรื่องนั้น และสอดคล้องกับแนวคิดของแสงอรุณ แจ้งจันทร์กล่าวว่า การน าไปใช้ หมายถึง เป็นการน าหลัก
ความรู้ที่ถูกต้องน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติต่อตนเองและสังคมการ
น าไปประยุกต์นั้นต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมทั้งในด้านกายและด้านจิตใจ ซึ่งประกอบไปด้วยความ
ดีงามเพ่ือเป็นการแสดงออกต่อพฤติกรรม ต่อผลที่จะได้รับเป็นสิ่งที่ดี 

4) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน พบว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักอิทธิบาท 4 เป็นหลักคุณธรรมเครื่องชี้น าชีวิต และจิตใจ สามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเป็นคุณธรรมเครื่องให้ส าเร็จตามประสงค์ เป็นทางปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดฤทธิ์ 
เป็นคุณธรรมท างานให้ส าเร็จสมประสงค์ คุณเครื่องส าเร็จความประสงค์ เป็นธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประยุกต์หลัก
อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน เป็นอย่างดี อาจด้วยเหตุนี้ จึง
ท าให้ในรายด้านนี้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระราช
ญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยฺมงคโล) กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง หลักธรรมที่นา ไปสู่ความส าเร็จในการ
กระท า กิจการงานหรือการอาชีพประการแรกอิทธิบาทแปลความว่าทางแห่งความส าเร็จกล่าวคือข้อ
ปฏิบัติให้บรรลุความส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพนั่นเอง สอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฏก (ป.อ.ป
ยุตฺโต) กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง อิทธิบาท แปลว่า ธรรมเครื่องให้ถึงอิทธิ (ฤทธิ์หรือความส าเร็จ) หรือ
ธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จหรือแปลง่ายๆว่า ทางแห่งความส าเร็จ มี 4 อย่างคือ ฉันทะ (ความ
พอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจ่อ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตร่ตรอง) แปลให้จ าง่าย
ตามล าดับว่า มีใจรัก พากเพียรท าเอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงความหมายของอิทธิบาท 4 ไว้ ดังนี้ อิทธิ
บาท 4 หมายถึง ธรรมที่เป็นเครื่องให้ถึงความส าเร็จหรือทางแห่งความส าเร็จมี 4 ประการคือฉันทะ วิริยะ 
จิตตะ วิมังสา ฉันทะคือความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ คือความเพียรพยายาม จิตตะคือ ความเอาใจใส่
ในสิ่งนั้น วิมังสาคือ ความไตรตรองสอบสวนพิจารณาหรือหมายความว่าพากเพียรท า เอาจิตฝักใฝ่ ใช้
ปัญญาสอบสวน นี่เป็นอิทธิบาท 4 สอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ได้
กล่าวถึงความหมายของหลักอิทธิบาท 4 ไว้ดังนี้อิทธิบาท คือ ทางจะไปสู่ความส าเร็จ 4 ประการ คือ 
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ฉันทะความพอใจ วิริยะ ความเพียร จิตตะ ความเอาใจใส่ และวิมังสา ไตร่ตรองค้นคว้าในสิ่งนั้นๆ ถ้าเรารัก
สิ่งนั้น เอาใจใส่สิ่งนั้น มันก็ก้าวหน้า การคิดการท า ก็ก้าวหน้าต่อไปเพราะเรารักสิ่งนั้นถ้าไม่รักมันก็ไปไม่ได้  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีความรับผิดชอบอุทิศตัวต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
ประชาชน (จิตตะ)” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักอิทธิบาท 4 เป็น
คุณธรรมเครื่องให้ส าเร็จตามประสงค์ เป็นทางปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดฤทธิ์ เป็นคุณธรรมท างานให้ส าเร็จสม
ประสงค์ คุณเครื่องส าเร็จความประสงค์ เป็นธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จ และบุคลากรเทศบาล
ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยมีความรับผิดชอบอุทิศตัวต่อการปฏิบัติหน้าที่ในประชาชน (จิตตะ) เป็นอย่างดี อาจด้วยเหตุนี้ 
จึงท าให้ในรายข้อนี้มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ    
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ได้กล่าวถึงความหมายของอิทธิบาท 4 ไว้ดังนี้อิทธิบาท 4 คือ บท
ของพระธรรมเช่นว่าจะมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ที่เรียกว่าอิทธิบาทนี้ต้องมีและมีได้โดยไม่รู้สึกตัวคนที่
มีการท างานย่อมท างานด้วยความพอใจความขยันขันแข็งความเอาใจใส่ใคร่ครวญอยู่เสมอนี้เรียกว่าเขามี
อิทธิบาททั้งสี่ประการนั้นอยู่โดยไม่รู้สึกตัว สอดคล้องกับแนวคิดของพระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยฺมงค
โล) กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง หลักธรรมที่นา ไปสู่ความส าเร็จในการกระท า กิจการงานหรือการอาชีพ
ประการแรกอิทธิบาทแปลความว่าทางแห่งความส าเร็จกล่าวคือข้อปฏิบัติให้บรรลุความส าเร็จด้วยดีมี
ประสิทธิภาพนั่นเอง สอดคล้องกับแนวคิดของปิ่น มุทุกันต์ กล่าวว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง ทางปฏิบัติ
เพ่ือให้บังเกิดฤทธิ์ ฤทธิ์ของคนสามัญก็คือการท างานให้ส าเร็จสมประสงค์เพราะฉะนั้นอิทธิบาทจึงแปลว่า
คุณเครื่องส าเร็จความประสงค์หรืออีกอย่างคือ ปฏิปทาแห่งความส าเร็จ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชาตรี แนวจ าปา ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ด้านวิมังสา อยู่ในระดับมาก  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “พยายามปรับปรุงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในประชาชนให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา)” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักอิทธิบาท 4 
เป็นคุณธรรมเครื่องให้ส าเร็จตามประสงค์ เป็นทางปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดฤทธิ์ เป็นคุณธรรมท างานให้ส าเร็จ
สมประสงค์ แต่บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประยุกต์หลัก
อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ พยายามปรับปรุงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในประชาชนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
(วิมังสา) อาจยังไม่เต็มที่ อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ในรายข้อนี้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดกว่าทุกข้อ แต่ก็มีค่าแปล
ผลอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของกังวล เทียนกัณฑ์
เฑศน์ กล่าวว่า “การน าไปใช้” (Applica) ยังหมายถึง การประยุกต์น าไปปรับใช้ให้มีความสามารถมากขึ้น
ต่อการท างานในเรื่องต่างๆเพ่ือให้เกิดความต้องการของผู้ที่จะน าไปใช้อย่างถูกต้องก่อประโยชน์ในเรื่องนั้น 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ แสงอรุณ แจ้งจันทร์กล่าวว่า การน าไปใช้ หมายถึง เป็นการน าหลักความรู้
ที่ถูกต้องน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติต่อตนเองและสังคมการน าไป
ประยุกต์นั้นต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมทั้งในด้านกายและด้านจิตใจ ซึ่งประกอบไปด้วยความดีงาม
เพ่ือเป็นการแสดงออกต่อพฤติกรรม ต่อผลที่จะได้รับเป็นสิ่งที่ดี 

5.2.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 1) เพศ  จากสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ  เกษตร

วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน 
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ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน 
มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ว่าจะเป็นเพศชาย
หรือเพศหญิงจะมีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับว่าเพศใด เพราะมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานที่เหมือนกัน ดังนั้น บุคลากรเทศบาล
ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของณัฐนี เลิศเรืองเจริญ ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“การใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาชัย 2 อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร” ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีเพศ ต่างกัน มีการใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  

2) อายุ จากสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ   เกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน 
มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้
ว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุใดจะมีการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุใด เพราะมีการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมือนกัน ดังนั้น บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยประเด็นนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของณัฐนี เลิศเรืองเจริญ ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง “การใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาชัย 2 อ าเภอกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีอายุ ต่างกัน มีการใช้อิทธิบาท 4 
ในการปฏิบัติงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  

3) ระดับการศึกษา จากสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ว่าจะเป็นจะอยู่ในระดับการศึกษาใด จะมีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไป
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าระดับการศึกษา เพราะการประยุกต์ใช้อิทธิ
บาท 4 ในการปฏิบัติงานในทุกระดับการศึกษาที่เหมือนกัน ดังนั้น บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยประเด็นนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของณัฐนี เลิศเรืองเจริญ ได้
ท าการวิจัยเรื่อง “การใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาชัย 2 อ าเภอกระทุ่ม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มี
การใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้ การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตร
วิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหาร
เทศบาลต าบล และบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษา
มาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งสี่ด้านให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน ควรให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก เพราะมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดกว่าทุก
ด้าน  

1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ พบว่า “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 
ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบล และบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ  เกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที ่ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการ
บริหารราชการ (จิตตะ)” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบล และบุคลากร
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการ
พัฒนาการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (จิตตะ) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความพยายามปรับปรุงต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “พยายามปรับปรุงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการ
บริหารราชการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา)” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย และบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐาน
นี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิมังสา) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พยายาม
ปรับปรุงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการให้ดีมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอต่อไป 

2) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน พบว่า “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบล และบุคลากร
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการ
พัฒนาการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน ให้
มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
ภารกิจการงานที่ได้รับมอบมาย (จิตตะ)” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบล 
และบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ
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ยกระดับการพัฒนาการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (จิตตะ) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือให้เกิดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ7 ที่ว่า “พยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจ
การงานที่ได้รับมอบมายให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา) ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาล
ต าบล และบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ 
และยกระดับการพัฒนาการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิมังสา) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ พยายาม
ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่ได้รับมอบมายให้ดีมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

3) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ พบว่า “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบล และบุคลากร
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการ
พัฒนาการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ ให้
มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “พยายามปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่การ
ให้บริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา)” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบล และ
บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ
ยกระดับการพัฒนาการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พยายามปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติหน้าที่การให้บริการให้ดีมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เอาใจใส่จดจ่อ จริงจังอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่
การให้บริการอยู่เสมอ (จิตตะ)” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบล และ
บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ
ยกระดับการพัฒนาการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เอาใจใส่จดจ่อ จริงจังอยู่กับ
การปฏิบัติหน้าที่การให้บริการอยู่เสมอ ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

4) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน พบว่า “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อประชาชน โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบล และบุคลากรเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “มีความรับผิดชอบอุทิศตัวต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในประชาชน (จิตตะ)” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบล และบุคลากรเทศบาล
ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ในความรับผิดชอบอุทิศตัวต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
ประชาชน ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “พยายามปรับปรุงต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
ประชาชนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา)” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต าบล และ
บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ
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ยกระดับการพัฒนาการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พยายามปรับปรุงต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในประชาชนให้ดีมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอต่อไป 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

ผลการวิจัย “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่ผู้วิจัย เสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ จะวิจัยต่อยอด 
ดังต่อไปนี้ 

1) จากผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มีเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน ดังนั้น 
ควรวิจัย ประสิทธิภาพการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในประชาชน ของบุคลากร
เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

2) จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ในสี่ด้าน ข้อ 7 ที่ว่า “พยายามปรับปรุงการ
ปฏิบัติหน้าที่ในประชาชนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา)” ดังนั้น ควรวิจัย แนวทางส่งเสริมการประยุกต์หลัก
อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในประชาชน ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

3) จากผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่มากที่สุด คือ ควรประยุกต์หลักอิทธิบาท 
4 (วิมังสา) ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร เพ่ือให้เกิดความพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ใน
ประชาชนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ดังนั้น ควรวิจัย แนวทางส่งเสริมการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 (วิมังสา) ไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 
1) นายวิชิต โพธาราม  
 ต าแหน่ง 
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ปลัดเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

 วุฒิการศกึษา รป .ม  (รั ฐ ป ร ะศ าส น ศ าต รม ห าบั ณ ฑิ ต ) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2) นายสิทธิพงษ์ ชนะดี   
 ต าแหน่ง 
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ปลัดเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย 
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: 
 
: 

 
 ต าแหน่ง รองสาวัตรปราบปรามสถานีต ารวจภูธร อ าเภอ
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ภาคผนวก  ข 
หนังสอืขอความอนเุคราะหเ์ปน็ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมอืเพื่อการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ศธ ๖๐๑๕/ว ๑๒๕                           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
                        วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยง
เมือง  
                 ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
                 จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
                       

              ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
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เจริญพร     นายวิชิต โพธาราม 

    

ด้วย พันจ่าเอกณรงค์ ก้านจักร นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต
ร้อยเอ็ด ได้ท าสารนิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ขอ
อนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอเจริญพร 

 
                                           

     (พระครูกิตติวราทร) 
   รองอธิการบดี 

                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
        ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 
 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.๐-๔๕๓๕๑-๘๓๖๔, ๐-๔๓๕๑-๖๐๗๖ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร.๐-๔๓๕๑-๔๖๘๑ 
http://www.rec.mbu.ac.th 
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                                                                     จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
                      

              ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
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ร้อยเอ็ด ได้ท าสารนิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์จากท่าน  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านด้วยดี ขอ
อนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

http://www.rec.mbu.ac.th/


 
 

ขอเจริญพร 

 
                                           

     (พระครูกิตติวราทร) 
   รองอธิการบดี 

                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
     ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 
 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.๐-๔๕๓๕๑-๘๓๖๔, ๐-๔๓๕๑-๖๐๗๖ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร.๐-๔๓๕๑-๔๖๘๑ 
http://www.rec.mbu.ac.th 

 
ที่ ศธ ๖๐๑๕/ว ๑๒๕                           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
                        วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยง
เมือง  
                 ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
                 จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
                       

              ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง        ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

เจริญพร     ร้อยต ารวจเอกเจริญยศ โนบรรเทา 
    

ด้วย พันจ่าเอกณรงค์ ก้านจักร นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต
ร้อยเอ็ด ได้ท าสารนิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ขอ
อนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

ขอเจริญพร 

 
                                           

      (พระครูกิตติวราทร) 
   รองอธิการบดี 

                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
      ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

http://www.rec.mbu.ac.th/


 
 

 
ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.๐-๔๕๓๕๑-๘๓๖๔, ๐-๔๓๕๑-๖๐๗๖ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร.๐-๔๓๕๑-๔๖๘๑ 
http://www.rec.mbu.ac.th 

http://www.rec.mbu.ac.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
หนังสอืขอความอนเุคราะหเ์กบ็รวบรวมขอ้มลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ ศธ ๖๐๑๕/ว ๑๒๕                           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
                        วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยง
เมือง  
                 ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
                 จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
                       

              ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เก็บรวมรวบข้อมูล 



 
 

เจริญพร     นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
    

ด้วย พันจ่าเอกณรงค์ ก้านจักร นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต
ร้อยเอ็ด ได้ท าสารนิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” เพื่อเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) 

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาได้เข้าเก็บรวบรวมข้อมูล
ในหน่วยงานของท่าน ส่วน วัน เวลา นั้น นักศึกษาจะมาติดต่อประสานงานกับท่านโดยตรง 

 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ขอ
อนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

ขอเจริญพร 

 
                                           

     (พระครูกิตติวราทร) 
   รองอธิการบดี 

                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.๐-๔๕๓๕๑-๘๓๖๔, ๐-๔๓๕๑-๖๐๗๖ ต่อ ๑๑๒ 
โทรสาร.๐-๔๓๕๑-๔๖๘๑ 
http://www.rec.mbu.ac.th  

http://www.rec.mbu.ac.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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 เร่ือง การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาล

ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ค าชี้แจง    
        1) แบบสอบถามนี้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย เรื่อง ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจาก
ท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามและแสดงถึงการมีส่วนร่วมที่ตรงความเป็นจริงทุกข้อ ข้อมูลต่างๆ ที่
ได้รับจากท่านในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างสูงต่อการวิจัยครั้งนี้ และค าตอบของท่าน
จักไมม่ีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด เพราะเสนอผลการวิจัยในภาพรวม 

2) แบบสอบถามแบ่งเป็นสามตอน คือ  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

            ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด   

ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไป
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี ขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้ 
 
 
                                   พันจ่าเอกณรงค์ ก้านจักร 

                     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน  [  ] หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน                     
 

1) เพศ           
[  ] 1. ชาย     

  [  ] 2. หญิง 
 
  2) อายุ     
    [  ] 1. ไม่เกิน 35 ปี       

  [  ] 2. 36 - 40 ปี    
[  ] 3. 41 ปีขึ้นไป  
 

3) ระดับการศึกษา  
  [  ] 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 
                  [  ] 2. ปริญญาตรี 
          [  ] 3. สูงกว่าปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาล

ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องค าตอบทางขวามือ ของแต่ละข้อ ที่ตรงกับการประยุกต์

หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และให้ตอบครบทุกข้อ 
 

ตัวอย่าง 
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ข้อที่ 

การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ระดับการประยุกต์ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
  ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ      
1. รักใคร่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการ

บริหารราชการ (ฉันทะ) 
/     

2. มีความพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
ราชการ (ฉันทะ) 

 /    

 

อธิบาย 
 ตัวอย่างข้อ 1 แสดงว่า ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ ท่านรักใคร่เอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ (ฉันทะ) อยู่ในระดับมากที่สุด 

ตัวอย่างข้อ 2 แสดงว่า ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ ท่านมีความพอใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ (ฉันทะ) อยู่ในระดับมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ข้อ 
การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ระดับการประยุกต์ 
มาก 
ที่สุด 

มา
ก 

ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

5 4 3 2 1 
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ 
1. รักใคร่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหารราชการ 

(ฉันทะ) 
     

2. มีความพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ (ฉันทะ)      
3. ขยันมั่นเพียร และอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร

ราชการ (วิริยะ) 
     



125 

4. เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
ราชการ (วิริยะ) 

     

5. ใจจดจ่อ จริงจัง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ (จิต
ตะ) 

     

6. มีความรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ (จิตตะ)      
7. พยายามปรับปรุงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการให้ดี

ขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา) 
     

8. ปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหารราชการโดยใช้ความคิดอย่าง
รอบคอบ (วิมังสา) 

     

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน  
 9. รักใคร่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจการงานที่ได้

กระท าอยู่ (ฉันทะ) 
     

10. มีความพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่ได้รับ
มอบหมาย (ฉันทะ) 

      

11. ขยันอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในภารกิจการงานที่ ได้รับ
มอบหมาย (วิริยะ) 

      

 
 
 

ข้อ 
การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ระดับการประยุกต์ 
มาก 
ที่สุด 

มา
ก 

ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 

5 4 3 2 1 
12. เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจ

การงานทีก่ระท าอยู่ (วิริยะ) 
     

13. เอาใจจดจ่อ จริงจัง ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่
ได้รับมอบหมาย (จิตตะ) 

     

14. มีความรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่ได้รับ
มอบหมาย (จิตตะ) 

     

15. พยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ดีขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา) 

     

16. ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงานโดยใช้ความคิดอย่างรอบคอบ 
(วิมังสา) 

     

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
17. รักใคร่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการอยู่เสมอ 

(ฉันทะ) 
     

18. มีความรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการ (ฉันทะ)      
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19. ขยันอดทนมั่นเพียรต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการ (วิริยะ)      
20. เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ ง ไม่ท้อถอยต่อการปฏิบัติหน้าที่ การ

ให้บริการ (วิริยะ) 
     

21. เอาใจจดจ่อต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการอย่างเต็มที่ (จิต
ตะ) 

     

22. มีความรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการ (จิตตะ)      
23. พยายามปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการให้ดี

ขึ้นอยู่เสมอ (วิมังสา) 
     

24. ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการโดยใช้ความคิดอย่างรอบคอบ (วิมังสา)      
 
 
 
 
 
 

ข้อ 
การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ระดับการประยุกต์ 
มาก 
ที่สุด 

มา
ก 

ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน  
25. รักใคร่เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน  (ฉันทะ)      
26. มีความพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน  (ฉันทะ)      
27. ขยันอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน  (วิริยะ)      
28. เอาธุระ  ไม่ทอดทิ้ ง  ไม่ท้ อถอยในการปฏิบั ติหน้ าที่ ต่ อ

ประชาชน  (วิริยะ) 
     

29. ใจจดจ่อ จริงจัง ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน  (จิตตะ)      
30. มีความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน  (จิตตะ)      
31. พยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในประชาชนให้ดีขึ้นอยู่

เสมอ (วิมังสา) 
     

32. ปฏิบัติหน้าที่ ในประชาชนโดยใช้ความคิดอย่างรอบคอบ 
(วิมังสา) 

     

 

 
 
 
 
 
 
 



127 

 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
เพ่ือให้การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบล

เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอความกรุณาเขียน
ข้อเสนอแนะเพ่ิมทั้งสี่ด้าน 
 
1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการ 
  ข้อเสนอแนะ........................................................ ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................................................  
 
2) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน 
  ข้อเสนอแนะ.............................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................................................  
 
3) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
  ข้อเสนอแนะ.................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ................................ 
........................................................................... ..................................................................................  

 
4) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน  
  ข้อเสนอแนะ...................................................................................................... .................... 
.............................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... .......................................................... 

 
 
 

ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือกรอกแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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เรื่อง การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบล
เกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

 
 
 
 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(X) IOC = 


 หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารราช 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการงาน น ำไปใช้ได้ 
1 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
1 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 

ข้อ ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 
IOC = 


 

หมายเหตุ 
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 สูตร    IOC = 

 

 
กำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหำ (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) IOC โดยมีเกณฑ์ ในกำรประเมิน ตำมสูตร 
  

       


 

 

  เมื่อ IOC แทน ดัชนีควำมสอดคล้องของข้อสอบกับนิยำม/จุดประสงค์ 
  แทน ผลรวมคะแนนประเมินของผู้เชี่ยวชำญ 

  แทน จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ 
ให้คะแนน   +1  แทน     แน่ใจว่ำข้อสอบวัดได้สอดคล้องกับนิยำม/จุดประสงค์ 
ให้คะแนน   0  แทน     ไม่แน่ใจว่ำข้อสอบวัดได้สอดคล้องกับนิยำม/จุดประสงค์ 
ให้คะแนน   -1  แทน     แน่ใจว่ำข้อสอบวัดได้ไม่สอดคล้องกับนิยำม/จุดประสงค์ 

 จำกข้อค ำถำมทั้งหมด จ ำนวน 32 ข้อ โดยเลือกข้อค ำถำมที่มีค่ำตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป มีค่ำดัชนี
ควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) IOC เท่ำกับ 1.00 จ ำนวน 32 ข้อ 
ซึ่งใช้ได้ท้ังหมด 
 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 (X) 
ด้านการปฏิบัติหน้าทีต่อประชาชน น ำไปใช้ได้ 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 น ำไปใช้ได้ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
           ภาคผนวก  ฉ 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

   R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients    N of Cases = 30            N of Items =32        Alpha = .925 
 

ข้อที่ Scale Mean Scale  Variance Corrected Item Alpha  if Item 
1 84.00 130.000 .559 .924 
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2 83.83 127.040 .724 .922 
3 84.03 128.447 .613 .923 
4 83.73 125.375 .873 .920 
5 83.73 125.375 .873 .920 
6 84.00 129.241 .606 .923 
7 83.93 128.754 .601 .924 
8 84.00 129.241 .606 .923 
9 83.93 127.651 .667 .923 

10 84.00 127.655 .706 .922 
11 84.00 128.966 .583 .924 
12 83.80 128.579 .598 .924 
13 83.80 128.579 .598 .924 
14 84.13 130.671 .487 .925 
15 84.13 130.671 .487 .925 
16 83.80 130.924 .533 .924 
17 83.70 130.424 .559 .924 
18 83.93 128.754 .601 .924 
19 84.00 129.241 .606 .923 
20 83.93 127.651 .667 .923 
21 84.00 127.655 .706 .922 
22 83.93 128.754 .601 .924 
23 84.00 129.241 .606 .923 
24 83.93 127.651 .667 .923 
25 84.00 127.655 .706 .922 
26 84.00 128.966 .583 .924 

 
 
ข้อที่ Scale Mean Scale  Variance Corrected Item Alpha  if Item 
27 84.00 130.000 .559 .924 
28 83.83 127.040 .724 .922 
29 84.03 128.447 .613 .923 
30 83.73 125.375 .873 .920 
31 83.73 125.375 .873 .920 
32 84.00 129.241 .606 .923 
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ประวัตผิูว้จิยั 
 

ชื่อ-สกุล พันจ่าเอกณรงค์ ก้านจักร์ 
วัน เดือน ปี เกิด 10 สิงหาคม 2513 
สถานที่เกิด อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านฝาง อ าเภอเกษตรวิสัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
ต าแหน่ง และประวัติการท างาน  
 พ.ศ. 2533 จบนักเรียนจ่าทหารเรือ 
 พ.ศ. 2558 ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต) คณะสังคม สาขารัฐศาสตร์การ

ปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด 

ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2535 นายพวกยิง หมู่ปืนเล็ก หมวดปืนเล็กร้อยปืนเล็กที่ 1 กองพัน

ทหารราบที่  9 รักษาพระองค์  กองพลนาวิโย ธินหน่ วย
บัญชาการนาวิกโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 พ.ศ. 2554 เจ้าพนักงานธุรการ 4 เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตร
วิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
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