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 วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1)เพ่ือศึกษาการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2)เพ่ือ

เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบุคลากร ท่ีมี เพศ  อายุ  ระดับ

การศึกษา  สถานภาพ และรายไดตอเดือนตางกัน  3)เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางสงเสริม

การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บุคลากรไดแก บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 544 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของทาโร 

ยามาเน (Yamane) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 231 คน เครื่องมือท่ีใช เ ก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถาม แบบปลายปดและแบบปลายเปด วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t - test คา 

(One–Way ANOVA or F–test) และทดสอบคาคะแนนเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการ (Least Significant 

Difference) LSD. 

 ผลการวิจัยพบวา  

 1) บุคลากรมีความคิดเห็นตอการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง  4  ดาน อยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานวิริยะ มีคาเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมาคือ ดานฉันทะ สวนดานวิมังสา  มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ตามลําดับ เม่ือจําแนกตามเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดตอเดือน พบวา โดยรวม อยูในระดับมาก 
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 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบุคลากร ท่ีมี 

เพศ อาย ุระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดตอเดือนตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน 

 3) ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางสงเสริมการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ดานจิตตะ มี

ความถ่ีมากท่ีสุด คือ ควรมีความเขาใจถึงความตองการใสใจและใหความสําคัญกับงานทุกชิ้นท่ีเขามา

หา เอาใจใสในการทํางานท้ังตนเองและในทีมงาน รูคิดและวิเคราะหถึงงานท่ีทําทุกอยาง วาใหผล

คุมคาเพียงไร.  

คําสําคัญ การประยุกตใช, อิทธิบาท 4, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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This thesis has the following objectives; 1.to study the application of the 4 

principles of Iddhipada in personnel's performance in the Local Administrative 

Organizations in Wang-Noi district of Phranakorn Si Ayutthaya province, 2.to compare 

the opinion on the application the 4 principles of Iddhipada in performance of 

personnel in the Local Administrative Organizations in Wang-Noi district of Phranakorn 

Si Ayutthaya province based on their differences in gender, age, educational level, 

marital status, and monthly income, and 3.to study feedback of ways to promote the 

application of the 4 principles of Iddhipada in personnel's performance in the Local 

Administrative Organizations in Wang-Noi district of Phranakorn Si Ayutthaya province. 

231 samples of 544 personnel in Local Administrative Organizations in Wang-Noi 

district were obtained by using the table of Taro Yamane.  The data were collected 

by questionnaires and analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation,       

T-test, F-test, or One-way Anova and LSD method. 

The findings were as follows; 

1. The application of the 4 principles of Iddhipada in personnel's performance 

in the Local Administrative Organizations in Wang-Noi district of Phranakorn Si 

Ayutthaya province was in a high level overall. In details, the highest level was on 

Effort, followed by Aspiration, Dedication, and Investigation respectively. 
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2.The result of comparison, the personnel with the different genders, ages, 

educational level, marital status, and monthly income had no different levels in the 

application of the 4 principles of Iddhipada in their performance.   

3.The most suggestions obtained from the study were on Dedication; to pay 

attention to work and to see the significance of every work, to take care of one’s 

duty work and work of the team, and to analyze the worth of work. 

  

Keywords: Application, Iddhipada 4, Local Government  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงดวยดีดวยความเมตตากรุณาสนับสนุนจากคณาจารย

ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกทานท่ีไดประสิทธิประสาทวิชา

ความรู และใหคําแนะนําแนวทางในการทําวิทยานิพนธ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในพระคุณเปนอยางยิ่ง จึงขอ

กลาวนามเพ่ือขอบพระคุณเปนลายลักษณอักษรไว ณ ท่ีนี้ 

 ขออนุโมทนาขอบพระคุณ รศ. (พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และ ดร.ชวลิต 

ไหลรินทร อาจารยท่ีปรึกษารวม ท่ีชวยตรวจสอบการเขียนวิทยานิพนธ โดยไดสละเวลาอานและไดให

คําปรึกษาชี้แนะแนวทาง ตลอดจนตรวจสอบ แกไข ท้ังยังไดใชความเชี่ยวชาญของทานในการชวย

เพ่ิมเติมเนื้อหา อันเปนประโยชนแกผูทําการวิจัยเปนอยางมากในการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ดวยดีเสมอมา 

  ขอกราบขอบพระคุณ พระศรีวินยาภรณ, ดร.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  

มหามกุฏราชวิทยาลัย และขอขอบพระคุณ พระมหาบุญไทย ปฺุมโน ดร, รศ.ดร.ศรชัย ทาวมิตร, 

รศ.วิรัตน กางทอง, ดร.สมภพ ระงับทุกข, ดร.จักรวาล สุขไมตรี ท่ีไดใหความอนุเคราะหตรวจ

เครื่องมือวิจัยในฐานะท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือเก็บขอมูลเขียนงานวิทยานิพนธ และใหคําแนะนําใน

ดานตาง ๆ 

 ขออนุโมทนาขอบพระคุณ นางสมศรี พันธเจริญวรกุล, นายอําพล อัจจาครุ, นางจินตนา 

ทับทิมทอง, นางสาวทิพยวรรณ คงแสงภักดิ์, นายทวี กระจางภักดิ์ ท่ีไดใหเมตตาอนุเคราะหให

สัมภาษณ ในการเก็บขอมูลเปนไปดวยดี โดยมิไดมีอุปสรรคใด ๆ 

 สําหรับความชวยเหลือและกําลังใจจากบรรดาเพ่ือนสหธรรมิก และผูใหญท่ีเคารพทุกทาน 

ซ่ึงผูวิจัยไมสามารถเอยนามในท่ีนี้ไดท้ังหมด รวมถึงเจาหนาท่ีของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย ตลอดจนครอบครัวของผูวิจัย ท้ังบิดามารดา ญาติพ่ีนอง ซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ี

สงเสริมในเรื่องการศึกษาแกผูวิจัย เปดโอกาสใหผูวิจัยไดตัดสินใจในการใชชีวิตและการศึกษาดวย

ตนเองมาโดยตลอด ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานดวยใจจริง ซ่ึงท้ังหมดท่ีไดรับมาเปนสวนสําคัญ และเปน

แรงผลักดันท่ีมีคา ทําใหผูวิจัยสามารถเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จเสร็จสิ้นได  

 อยางไรก็ดี การเขียนกิตติกรรมประกาศก็เพ่ือเปดพ้ืนท่ีใหไดขอบคุณบุคคลท่ีมีสวน

ชวยเหลือในโลกวิชาการ แมในทางปฏิบัติ วิทยานิพนธเลมนี้เปนผลงานของผูวิจัย แตไมวาจะพลิกไปท่ี

หนาไหน ก็ไมใชเรื่องเกินเลยท่ีจะกลาววางานวิจัยเลมนี้เปนผลจากความพากเพียรและรวมกันของคน

หลายกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งรายชื่อท่ีปรากฏในบรรณานุกรม ท่ีชวยกันปนเสริมเติมแตงจนกลายเปน

ผลลัพธเปนรูปเลมดงัท่ีประจักษเห็น 

     พระชินกร สุจิตฺโต (ทองดี) 
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บทท่ี  1 

 บทนํา  
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองของประเทศแบงออกเปนราชการสวนกลางสวนภูมิภาค

และสวนทองถ่ิน ซ่ึงในราชการสวนกลางประกอบดวยกระทรวง ทบวง กรม สวนภูมิภาคประกอบดวย

จังหวัดและอําเภอ สวนทองถ่ินประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล  

เทศบาล เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร หนวยงานตาง ๆ เหลานี้ตางก็มีงานท่ีตองดําเนินการ

แตกตางกันออกไป ท้ังนี้เพ่ือจุดมุงหมายเดียวกัน คือการพัฒนาประเทศชาติและองคกรตางๆ เหลานี้

ตองใชทรัพยากรตาง ๆ มากมาย รวมท้ังคนหรือท่ีเรียกวาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญ

อยางยิ่งยวด เพราะคนเปนผูสรางสรรพสิ่งจนกลายเปนผลผลิตหรือการนําองคกรไปสูความสําเร็จ  

และการท่ีบุคลากรจะปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยอมข้ึนอยู

กับปจจัยตาง ๆ โดยท่ัวไปแตละคนมีลักษณะท่ีหลากหลายแตกตางกัน ในดานความรู ทักษะ ทัศนคติ 

แตการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ตองตระหนักถึงสภาพรางกาย และจิตใจของผูปฏิบัติงานดวย 

เม่ือมนุษยมีการพัฒนาทางรางกายและจิตใจ จึงตองทํางานการงานของตนใหดี เพ่ือความ

เปนมนุษยท่ีสมบูรณ เชน ทํางานเปนเด็กท่ีดี  เปนหนุมสาวท่ีดี  เปนพอบานแมเรือนท่ีดี  เปนคนแก  

ท่ีดี การทํางานการงานเหลานี้เปนสิ่งท่ียกเวนใหไมได ดังนั้นควรจะถือวางานการงานเปนสิ่ง ท่ี

ประเสริฐหรือศักดิ์สิทธิ์ หรือสูงสุดสําหรับความเปนมนุษย แตถาละเลยก็ยอมสูญเสียความเปนมนุษยท่ี

ถูกตอง แตในสังคมปจจุบันการทํางานของมนุษยมักถูกปลูกฝงใหมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง เกิดปญหา

ในการทํางาน ซ่ึงปญหาตาง ๆ จะหมดไปหากบุคคลเกิดแรงจูงใจจากตัวของตัวเองโดยไมตองการสิ่ง

ตอบแทน ทําเพ่ือจุดประสงคและความตองการเพ่ือความสําเร็จของงานนั้น ๆ เทานั้น (พัชนี  ศรีทอง

นาก, 2518 หนา 159)  ในการทํางานใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพนั้น  สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาไดทรงตรัสหลักธรรมท่ีใช  คือ  อิทธิบาท 4 ซ่ึงประกอบดวย ฉันทะ (ความพอใจรัก

ใครในสิ่งนั้น) วิริยะ (ความเพียรพยายามทําในสิ่งนั้น)  จิตตะ (การเอาใจฝกใฝใน  สิ่งนั้น) และวิมังสา 

(การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น) (การศาสนา, 2521 หนา 299) อิทธิบาท 4 นี้ มีลักษณะ

เปนแรงจูงใจใฝรูแบบหนึ่ง  ท่ีสอนใหบุคคลทํางานเพ่ืองาน มีความพอใจเกิดจากตนเอง ซ่ึงเม่ือมีความ

พอใจแลว  ความเพียรพยายาม  ความอดทน  ความเอาใจใส และการพิจารณางานดวยเหตุผล ยอม

ตามมาเองโดยไมตองอาศัยเครื่องลอภายนอกแตอยางใด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบุคลากรในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน 544 คน  มีชื่อยอเปนทางการวา อปท. มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปน
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ราชการบริหารสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ภายในองคกรมีการแบงออกเปนหนวยงานตาง ๆ ไดเทาท่ี

จําเปนตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ประชาชนมีจํานวนมากการพัฒนาหลายดานลาชา 

ไมทันตอความตองการของประชาชน ปญหาขาดแคลนงบประมาณในการฝกอบรม เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และการเบิกงบประมาณในการไปใชกับความตองการของ

ประชาชนใหตรงกับความเดือดรอนทันที ดังกลาวนั้นตองอาศัยพนักงานประจําท่ีเปนขาราชการและ

เจางานผูปฏิบัติงานหรือบุคลากรในระดับตาง ๆ ซ่ึงมีหลากหลายในดานเพศและระดับการศึกษา ซ่ึง

บุคคลเหลานี้เปนกลไกท่ีสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบัติงานใหไปสูเปาประสงคของแต

ละหนวยงาน     

 จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4  

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เพ่ือจะไดประเมินระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให

ผูบริหารไดพัฒนาและสงเสริมใหมากข้ึน ในการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน เพ่ือ

นําไปเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรตอไป 

 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4  ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4  ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ

บุคลากรท่ีมีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ  และรายไดตอเดือนตางกัน 
1.2.3  เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4  ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

1.3  สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1 บุคลากรท่ีมีเพศตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4  ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน 
1.3.2  บุคลากรท่ีมีอายุตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4  ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน 
1.3.3  บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4  ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตาง

กัน  
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1.3.4  บุคลากรท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตาง

กัน 
1.3.5  บุคลากรท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4  ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตาง

กัน 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1  ขอบเขตดานประชากร 

           ได แ ก   บุ ค ล าก ร องค ก รปกครองส วนท อ ง ถ่ิ น อํ า เภ อวั ง น อย  จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยา  จํานวน 544 คน 

1.4.2  ขอบเขตดานเนื้อหา 

          ไดแก  การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 -    ดานฉันทะ กับการปฏิบัติงาน  

 -    ดานวิริยะ กับการปฏิบัติงาน   

 -    ดานจิตตะ กับการปฏิบัติงาน  

 -    ดานวิมังสา กับการปฏิบัติงาน  

1.4.3  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

            ไดแก  สถานท่ีท่ีใชในการวิจัย  คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1.5.1 ทําใหทราบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา              
1.5.2 ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบุคลากร ท่ีมีเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสและรายไดตอเดือนตางกัน 
1.5.3 ทําใหทราบขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางแกไขสงเสริม การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4  ใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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1.5.4 สามารถนําผลจากการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนประโยชนเก่ียวกับการสงเสริม ในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

1.6  คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

การประยุกต หมายถึง  การนําความรูเชิงทฤษฎีหรือความรูท่ีมีอยูแลวมาปรับใชใหเปน

ประโยชน ความรูสึกนึกคิดหรือการรับรูของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4  หมายถึง  การนําหลักธรรมมาปรับใช เปนขอปฏิบัติท่ีให

บรรลุถึงความสําเร็จหรือทางแหงความสําเร็จมีอยู  4  อยาง  คือ  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  และวิมังสา 

การปฏิบัติงาน หมายถึง  การทํางานของขาราชการตามอํานาจงานของรัฐท่ีกําหนดข้ึนของ

แตละหนวยงานและเจางานผูปฏิบัติหนาหรือบุคลากรในระดับตาง ๆ  ท่ีไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคับบัญชา 

บุคลากร  หมายถึง  ผูท่ีปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานอยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอ

วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ฉันทะ  ความพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  มีความรักตองานและงานท่ีปฏิบัติอยู  

ปรารถนาจะปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ เต็มใจปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย รูสึกสบายใจขณะ

ปฏิบัติงาน ไมรูสึกเบื่อหนายในการปฏิบัติงาน พอใจท่ีจะทํางานกับองคกรนี้ ภูมิใจท่ีจะบอกคนอ่ืนวา

ทานเปนสวนหนึ่งขององคกรนี้ เม่ืองานท่ีทําบรรลุผลสําเร็จรูสึกภูมิใจ และมีความสุขเม่ือมีผูกลาวถึง

องคกรท่ีทํางานอยูในทางไมดี จะรีบชี้แจงแกทันทีแมวาองคกรอ่ืนจะใหคาตอบแทนท่ีสูงกวา ก็ยัง

เลือกทํางานกับองคกรนี้ตอไป 

วิริยะ ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน  หมายถึง ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน 

ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอเปนประจํา  ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ในการท่ีจะทําใหงานประสบผลสําเร็จ

งานท่ีตองเรงทําใหเสร็จ มักจะอุทิศเวลานอกเวลาทํางานปกติแมงานท่ีทานทําจะมีอุปสรรคตาง ๆ ก็

ไมละความพยายามเม่ือมีเวลาวาง  มักแสวงหาความรูเสมอแมวางานท่ีทําจะตองใชเวลายาวนานนับป

จึงจะสําเร็จผล  ก็ไมทอถอยเม่ือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน  มักจะรีบทําโดยทันที  มักปฏิบัติงาน

เสร็จสมบูรณ  ตามโครงการหรือแผนงานท่ีไดกําหนดไว ไดทุมเทท้ังแรงกายและแรงใจในการ

ปฏิบัติงาน 

จิตตะ การเอาใจฝกใฝในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  สามารถปฏิบัติงานไดทันทีเม่ือถึง เวลา

ทํางานการตรงตอเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน  เห็นวามีความจําเปนในการปฏิบัติงาน  มี

การแบงเวลาไวอยางชัดเจน ควบคุมตนเองใหปฏิบัติงานไดเปนอยางดี  ปฏิบัติงานดวยความจริงใจ  

ถือวาความรับผิดชอบตองานเปนสิ่งจําเปนบางครั้ง ปฏิบัติงานจนลืมทําภารกิจสวนตน ศึกษา
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รายละเอียดของงานท่ีรับผิดชอบ  ตรวจดูแลความเรียบรอยของงานท่ีปฏิบัติ  เอาใจใสตอการ

ปฏิบัติงาน 

วิมังสา การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน  หมายถึงถาปฏิบัติงานแลวผล

ท่ีไดไมคอยดี  มักจะแกไขใหดีข้ึนในครั้งตอ  ๆ ไป มีการวางแผนการปฏิบัติงานไวลวงหนา  คํานึงถึง

ความสัมพันธระหวางหนวยงานยอยกับหนวยงานใหญ  มักใครครวญถึงผลดี – ผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน 

กอนท่ีจะปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอยางเต็มความรูความสามารถแมการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค

แลวแตเห็นวาตองพยายามทําใหดีข้ึนอีก ศึกษาวิทยาการใหม  ๆ  เพ่ือนํามาใชปรับปรุงการปฏิบัติงาน  

คิดหาวิธีการปฏิบัติงานท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด มักคนหาสาเหตุของการปฏิบัติงานท่ีไม

ไดผล  ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานจนเขาใจกอนท่ีปฏิบัติงาน 

เพศ  หมายถึง  เพศของผูตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธฉบับนี้  แบงเปน 2 เพศ คือ    

1) เพศชาย และ  2)  เพศหญิง 

อายุ  หมายถึง  อายุของผูตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธฉบับนี้  แบงเปน 3  ชวง  

คือ   1) อายุ 18 - 30 ป, 2) อายุ 31 - 40  ป,  3)  อายุ  41 -50  ป และ 4)  อายุ  50   ปข้ึนไป 

ระดับการศึกษา  หมายถึง  ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธฉบับ

นี้  แบงเปน  4  ระดับ  คือ 1)  ประถมศึกษา,   2)  มัธยมศึกษา/ปวช.,   3)  อนุปริญญา/ปวส.,  4) 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

สถานภาพ  หมายถึง สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธฉบับนี้ แบงเปน 

3 กลุม คือ 1)  โสด,   2) สมรส และ 3)  หมาย หรือหยาราง 

รายไดตอเดือน  หมายถึง  รายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธฉบับนี้  

แบงเปน  4  กลุม  คือ  1)  ต่ํากวา  8,000  บาท,  2)  8,001 - 10,000  บาท,  3)  10,001 - 

15,000  บาท และ  4)  15,000  บาทข้ึนไป 
 



บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการประยุกต 

2.2 หลักคําสอนเก่ียวกับหลักอิทธิบาท 4 

2.3 บทบาทหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.4 ทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  

2.5 สภาพพ้ืนท่ีศึกษา 

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.7 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

2.1แนวคิดเกี่ยวกบัการประยุกต 

 2.1.1ความหมายของการประยุกต 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา 711) ไดใหความหมายของ ประยุกต วา 

เปนการนําความรูในวิทยาการตาง ๆ มาปรับใชใหเปนประโยชน เชน วิทยาศาสตรประยุกต คือ การ

นําความรูในวิชาการตาง ๆ ของวิทยาศาสตร มาใชประโยชนในภาคปฏิบัติ ในดานตาง ๆ รวมท้ังการ

นํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  

 สมชาติ โตรักษา (2558, หนา 130) ใหความหมายของ ประยุกต วา การประยุกต 

หมายถึง การนําบางสิ่งมาใชประโยชน โดยปรับใชอยางเหมาะสมกับสภาวะท่ีเฉพาะเจาะจงบางสิ่งท่ี

นํามานั้น อาจเปนทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความรู เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งและนํามาใช

ประโยชนในภาคปฏิบัติ โดยปรับใหเขากับบริบท และสภาพแวดลอมท่ีเปนอยู อยางเหมาะสม 

นอกจากนี้ บางสิ่ง นั้น อาจเปนวัตถุ/สิ่งของ ท่ีนํามาใชนอกเหนือบทบาทหนาท่ีเดิม เพ่ือใหเหมาะสม

กับบริบทใหม  

 ในขณะท่ี เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2554, หนา 130) อธิบายวา การประยุกต เปนการนํา 

ภาคทฤษฎี สู การปฏิบัติ หมายความวา การประยุกตเปนการนําทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ แนวคิด 
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เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไปปรับใชใหเกิดประโยชนในภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะในศาสตรสาขาวิชาตาง 

ๆ มักมีการประยุกตทฤษฎีสูภาคปฏิบัติ เพ่ือประโยชนในการนําไปใชจริง ในการแกปญหาอยางเปน

รูปธรรม  

 กลาวโดยสรุป การประยุกต หมายถึง การนําหลักการจัดการใชในชีวิตประจําวันหรือ

นําไปใชในการวางแผนพัฒนาหนวยงานท่ีตนปฏิบัติงานอยูได กลาวคือ การนําทักษะดานตาง ๆ มา

เปนแนวทางในการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในชุมชน 

องคกร สภาวะแวดลอม และสิ่งท่ีเก่ียวของไดอยางกลมกลืม ซ่ึงหลักการหรือแนวคิด ทฤษฎีในการ

ประยุกตหรือปรับใชมุงเนนการพัฒนาตอตนเองหรือใหเอ้ือตอการพัฒนากาย พฤติกรรม จิต และ

ปญญา รวมท้ังในมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 

 2.1.2 องคประกอบของการประยุกต 

 หลักการสําหรับการประยุกตนั้น ประกอบดวยองคประกอบหลักและองคประกอบเสริม 

ดังตอไปนี้ คือ 

 1. องคประกอบหลักของการประยุกต ไดแก 

  1) งานท่ีจะดําเนินการ พรอมกําหนดเวลา 

  2) เปาหมายของงานท่ีจะดําเนินการ 

  3) ความรูในวิทยาการหลักของงานท่ีจะดําเนินการ 

  4) ความรูในวิทยาการท่ีเก่ียวของกับงานท่ีจะดําเนินการ 

  5) ความรูในบริบท สภาวะแวดลอม และสิ่งท่ีเก่ียวของ ท่ีเปนอยูในขณะดําเนินการ 

  6) ความสามารถและความชํานาญของผูปฏิบัติ ในการประยุกตความรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

สูการปฏิบัติในแตละบริบท ในแตละสภาวะแวดลอม และในแตละสิ่งท่ีเก่ียวของท่ีเปนอยู ในขณะ

ดําเนินการอยางสรางสรรค 

  7) ทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการประยุกต 

 2. องคประกอบเสริมของการประยุกต ไดแก 

  1) ทรัพยากรเสริม 

  2) สิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 

  3) สภาวะแวดลอมท่ีสงเสริม สนับสนุน และเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานท้ังทางตรงและ

ทางออม 
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  4) สิ่งอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีสงเสริม สนับสนุนและเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานท้ังทางตรง

และทางออม (สมชาติ โตรักษา, 2558, หนา 131-132) 

 กลาวโดยสรุป องคประกอบของการประยุกต จัดไดวาเปนสิ่งท่ีเก้ือหนุนหรือเอ้ืออํานวย

สําหรับหลักการประยุกต ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบหลักและองคประกอบเสริม โดยจะตองอาศัย

งานท่ีดําเนิน เปาหมาย ความรูและความสามารถ และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีเปนจะสวน 2เอ้ืออํานวยตอการนําไป

ปรับใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มศักยภาพ 

 2.1.3 ความสําคัญของการประยุกต 

 การประยุกตนั้นเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางมาก เพราะเปนการนําหลักความรูเพ่ือไปประยุกตใช

ใหสอดรับกับสถานการณตาง ๆ ในชีวิต ชุมชน องคกรและสังคม โดยการ ประยุกต นั้น มีความสําคัญ

แบงได 4 ระดับ ดังตอไปนี้  

 1. ระดับงาน การประยุกตเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการดําเนินงาน กอใหเกิด

ประโยชนมากข้ึนในภาคปฏิบัติของการดําเนินงานนั้น ทําใหผูปฏิบัติและผู ท่ีเก่ียวของมีความ

ภาคภูมิใจในผลการดําเนินงานท่ีตนเองมีสวนชวยใหเกิดข้ึน เพราะการประยุกตนั้นเปรียบเสมือน 

ศิลปะ หรือเคล็ดลับ ในการดําเนินงาน จึงนําไปสูความรักและความผูกพันในงาน 

 2. ระดับหนวยงาน/องคกร จากการท่ีการประยุกต ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการ

ดําเนินงานในแตละงาน จึงกอใหเกิดประโยชนโดยตรงตอหนวยงาน/องคกร นําไปสูการพัฒนา

หนวยงาน/องคกรท่ีเปนเลิศหรือกอใหเกิดประสิทธิภาพ 

 3. ระดับพ้ืนท่ี คือ การประยุกตนั้น เปนสิ่งท่ีจําเปนของการดําเนินงานในพ้ืนของแตละ

งาน เนื่องจากเปนการนํา “ทฤษฎ”ี สู “การปฏิบัติ” ท้ังในแตละทฤษฎี และ ในการใชหลาย ๆ ทฤษฎี

มาผสมผสานกัน ในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในแตละบริบทท่ีแตกตางกัน 

ใหเกิดประโยชนอยางแทจริงในการแกปญหาอยางเปนรูป จึงเปนสิ่งท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการ

ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนยิ่ง ๆ ข้ึนไป  

 4. ระดับประเทศ คือ การประยุกตนั้น เปนสิ่งจําเปนของการดําเนินงานในทุกระดับและ

เปนศิลปะของแตละประเทศ ท่ีนาเรียนรูและนํามาแบงปนกัน ตามแนวคิดทฤษฎี หลักการ วิธีการ 

และเทคนิคของการจัดการความรู (Knowledge Management) ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมีคุณคายิ่งตอมวลหมู

มนุษยชาติ เพราะคุณคาท่ีแทจริงของวิชาการใดนั้นอยูท่ีการประยุกตสูการปฏิบัติ เพ่ือประโยชนสุข

ของประชาชนท้ังโลก อยางกวางขวางและเสมอภาคกัน (สมชาติ โตรักษา, 2558, หนา 132-133) 
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 จากแงมุมและคําอธิบายเก่ียวกับความสําคัญของการประยุกต ทําใหพบวา ตัวแปรสําคัญ

ท่ีทําใหการประยุกตจะเกิดคุณคาก็ตอเม่ือเปนการ “ปรับใชประโยชน” เพ่ือสรางคุณคาตอการพัฒนา

ชีวิต ครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมีภูมิคุมกันและอยูรวมกันอยางสันติสุขตอไป โดยมีจุดหมายเพ่ือ

นําความรูท่ีไดรับมาตอบสนองความตองการและประโยชนของมนุษยเปนสําคัญ 

 อาจมีคําถามวา ในการประยุกตใชหลักธรรมมีสวนสําคัญตอประโยชนของมนุษยอยางไร 

ประเด็นนี้ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดใหคําตอบไวอยางนาสนใจวา “ธรรมประยุกต

จะกอใหเกิดประโยชนแกชีวิต เนื่องจากธรรมเก่ียวของกับทุกกิจกรรมของชีวิต ธรรมจึงไมใชเรื่องไกล

ตัวแตอยางใด ผูท่ีนําธรรมไปประยุกตใชในชีวิตอยางสมํ่าเสมอยอมเห็นคุณคาของพระพุทธศาสนา 

ประโยชนนั่นแหละจะทําใหรักษาพระพุทธศาสนาอยูคูกับสังคมตลอดไป” (พระธรรมโกศาจารย 

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2553, หนา 59) 

 กลาวโดยสรุป ความสําคัญของการประยุกต คือ ประโยชนท่ีเกิดจากการปรับใชหลักการ

หรือองคความรูตาง ๆ ท่ีนํามาปฏิบัติในเชิงรูปธรรม โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหแนวทางในการ

ประยุกตใชนั้นบรรลุตามกรอบของวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีตั้งไวในบริบทตาง ๆ ซ่ึงสามารถให

ประโยชนในระดับงาน ระดับหนวยงาน/องคกร ระดับพ้ืนท่ี และระดับประเทศ 

 

2.2  หลกัคําสอนเกี่ยวกับหลักอิทธบิาท 4 

2.2.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4 ในพระไตรปฎก  

ผูวิจัยไดทําการศึกษาหลักการและแนวคิดเก่ียวกับหลักอิทธิบาท 4 ตามหลักคําสอนของ

พระพุทธเจา จุดประสงคเพ่ือจะใชหลักการและแนวคิดใหประสบผลสําเร็จตามหลักอิทธิบาทท่ีปรากฏ

ในคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาท ท่ีไดทรงตรัสไวใน“พระไตรปฎก” สําหรับถือเปนขอปฏิบัติหรือเปน

แนวทางใหประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้ไดศึกษาเอกสารอีกมากมายไมวาจะเปนเอกสารในการปฏิบัติธรรมก็

ดี เอกสารในการศึกษาเลาเรียนหรือแมจะเปนเอกสารประกอบการปฏิบัติงานก็ดี เม่ือตองการสมาธิ

เพ่ือท่ีจะสงผลใหกิจกรรมท่ีกระทํานั้นดําเนินไปอยางเรียบรอยไดผลดี พึงควรปลุกเลาและชักจูงอิทธิ

บาท 4 อยางนี้ ถือปฏิบัติใหเกิดเปนองคธรรมเดนนําข้ึน หากปฏิบัติไดอยางดีแลว สมาธิ ปญญา 

ความสุข ความสบายใจ และการทํางานก็จะบังเกิดผลข้ึนทันที   
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2.2.2 องคประกอบของอิทธิบาท 4  

จากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในสังยุตตนิกายมหาวรรค 

หมวดวาดวยธรรมท่ีเปนไปเพ่ือใหถึงฝงโนนจากฝงนี้ ไดกลาวถึงองคประกอบของอิทธิบาท 4 ดังนี้ 

พระผูมีพระภาคตรัสวา “ภิกษุท้ังหลาย อิทธิบาท 4 ประการนี้ท่ีบุคคลเจริญ ทําใหมากแลว ยอม

เปนไปเพ่ือถึงฝงโนนจากฝงนี้ อิทธิบาท 4 ประการ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญอิทธิบาทท่ี

ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร 1 (สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะและความเพียรท่ีมุงม่ัน) 2. เจริญอิทธิ

บาทท่ีประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะและความเพียรท่ีมุงม่ัน) 3. เจริญอิทธิ

บาทท่ีประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากจิตตะและความเพียรท่ีมุงม่ัน)4. เจริญอิทธิ

บาทท่ีประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากวิมังสาและความเพียรท่ีมุงม่ัน)  

ภิกษุท้ังหลาย อิทธิบาท 4 ประการนี้แลท่ีบุคคลเจริญ ทําใหมากแลวยอมเปนไปเพ่ือถึงฝง

โนนจากฝงนี”้ (สํ.ม.  19/813/377 ) มีนักวิชาการกลาวถึงรายละเอียดเก่ียวกับองคประกอบของอิทธิ

บาท 4 ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ไวดังนี้  

ฉันทะ (ความพอใจรักใครในการทํางาน)  

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ) (2542, หนา 842-843 )  กลาววา ฉันทะ ความพอใจ ไดแก 

ความมีใจรักในสิ่งท่ีทํา และพอใจใฝรักในจุดหมายของสิ่งท่ีทํานั้น อยางทําสิ่งนั้นๆ ใหสําเร็จ อยากให

งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุถึงจุดหมาย พูดงาย ๆ วารักงานและรักจุดหมายของงาน พูดใหลึกลงไปในทาง

ธรรมวา ความรักความใฝปรารถนาตอภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณ ซ่ึงเปนจุดหมายของสิ่งท่ีกระทํา 

หรือซ่ึงจะเขาถึงไดดวยการกระทํานั้น อยากใหสิ่งนั้น ๆ เขาถึงหรือดํารงอยูในภาวะท่ีดีท่ีงดงามท่ี

ประณีต ท่ีสมบูรณท่ีสุดของมัน หรืออยากใหสภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณของสิ่งนั้นๆ ของงานนั้น 

เกิดมีเปนจริงข้ึน อยากทําใหสําเร็จผลตามจุดหมายท่ีดีงามนั้น ความอยากท่ีเปนฉันทะนี้เปนคนละ

อยางกันกับความอยากไดสิ่งนั้นๆ มาเสพเสวยหรืออยากเอามาเพ่ือตัวตนในรูปใดรูปหนึ่ง ซ่ึงเรียกวา

เปนตัณหา ความอยากของฉันทะนั้นใหเกิดความสุขความชื่นชมเม่ือเห็นสิ่งนั้นๆ งานนั้นๆ บรรลุ

ความสําเร็จเขาถึงความสมบูรณ อยูในภาวะอันดีงามของมัน หรือพูดแยกออกไปวา ขณะเม่ือทําสิ่งนั้น 

หรืองานนั้นกําลังเดินหนาไปสูจุดหมาย ก็เกิดปติเปนความเอิบอ่ิมใจ ครั้นสิ่งหรืองานท่ีทําบรรลุ

จุดหมายก็ไดรับโสมนัสเปนความฉํ่าชื่นใจท่ีพรอมดวยความรูสึกโปรงโลงผองใสเบิกบานแผออกไปเปน

อิสระไรขอบเขตสวนความอยากจนของตัณหาทําใหเกิดความสุข ความชื่นชมเม่ือไดสิ่งนั้นมาใหตนเสพ

เสวยรสอรอยหรือปรนเปรอความยิ่งใหญ พองขยายของตัวตนเปนความฉํ่าชื่นใจท่ีเศราหมองหมก
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หมักกีดก้ันตนไวในความคับแคบ และมักติดมาดวยความหวงแหนหวงกังวลเศราเสียดายและหวั่นกลัว

หวาดระแวง  

ถาสามารถปลุกเราฉันทะใหเกิดข้ึนอยางแรงกลา เกิดความรักในคุณคาความดีงามความ

สมบูรณของสิ่งนั้นหรือจุดหมายนั้นอยางเต็มท่ีแลว คนก็จะทุมเทจิตใจอุทิศใหแกสิ่งนั้นเม่ือรักแทก็

มอบใจให อาจถึงขนาดยอมสละชีวิตเพ่ือสิ่งนั้นได เจา ขุนนาง เศรษฐี พราหมณ คนหนุมสาวมากมาย

ในพุทธกาลยอมสละวัง ทรัพยสมบัติ และโลกามิสมากมายออกบวชได ก็เพราะเกิดฉันทะในธรรม 

เม่ือใดสดับซาบซ้ึงคําสอนของพระพุทธเจา แมคนท้ังหลายท่ีทํางานดวยใจรักก็เชนเดียวกัน เม่ือมี

ฉันทะนําแลวก็ตองการทําสิ่งนั้นใหดีท่ีสุด ใหผลสําเร็จอยางดีท่ีสุดของสิ่งนั้น ของานนั้น ไมหวงพะวง

กับสิ่งลอเรา หรือผลตอบแทนท้ังหลาย จิตใจก็มุงแนวแนคงเดินไปสูจุดหมาย เดินเรียบสมํ่าเสมอ ไม

ซาน ไมสาย ฉันทะสมาธิจึงเกิดข้ึนโดยนัยนี้ และพรอมนั้นปธานสังขารคือความเพียรสรางสรรคก็ยอม

เกิดควบคูมาดวย  

สรุปไดวา ฉันทะ คือความชอบ ความพอใจ ใฝใจในการทํางานอยูเสมอ จึงทุมเท

ความสามารถ ทุมเทชีวิตจิตใจ เพ่ือทํางานใหสําเร็จและไดผลดียิ่งๆข้ึนไป โดยมีความปรารถนาท่ีจะ

ทํางานนั้นใหดีท่ีสุด ไมยึดติดกับวัตถุสิ่งของท่ีเปนสิ่งเรา หรือผลตอบแทนท้ังหลาย  

วิริยะ (ความเพียรพยายามในการทํางาน)  

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2542, หนา 842-843 ) กลาววา วิริยะ คือ ความเพียร ไดแก

ความอาจหาญ แกลวกลา บากบั่น กาวไป ใจสู ไมยอทอไมหวั่นกลัวตออุปสรรคและความยากลําบาก 

เม่ือคนรูวาสิ่งใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึง ถาวิริยะเกิดข้ึนแกเขาแลว แมไดยินวาจุดนั้นจะลุถึงได

ยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใชเวลายาวนานเทานั้นปเทานี้เดือนเขาไมทอถอย กลับเห็นเปนสิ่งทา

ทายท่ีจะเอาชนะใหไดทําใหเสร็จ เชนนักบวชนอกศาสนาหลายทานในสมัยพุทธกาล เม่ือสดับพุทธ

ธรรมเลื่อมใส ขอบรรพชาอุปสมบท ครั้นไดรับทราบวา ผูเคยเปนนักบวชนอกศาสนาจะตองประพฤติ

วัตรทดสอบตนเองกอน เรียกวาอยูปริวาสเปนเวลา 4 เดือน ใจก็ไมทอถอย กลับกลาเสนอตัวประพฤติ

วัตรทดสอบเพ่ิมเปนเวลาถึง 4 ป สวนผูท่ีขาดความเพียร อยากบรรลุความสําเร็จเหมือนกัน แตพอได

ยินวาตองใชเวลานานเปนป ก็หมดแรง ถอยหลัง ถาอยูระหวาปฏิบัติก็ฟุงซาน จิตใจวุนวาย จิตใจจะ

แนวแน ม่ันคง พุงตรงตอจุดหมาย สมาธิก็เกิดข้ึนได เรียกวาเปนวิริยะสมาธิ พรอมท้ังมีปธานสังขาร

คือความเพียรสรางสรรคเขาประกอบคูไปดวยกัน 
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  สรุปไดวา วิรยะ คือ ความพากเพียร ความขยัน เขมแข็งอดทน ความบากบั่น มุมานะท่ีจะ

ทํางานใหสําเร็จ ดวยความอุตสาหะ อยางเต็มท่ีเต็มกําลังความสามารถ แมวาจะมีอุปสรรต ความ

ยากลําบากในงานมากเพียงใด ก็ไมทอถอย ไมลดละความพยายาม สามารถทํางานตอเนื่องจนกวาจะ

ประสบความสําเร็จ 

จิตตะ (ความเอาใจใสฝกใฝในการทํางาน)  

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2542, หนา 842-843 ) กลาววา จิตตะ คือ ความจดจอ หรือ

เอาใจฝกใฝ ความมีจิตผูกพัน จดจอ เฝาคิดเรื่องนั้น ใจอยูกับงานนั้น ไมปลอย ไมหางไปไหนถาจิตตะ

เปนไปอยางแรงกลาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรืองานอยางใดอยางหนึ่ง คนผูนั้นจะไมสนใจรับรูเรื่องอ่ืนๆ 

ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืนๆ ไมสนใจ แตถาพูดเรื่องนั้น งานนั้นจะสนใจเปนพิเศษทันที บางทีจัดทําเรื่องนั้น 

งานนั้น ขลุกงวนอยูไดท้ังวันท้ังคืน ไมเอาใจใสรางกาย การแตงเนื้อแตงตัว อะไรจะเกิดข้ึนก็ไมสนใจ 

เรื่องอ่ืนเกิดข้ึนใกลๆ บางทีก็ไมรู ทําจนลืมวันลืมคืน ลืมกินลืมนอน ความมีใจจดจอฝกใฝเชนนี้ ยอม

นําใหสมาธิเกิดข้ึน จิตจะแนวแนแนบสนิทในกิจท่ีทํา มีกําลังมากเฉพาะสําหรับกิจนั้น เรียกวาจิตเปน

สมาธิ พรอมนั้นก็เกิดปธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรครวมสนับสนุนไปดวย  

สรุปไดวา จิตตะ คือ ความเอาใจใสฝกใฝในการทํางาน หรือความตั้งม่ันของจิต มีสมาธิม่ันคง

อยูกับงาน ทํางานดวยความไมประมาท ไมทอดธุระ ไมปลอยปละละเลยในงานท่ีทํา ไมปลอยใจให

ฟุงซานเลื่อนลอยไปจากงาน บางทีอาจทํางานขลุกงวนอยูกับงานไดท้ังวันท้ังคืน จนไมสนใจรับรูสิ่งอ่ืน

รอบขาง จะสนใจรับรูแคเพียงเรื่องท่ีเก่ียวกับงานท่ีตนกําลังทําเทานั้น  

วิมังสา (การพิจารณาใครครวญเหตุผลแหงความสําเร็จของงาน)  

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2542, หนา 842-843 ) กลาววา วิมังสา คือ ความสอบสวน

ไตรตรอง ไดแก การใชปญญาพิจารณาหม่ันใครครวญตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอน เกิน

เลยบกพรองหรือขัดของเปนตนในกิจท่ีทํา รูจักทดลองและคิดหาทางแกไขปรับปรุง ขอนี้เปนการใช

ปญญาชักนําสมาธ ิซ่ึงจะเห็นไดไมยาก คนมีวิมังสาชอบคิดคนหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เม่ือทํา

อะไรก็พิจารณาทดสอบไป เชน คิดวาผลนี้เกิดจากเหตุอะไร ทําไมจึงเปนอยางนี้ ผลคราวนี้เกิดจาก

ปจจัยท่ีเปนองคท่ีเปนองคประกอบเหลานี้ ถาชักองคประกอบจี้อออกเสียจะเปนอยางนี้ ถาเพ่ิม

องคประกอบนี้เขาไปแทน จะเกิดผลอยางนี้ลองเปลี่ยนองคประกอบนั้นแลว ไมเกิดผลอยางท่ี

คาดหมาย เปนเพราะอะไร จะแกไขท่ีจุดไหน ฯลฯ หรือในการปฏิบัติธรรม ก็ชอบพิจารณาใครครวญ

สอบสวน เชนวา ธรรมขอนี้ ๆ มีความหมายวาอยางไร มีจุดหมายอยางไร ควรใชในโอกาสอยางใด 
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ควบคูสัมพันธกับขอธรรมอ่ืนขอใด ปฏิบัติธรรมคราวนี้ไมคอยกาวหนา อินทรียใดออนไป อินทรียใด

เกินไป คนปจจุบันในสภาพอยางนี้ ขาดแคลนธรรมขอใดมาก จะนําธรรมขอนี้เขาไปควรใชวิธีการ

อยางใดควรเนนความหมายดานไหน เปนตน การคิดหาเหตุผลสอบสวนทดลองอยางนี้ ยอมชวยรวม

จิตใหคอยกําหนดและติดตามเรื่องท่ีพิจารณาอยางตอเนื่อง เปนเหตุใหจิตแนวแนแลนดิ่งไปกับเรื่องท่ี

พิจารณา ไมฟุงซาน ไมวอกแวก และกําลัง เรียกวาเปนวิมังสาสมาธิซ่ึงก็มีปธานสังขาร คือความเพียร

สรางสรรคเกิดมาดวย เชนเดียวกับสมาธิขออ่ืน ๆ  

สรุปไดวา วิมังสา คือการใชปญญาพิจารณาใครครวญหาเหตุผลแหงความสําเร็จในการ

ทํางาน เปนการพินิจพิเคราะหไตรตรอง และตรวจสอบขอบกพรองในงานท่ีทําอยูเสมอ โดยรูจัก

คนควา ทดลอง คิดคนหาทางแกไขปรับปรุงงานและวิธีทํางานใหดีและกาวหนายิ่งข้ึนอยูเสมอ  

2.2.3 ความสําคัญของอิทธิบาท 4 ตอการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน  

จากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อังคุตตรนิกายปญจกนิบาต 

วาดวยอิทธิบาท สูตรท่ี 1 ไดกลาวถึงประโยชนของผูประพฤติอิทธิบาทใหผลสําเร็จในทางธรรม ไวดังนี้ 

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งเจริญทําใหมากซ่ึงธรรม 5 ประการ ภิกษุหรือภิกษุณีรูป

นั้นพึงหวังไดผลอยาง 1 ใน 2 อยาง คือ อรหัตผล ในปจจุบัน หรือเม่ือยังมีอุปทานเหลืออยู ก็มักเปน

อนาคามี ธรรม 5 ประการ อะไรบาง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญ  

1.อิทธิบาทท่ีประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร  

2.อิทธิบาทท่ีประกอบดวยวิรยสมาธิและปธานสังขาร  

3. อิทธิบาทท่ีประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร  

4. อิทธิบาทท่ีประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร 

5. ความขะมักเขมน (ความเพียรชั้นสูง)  

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งเจริญทําใหมากซ่ึงธรรม 5 ประการนี้แล ภิกษุ

หรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังไดผลอยาง 1 ใน 2 คือ อรหัตตผลในปจจุบัน หรือเม่ือยังมีอุปาทานเหลืออยู 

ก็มักเปนอนาคามี (องฺ.ปฺจง. 22/87/115) 

ในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคจักกวัตติสูตร เรื่องความเจริญดวยอายุและวรรณะของภิกษุ ได

กลาวถึงประโยชนของผูประพฤติอิทธิบาททําใหอายุยืน ไวดังนี้  

ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงประพฤติธรรมอันเปนโคจร ซ่ึงเปนวิสัยอันสืบเนื่องจากบิดาของ

ตน เม่ือเธอท้ังหลายประพฤติธรรมอันเปนโคจร ซ่ึงเปนวิสัยอันสืบเนื่องจากบิดาของตน จักเจริญดวย
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อายุบาง จักเจริญดวยวรรณะบาง จักเจริญดวยสุขะบาง จักเจริญดวยโภคะบาง จักเจริญดวยพละบาง 

ในเรื่องอายุของภิกษุ มีคําอธิบาย อยางไรคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

 1. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทะสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะและความ

เพียรสรางสรรค)  

2. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะและความ

เพียรสรางสรรค)  

3. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจาก วจิตตะและความ

เพียรสรางสรรค  

4. เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจาก วิมังสาสาและ

ความเพียรสรางสรรค)เพราะเจริญ ทําอิทธิบาท 4 ประการนี้ใหมาก เม่ือมุงหวังเธอจะพึงดํารงอยูได 1 

กัป หรือเกินกวา 1 กัปภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนคําอธิบายในเรื่องอายุของภิกษุ (ที.ปา11/110/80-81) 

วิจิตร สังขประพันธ (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548) ไดกลาวถึง

ความสําคัญของอิทธิบาท 4 วา การกระทําทุกอยางไมวาจะเปนการดําเนินชีวิต การแสวงหาความรู 

การประกอบสัมมาชีพ หรือการทําวิจัยจะสําเร็จประสงคไดนั้น ตองฟนฝาอุปสรรคความลําบากมาก

นอยเพียงใดตามลักษณะของสิ่งท่ีทําอยูนั้น หากผูทําไมมีหลักธรรมประจําใจ จะประสบความขัดของ

ในการทํางานอเนกประการ ทําใหไมบรรลุความสําเร็จ หรือแมจะทํางานเสร็จ แตผลท่ีไดจะไมสมบูรณ 

ท่ีเปนเชนนี้เพราะขาดคุณธรรม คือหลักอิทธิบาท 4 นั่นเอง  

ปน มุทุกันต กลาววา อิทธิบาทเปนธรรมท่ีคอยสกัดก้ันอุปสรรคตอความสําเร็จและเปนแรง

เสริมกําลังใจท่ีคอยผลักดันการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงประโยชนของอิทธิบาท 4 สามารถสรุป

ไดดังนี้ 

1. ประโยชนของฉันทะ คือเปนขาศึกกับความเบื่อหนาย ทําใหไมเบื่องาน ไมทอแท มีกําลังใจ

ตอสูปองกันสรางสรรคสิ่งท่ีตนรัก ทําใหงานหนักกลายเปนงานเบางานยากกลายเปนงาย ถาขาด

ฉันทะ ทําใหขาดกําลังใจ เบื่องาน ทอดท้ิงงาน กลายเปนคนไมจับจด ไมกาวหนา  

2. ประโยชนของวิริยะ คือ กําจัดความเกียจคราน ทําใหงานตอเนื่องถาขาดวิริยะ จะเปนคน

ออนแอ หนีท่ียากไปหาแตท่ีงาย ทําอะไรไมสําเร็จ ขาดความกาวหนามีแตงานคาง กลายเปนคนหยอน

สมรรถภาพ  
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3. ประโยชนของจิตตะ คือทําใหทราบความเปนไปของงานอยูเสมอ เม่ือมีปญหาสามารถ

แกไขเหตุการณไดทันทวงที ถาขาดจิตตะ งานอาจเสียหายไดโดยไมรูตัวหรือรูตัวเม่ือสายเกินแกเสีย

แลว  

4. ประโยชนของวิมังสา คือ ชวยใหทํางานไมผิดพลาดและทําใหมองเห็นลูทางท่ีจะทํางานให

ไดผลดี ถาขาดวิมังสาจะทําผิด ๆ ถูก ๆ เปลืองทุน เปลืองแรง เปลืองเวลาและทําใหโงเขลา 

จากความสําคัญของอิทธิบาท 4 ท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา ฉันทะและวิริยะ เปนหลักปฏิบัติท่ี

ชวยใหบุคคลมีความรักในงานและมีความพากเพียร บากบั่น เพ่ิมความสามารถในการเผชิญปญหา

และอุปสรรค ในการทํางานไดเปนอยางดี โดยมีจิตตะและวิมังสา เปนหลักปฏิบัติท่ีชวยใหผูปฏิบัติงาน

เอาใจใสในงานและตรวจสอบการทํางานอยางตอเนื่อง จึงทําใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น

หากเจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ยึดหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานแลว ก็

ทําใหเจาหนาท่ี มีความรักใครในงาน ปฏิบัติงานดวยความพากเพียรบากบั่น ดวยความเอาใจใสในงาน 

และมีการตรวจสอบความสําเร็จในงานอยูเสมอ ผลก็คือ การดําเนินกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ประชาชนในชุมชนมีความรูอยูเย็นเปนสุข ความเปนอยูดีข้ึน และพ่ึงตนเองไดใน

ท่ีสุด 

2.2.4 หลักอิทธิบาท 4 

บูรชัย  ศิริมหาสาคร (2548, หนา 113-114 )  ไดอธิบายถึงความสัมพันธของแรงจูงใจ กับ

อิทธิบาท 4 วาหากนําหลักจิตวิทยาการจูงใจมาเปรียบเทียบกับหลักอิทธิบาท 4 ในพุทธศาสนา ก็มี

สวนคลายกัน คือ ฉันทะ (ความพอใจในสิ่งท่ีจะทํา) ทําใหเกิดแรงขับเปนวิริยะ (ความขยัน หม่ันเพียร) 

จิตตะ(ความเอาใจใสไมละท้ิงกลางคัน) และวิมังสา (การไตรตรองตรวจสอบ ขอผิดพลาดเพ่ือปรับปรุง

ใหดีข้ึน) อันเปนพฤติกรรมท่ีจะนําไปสูความสําเร็จหรือเปาหมายท่ีตองการสรุปวา 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.1 การเปรียบเทียบจิตวิทยาการจูงใจกับหลักอิทธิบาท 4 

ความตองการ 

Needs 

แรงขับ 

Drives 

พฤติกรรม 

Behaviors 

เปาหมาย 

Goals 

ฉันทะ 

(ความพอใจ) 

วิริยะ 

(ความ ขยัน) 

จิตตะ 

(ความเอาใจใส) 

วิมังสา 

(การตรวจสอบ) 

ความ 

สําเร็จ 



16 
 

ภทรพร  ยุทธาภรณพินิจ  ไดกลาวถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของและสัมพันธกับ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ.ปยุตโต ซ่ึงเปนตัวกระตุนสําคัญ ใหมีความพยายามท่ีจะ

ประสบความสําเร็จ ท้ังในการเรียนและการทํางานตาง ๆ ท่ีสําคัญ ก็คือ อิทธิบาท 4 ไดแก ฉันทะ 

วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ซ่ึงองคประกอบแตละตัวมีความเก่ียวเนื่องกัน ตางก็ลวนสงเสริมสนับสนุน

เก้ือกูลเปนเนื้อเดียวกัน เม่ือมีฉันทะ คือมีใจรักในสิ่งท่ีทํา ตองการให เกิดภาวะท่ีดีงามเต็มเปยมและ

สมบูรณ ก็จะทําใหเกิดความพากเพียร หรือวิริยะ ซ่ึงทําใหกาวไป ดวยใจสู อดทน ไมทอถอย ทําให

เกิดจิตตะคือใจจดใจจอ เอาใจใสอยางสมํ่าเสมอ ผูกพัน ไมปลอย ใหเรื่องนั้นหลุดไปจากความคิด เม่ือ

เปนเชนนี้ก็จะเปนการเปดโอกาสใหไดใชปญญาในการ พิจารณาไตรตรอง ทดสอบ ทดลอง เพ่ือหา

คําตอบและแนวทางการแกปญหาไปสูความสําเร็จ ซ่ึงก็ คือวิมังสา โดยในทุกข้ันตอนของแตละ

องคประกอบจะตองมีสมาธิและสติเปนเครื่องกํากับ ดังนั้น การศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับอิทธิบาท 4 

หรือ หลักปฏิบัติเพ่ือความสําเร็จในกิจการงาน จึงเปนแนวคิดท่ีมีสวนสัมพันธกับแรงจูงใจทางจิตวิทยา

ท่ีเรียกวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หรือ ความ ใฝความเปนเลิศซ่ึงนักจิตวิทยาไดอธิบายไวหลายแนวคิด 

2.2.5 ลักษณะของคนที่มีอิทธิบาท 4 หรือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง 

เนื่องจากอิทธิบาท 4 เปนเรื่องท่ีมีความสัมพันธใกลเคียงกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาก ดังนั้น 

ลักษณะของคนท่ีมีอิทธิบาท  4  สูง หรือมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจึงมีลักษณะใกลเคียงกัน หรืออนุโลม

ตามกันได ดังนี้ 

McClelland (McClelland, 1961) ไดศึกษาพบวา คนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะมี

ลักษณะ ดังนี้  

1) เปนผูท่ีมีความรับผิดชอบพฤติกรรมของตนและตั้งมาตรฐานความเปนเลิศ ในการทํางาน 

2) เปนผูท่ีตั้งวัตถุประสงคในการทํางานท่ีจะมีโอกาสจะทําสําเร็จ 50-50 หรือ เปนผูท่ีมีความ

เสี่ยงปานกลาง 

3) เปนผูท่ีพยายามทํางานอยางไมยอทอจนบรรลุจุดมุงหมายปลายทาง 

4) เปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการวางแผนระยะยาว 

5) เปนบุคคลท่ีตองการทราบขอมูลยอนกลับเก่ียวกับผลการทํางาน เม่ือประสบ ความสําเร็จ

ในการทํางานมักจะอางสาเหตุจากภายใน เชน ความสามารถและความพยายาม เปนตน 

ยงยุทธ เกษสาคร (ยงยุทธ เกษสาคร 2545, หนา 66 ) ไดกลาวถึง ลักษณะของบุคคลท่ีมี

แรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์ท่ีเก่ียวของกับการทํางาน ดังนี้ 
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1) บุคคลท่ีมีระดับความทะเยอทะยานสูงและปรารถนาในความสําเร็จในชีวิต และหนาท่ีการ

งาน 

2) บุคคลท่ีตั้งความคาดหวังอยางแรงกลาท่ีจะพัฒนาตนเองมุงม่ันสูความสําเร็จ ถึงแมวา

ความหวังนั้น จะข้ึนอยูกับโอกาสก็ตาม  

3) บุคคลท่ีมีความเพียรพยายาม เพ่ือความกาวหนาสูสถานะท่ีสูงข้ึนไปเปนลําดับ 

4) บุคคลท่ีมีความมานะอดทนทํางานท่ียากไดเปนเวลานาน ๆ ถึงแมวางานท่ีทําจะถูก

ขัดจังหวะหรือถูกรบกวน จะมีความพยายามทํางานตอไปใหสําเร็จ 

5) บุคคลท่ีมีความรูสึกวาเวลาเปนสิ่งมีคาท่ีไมหยุดนิ่ง และสิ่งตาง ๆ เกิดข้ึนอยาง รวดเร็วใน

ปจจุบัน 

6) บุคคลท่ีคิดคํานึงถึงเหตุการณในอนาคตมากกวาอดีตและปจจุบัน เพ่ือความสุข สําเร็จใน

ชีวิตหนาท่ีการงาน 

7) บุคคลท่ีมีความคิดพิจารณาเลือกเพ่ือนรวมงานท่ีมีความสามารถเปนอันดับแรก 

8) บุคคลท่ีพยายามปรับปรุงงานของตนเองใหดีข้ึนเพ่ือเปนท่ีรูจักแกคนอ่ืน 

 สรุปไดวา  บุคคลท่ีนําเอาหลักอิทธิบาท 4  มาใชในการทํางานจะทําใหบุคคลนั้นเกิดความรัก

ในงานของตน  มีความกระตือรือรนในการทํางาน  และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเสร็จ

ทันตามเวลาท่ีกําหนด 

2.2.6 ความสําคัญของอิทธิบาท 4 ในการทํางาน 

อิทธิบาท 4 เปนแนวทางการทํางานท่ีพระพุทธองคไดทรงสดับไวอยางแยบคลาย อัน

ประกอบดวยแนวปฏิบัติ 4 ขอ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซ่ึงใคร ๆ ก็ทองได จําได แตจะมีสัก ก่ี

คน ท่ีปฏิบัติไดครบกระบวนความท้ัง 4 ขอ อันเปน 4 ข้ันตอนท่ีตอเนื่องหนุนเสริมกัน จะขาดขอใดขอ

หนึ่งไมได ดวยวามันเปนกระบวนการท่ีเชื่อมโยงกันท้ัง 4 ขอ จึงจะทําใหเราประสบผลสําเร็จในชีวิต

และการงานไดตามความมุงหวัง ผมขออธิบายดังตอไปนี้ 

1) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งท่ีทํา ใจท่ีรักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อม่ันตอสิ่งท่ีทํา จึง

จะเกิดผลจริงตามควร เราคงเคยไดยินคําวา "ขอฉันทามติจากประชุม" บอย ๆ หรือ "มีฉันทะรวมกัน" 

กอนเลิกการประชุมบางอันเปนเสมือนสัญญาระหวางกันวาเราจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้รวมกันหรือละเวนบาง

สิ่งรวมกัน  ซ่ึงความเขาใจในขอนี้ผมคิดวาถูกเพียงครึ่งเดียว เพราะความหมายของ "ฉันทะ" นั้น ไมใช

แปลวาเปนสัญญาภาษากระดาษหรือสัญญาท่ีใหไวกับมวลหมูสมาชิกเทานั้น หากแตเปนสัญญาใจและ
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เปนใจท่ีผูกพัน เปนใจท่ีศรัทธาและเชื่อม่ันตอสิ่งนั้นอยูเต็มเปยม จึงจะเกิดความเพียรตามมา เปรียบ

ไดกับนักวิจัยท่ีศรัทธาและเชื่อม่ันในแนวคิดแนวปฏิบัติของงานวิจัยเพ่ือทองถ่ินซ่ึงอาจมีมากนอย

ตางกัน คงไมมีใครบอกไดนอกจากตัวนักวิจัยเองและผลของงานท่ีเกิดข้ึนจริงเปนท่ีประจักษตอ

สาธารณะชน 

การมีใจรัก ถือวาสําคัญมาก ไมใชทําใจใหรักเพ่ืออะไรสักอยาง หรือ หามใจไมใหรัก มันก็ยาก

ยิ่งพอ ๆ กัน เพราะรักดังกลาวไมไดเกิดจากความรักความศรัทธาของเราจริง ๆ ขืนทําไปก็มีแตจะทุกข

ทรมานแมจะไดบางสิ่งท่ีมุงหวังแลวก็ตาม ประการสําคัญเปนการแอบแฝงมาจากความคิดอ่ืนศรัทธา

อ่ืนหรือความเปนอ่ืนท่ีเราพยายามหาเหตุและผลมาอธิบายวา มันคือสิ่งเดียวกัน เพ่ือใหสามารถ

ดําเนินไปไดหรือเพ่ือใหตัวเองสบายใจท่ีสุด แตถาเรามีใจศรัทธาอันแรงกลาแลว พลังสรางสรรคก็จะ

บังเกิดข้ึนกับเราอยางมหัศจรรยทีเดียว ทีนี้มาพูดถึงวา "เราจะสรางฉันทะใหเกิดข้ึนไดอยางไร"  พระ

พุทธองคเคยสอนไววา มนุษยเราตองเลือกท่ีจะศรัทธาบางอยาง  และหม่ันตรวจสอบศรัทธาของ

ตัวเองวาดีตอตัวเองและดีตอผูอ่ืนอันรวมถึงสังคมโดยรวมหรือไม  เม่ือดีท้ังสองอยางก็จงมุงม่ันท่ีจะทํา

ดวยความตั้งใจ และหากไมดีก็จงเปลี่ยนแปลงศรัทธาเสียใหม ซ่ึงเราตองเลือก ไมเชนนั้นเราจะ

กลายเปนคนท่ีสับสนไมมีแกนสารและเปนคนไรรากในท่ีสุด   เม่ือเปนคนไมมีแกนสารก็จะถูกชักชวน

ไปในทางท่ีไมดีไดงายนั่นเอง หากจะฝกฝนตนเอง อาจเริ่มจากการตั้งคําถามกับตัวเองวาเราศรัทธา

อะไรอยู เพราะคนเราเม่ือศรัทธาอะไรก็จะไดพบกับสิ่งนั้นเขาถึงสิ่งนั้น ศรัทธาในเทคโนโลยีเราก็จะ

เขาถึงเทคโนโลยี ศรัทธาตอชาวบานเราก็จะเขาถึงชาวบาน ศรัทธาตอวัตถุก็จะเขาถึงวัตถุ ศรัทธาตอ

ลาภยศสรรเสริญก็จะเขาถึงลาภถึงยศเขาถึงตําแหนง ศรัทธาตอความรูก็จะเขาถึงความรู หรือศรัทธา

ตอหลักธรรมก็จะเขาถึงธรรม หรือไมศรัทธาอะไรเลยก็ไมเขาถึงก็ไมเขาถึงอะไรเลย  เพราะความ

ศรัทธานํามาซ่ึงมุงม่ันทุมเท เพ่ือทําทุกอยางใหไดมา  ซ่ึงสิ่งท่ีเราศรัทธานั่นเอง  ขณะเดียวกันก็ลอง

ตรวจสอบตัวเองดูวาสิ่งท่ีเราศรัทธากับสิ่งท่ีองคกรของเราศรัทธานั้นตรงกันหรือไม  หากตรงกันก็

เรียนรูท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนหรือหากไมตรงกัน ก็เรียนรูท่ีจะใหโอกาสตัวเองไปสูแหงท่ีท่ีเหมาะสมกวา 

2) วิริยะ คือ ความมุงม่ันทุมเท เปนความมุงม่ันทุมเทท้ังกายและใจ ท่ีจะเรียนรูและทําให

เขาถึงแกนแทของสิ่งนั้นเรื่องนั้น ถาหากกระทําก็จะทําจนเชี่ยวชาญจนเปนผูรู ถาหากศึกษาก็จะศึกษา

ใหรูจนถึงรากเหงาของเรื่องราวนั้น ๆ  ดังนั้น คําวา วิริยะ  จึงหมายถึงความเพียรพยายามอยางสูงท่ี

จะทําตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเอง หากเราไมมีความเพียรแลวก็อนุมานไดวาเรามีฉันทะหลอก ๆ 

หรือศรัทธาหลอก ๆ ท้ังโกหกตัวเองและหลอกผูอ่ืน  เพ่ืออะไรนั้น ผลงานท่ีเขาทําจะชี้ชัดออกมาเอง
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วาทําเพ่ืออะไร ดังนั้น นักวิจัยทองถ่ิน  จึงตองมีใจท่ีรักตอคนทองถ่ินและรักตอการทํางานวิจัยเพ่ือ

แกปญหาคนทองถ่ิน อันเปนศรัทธาสูงสุด  หากไมเปนเชนนั้น ก็ไดแตเพียงศรัทธาปากเปลาท่ีไรแมเงา

ของความมุงม่ันและทุมเท หากแตมีศรัทธาอ่ืนใหครุนคิดและกระทําอยูวิริยะนี้มาคูกับความอดทนอด

กลั้น เปนความรูสึกไมยอทอตอปญหาและมีความหวังท่ีจะเอาชนะอุปสรรคท้ังปวง โดยมีศรัทธาเปน

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นําใจ และเตือนใจ ความอดทนเปนเครื่องมือสําหรับคนใจเย็นและใจงามดวย 

ไมใชมุทะลุดุดันรบเราและรุมรอน เพราะมันจะทําใหมีโอกาสผิดพลาดไดงาย หรือสูญเสียความอดทน

ในท่ีสุด ดังนั้น ความวิริยะอุสาหะ จึงเปนวิถีทางของบุคคลท่ีหาญกลาและทายทาตออุปสรรคใดๆท้ัง

มวลถามวา "ความวิริยะมันเกิดจากอะไร" คําตอบก็คือ "เกิดจากศรัทธาหรือฉันทะนั่นเอง" และเปน

ศรัทธา  ท่ีม่ันคงดวยไมวาจะมีอุปสรรคใดๆมากระทบก็ตามก็จะไมเปลี่ยนแปลง แตอาจปลอยวางหรือ

วางเฉย ในบางเวลาบางสถานการณบาง เพ่ือรอสภาวะท่ีเหมาะสมกวา ความวิริยะไมใชความดุดัน

อยางเอาเปนเอาตายหรือตองใหไดเสมอ แตมันคือความแยบยลและเลือกท่ีจะทําบางอยาง เพ่ือรักษา

ศรัทธาไวหรือเพ่ือรอวาระท่ีเหมาะสมอันหมายถึง การบรรลุผลแหงศรัทธาถาจะฝกฝนเรื่องความวิริยะ

แลวคงตองเริ่มจากความคิดท่ีวาตองหม่ันฝกฝนตนเองบอย ๆ หม่ันทําหม่ันคิดหม่ันเขียนหม่ันนําเสนอ

และอยาข้ีเกียจ  อยากลัวความผิดพลาด และจงกลาแสดงออก ซ่ึงความรับผิดชอบตอความลมเหลว

ของตัวเอง อยาทอตองานหนักและงานมากใหคิดวาทํามากรูมากเกงมากข้ึน อยาบนวาไมมีเวลาเพราะ

เวลามีเทาเดิม ฯลฯ  

3) จิตตะ คือ ใจท่ีจดจอและรับผิดชอบ เม่ือมีใจท่ีจดจอแลวก็จะเกิดความรอบคอบตาม คํานี้

ยิ่งใหญมาก โดยเฉพาะคนรุนใหมท่ีมักจะใจแตกบอย ๆ หรือใจแตกยาวนาน มักหลงใหลไดปลื้มไปกับ

วัตถุ เทคโนโลยี เท่ียวกลางคืน เรื่องเพศและยาเสพติด เม่ือใจแตกก็มักจะขาดความรับผิดชอบ คิดทํา

อะไรก็มักทําแบบสุกเอาเผากินพอใหเสร็จไปวัน ๆ ทําอะไรก็ไมดีสักอยางทําผิด ๆ ถูก ๆ อยูอยางนั้น 

ชอบเอาดีใสตัวเองและใหรายผูอ่ืนตามมา  อันนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียแกตนเองและองคกร ถาอยูใน

วัยเรียน ก็จะเสียการเรียนเสียชื่อเสียงของโรงเรียนและพอแมก็เสียใจ ถาอยูในวัยทํางานก็จะเสียงาน

และองคกร  ก็จะเสียงานดวยแตถาเรามีใจท่ีจดจอตอสิ่งท่ีเราคิดเราทําและรับผิดชอบแลว ไมวาจะ

เปนการเรียนหรือการงานก็ตามทุกอยางก็จะดีข้ึนไปเอง เราก็จะมีความรอบรูมากข้ึนเรื่อย ๆ  ดวยใจ

ท่ีจดจอตั้งม่ันและใฝเรียนรูของเรา เม่ือมีความรอบรูมากข้ึนก็จะเกิดความรอบคอบตามมา เม่ือมีความ

รอบคอบแลวการตัดสินใจทําอะไรก็จะเกิดความผิดพลาดนอยตามไปดวยความรอบคอบจะเกิดข้ึน

ไมไดเลย  หากไมรอบรู ดังนั้น การท่ีคนจะรอบรูไดนั้น ตองหม่ันศึกษาเรียนรูอยูเปนเนื่องนิจ ติดตาม
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ขาวสารบานเมืองสมํ่าเสมอ ตองอานหนังสืออยาให ขาดและหลากหลาย โดยไมยึดติดกับเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง  ประการสําคัญตองฝกตั้งคําถามกับตัวเองกับเรื่องราวตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัวเรา  พรอมกับ

คนหาคําตอบใหได การฝกสนทนากับผูรูบอย ๆ ก็เปนสิ่งจําเปนซ่ึงเม่ือเราทําไดอยางนี้แลว  เราก็จะ

เปนผู ท่ีเขาใกลความรอบรูไปโดยปริยาย  เม่ือเราเขาใกลความรอบรูแลว ก็ไมใชเรื่องยากท่ีจะ

วิเคราะหสังเคราะหเนื้อแทของเรื่องราวนั้น ๆ ออกมาสูการตัดสินใจของหมูคณะหรือแมแตเรื่อง

สวนตัวของเราเอง ดังนั้น ความรอบคอบจึงแฝงไปดวยความรอบรูตามสภาพจริงของมัน  อันเปนแนว

ปฏิบัติท่ีคนรุนใหมตองสรางใหเกิดเปนนิสัยแกตนเอง ไมใชใชความเจาเลหเพทุบายคอยหาโอกาส

แสวงหาผลประโยชนเขาตัวเอง  และพวกพองเหมือนคนในสังคมปจจุบันท่ีเราเห็นกันดาดเคลื่อน

ความรอบคอบนอกจากจะดํารงอยูคูกับความรอบรูแลว ยังตองอาศัยความดีงามเปนเครื่องเตือนสติ

ดวยถึงจะสามารถใชจิตของเราพินิจพิจารณาและตรึกตรองในเนื้อแทของสิ่งตาง ๆ นั้นไดอยาง

เหมาะสมเพราะความดีงามตามแบบอยางของคุณธรรมตามหลักศาสนา  และจริยธรรมของสังคมนั้น  

เปนสิ่งเดียว ท่ีจะทําใหมนุษยอยูรวมกันอยางปรกติสุข ไมเชนนั้นแลว  มนุษยอาจเขนฆากันไมเวนแต

ละวัน แมวามนุษยจะอุดมไปดวยความรูและความรอบคอบก็ตาม 

4) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งท่ีไดคิดไดทํามา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แลวทําดวย

ความมุงม่ัน (วิริยะ) อยางใจจดใจจอและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใชวิจารณญาณอยางรอบรูและ

รอบคอบจึงนําไปสูการทบทวนตัวเอง  และทบทวนองคกรหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่งท่ีได

คิดสิ่งไดทําผานมาวาเกิดผลดีผลเสียอยางไร  ท้ังท่ีเปนเรื่องสวนตัวของเราเองและเปนเรื่องท่ีรวมคิด

รวมทํากับคนอ่ืน เพ่ือปรับปรุงปรับแกไขใหดียิ่งข้ึน  การทบทวนเรื่องราวจากภายในของตัวเองเปนสิ่ง

สําคัญมากใน ยุคปจจุบันท่ีผูคนเริ่มสับสนวุนวายอยางเขมขน ทบทวนความคิดเพ่ือตรวจสอบความคิด

และการกระทํา ของเราวาเราคิดหรือทําจากความคิดอะไร?   พรอมกับถามตัวเองวาเราคิดอยางนั้น

เพ่ืออะไร  เราทําสิ่งนี้เพ่ืออะไร? เพ่ือความสุขของตัวเองหรือเพ่ือความสงบสุขของสังคม? ฯลฯ ซ่ึงจะ

ทําใหเรารูวาเราควรจะอยู  ณ จุดไหนของสังคมหรือเปลี่ยนแปลงตนอยางไรไปสูการสรางสรรคตนเอง

และสังคมท่ีงดงามในการวิจัยและการพัฒนานั้นเรามักจะใชคําวา สรุปบทเรียน เปนการสรุปผลการ

ดําเนินงานท่ีผานมาในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือดูวาสิ่งท่ีคิดและทํามานั้นมันดําเนินไปในแนวทางท่ีวาด

หวังหรือไม หรือวาคิดไวอยางทําอีกอยาง หรือคิดไวแตไมไดทําเลย หรือทําไปแลวแตไมไดอยางท่ี

มุงหวัง  ท้ังนี้จะไดวิเคราะหตอไปวาท่ีมันสําเร็จมันเปนเพราะอะไร  และท่ีมันลมเหลวมันเกิดจากอะไร 

เพ่ือท่ีจะไดหาแนวทางแกไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน 
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การสรุปบทเรียนนั้น  คนสวนใหญยังเขาใจวา สรุปเม่ืองานเดินทางมาไดครึ่งทางหรือสิ้นสุด

การทํางานหรืออยางดีท่ีสุดมีการทําแผนงานรายไตรมาส คือทุก 3 เดือน จึงสรุปบทเรียนครั้งหนึ่ง แต

จริง ๆ แลวการสรุปบทเรียนควรจะทําใหอยางสมํ่าเสมอ  อาจเปนการพูดคุยกันหลังเสร็จสิ้น การทํา

กิจกรรมทุกครั้งหรือหลังเลิกงานแตละวัน หรือใชวิธีการแบบไมเปนทางการ เพ่ือสรุปบทเรียนของแต

ละคนใหไดมากท่ีสุดหรือพูดคุยกับตัวเองบาง  แตชวงท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือชวงท่ีรูสึกวางและปลอดโปรง

จากเรื่องราว ท้ังปวง  ซ่ึงควรทําใหเปนนิจสิน 

สรุปไดวา อิทธิบาท 4 จึงมีความหมายกับคนรุนใหมท่ีตองการจะเดินทางไปในสูความสําเร็จ

ในชีวิตและการงาน เพราะหากทําไดตามกระบวนความแลว สังคมความรู ชุมชนความรูและปจเจกชน

ความรู คงอยูไมไกลเกินฝน ประการสําคัญ "อิทธิบาท 4" ไมไดเกิดข้ึนอยางโดดเดี่ยวจากหลักธรรมขอ

อ่ืน ๆอันเปนองครวมและเชื่อมโยงถึงกัน เพียงแตอธิบายคนละบทบาทเทานั้น สิ่งสําคัญ เราได

ใครครวญในเรื่องเหลานี้มากนอยเพียงใด  เพราะในโลกปจจุบัน โลกท่ีสั่งสมอวิชชามามากจนเกินลน 

จึงกลายเปนโลกท่ีฉาบฉวยและวุนวายสูงสุด  นั่นแปลวาเราตองฝกฝนตนเองหลายเทาตัว เพ่ือจะ

เขาใจและเขาถึงหลักธรรมท่ีกอกําเกิดการพัฒนาท่ีจุดเริ่มตนของตนเองอยางแทจริง 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น  

จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของตําราทางวิชาการ

ของนักวิชาการหลากหลายทานจึงไดประมวลแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน มีราย

ระเอียดดังตอไปนี้  

2.3.1 ความหมายของการปกครองสวนทองถิ่น  

แนวคิดในการใหประชาชนในทองถ่ินไดปกครองและบริหารกันเองนั้น มีความสัมพันธกัน

อยางมากกับแนวคิดในการกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ซ่ึงหลักในการกระจาย

อํานาจการปกครองนี้ มีเพ่ือใหทองถ่ินสามารถทํากิจกรรมตางๆอยางมีอิสระ หนวยการปกครอง

ทองถ่ินจึงมีความเปนอิสระในระดับหนึ่ง ในการท่ีจะดําเนินกิจกรรมบริหารตนเองได แตอีกสวนหนึ่ง

นั้น รัฐบาลกลางยังคงเอกสิทธิ์ในการควบคุมไว ท้ังนี้ เพ่ือรักษาสภาพความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

และความม่ันคงของชาติ  

ธเนศวร เจริญเมือง (2542, หนา 347 ) ไดใหความหมายเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน

ไววา การปกครองทองถ่ินไทย เปนกระจกสะทอนภาพหลายดานในสังคมไทย กลาวคือ ในขณะท่ี
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เศรษฐกิจของประเทศพัฒนามากไป เชนเดียวกับกระแสโลกาภิวัฒนท่ีผลักดันเศรษฐกิจใหกาวไป

ขางหนา ระบบการเมืองการปกครองกลับประสบปญหาอยางหนัก ระบบราชการซ่ึงเปนกลไกของรัฐ 

มีหนาท่ีปฏิบัติงานเพ่ือภารกิจของรัฐ แตกลับหาผลประโยชนกับประชาชน สวนการปกครองทองถ่ิน

ซ่ึงดูแลสงเสริมทองถ่ิน แตในทางปฏิบัติกลับไมมีอํานาจเทาท่ีควรและถูกระบบการเมืองกับระบบ

ราชการครอบงํา  

เนตรพัณณา ยาวิราช (2546, หนา 8 ) ไดใหความหมายเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ินไว

โดยไดกลาวถึงในหนังสือเรื่อง การจัดการสมัยใหมวา แนวคิดทางการบริหารของเฮนรี่ ฟาโยล ผูเปน

บิดาของทฤษฎีการจัดการการปฏิบัติการ(Operational management theory) หรืบางทางก็ถือกัน

วาเปนบิดาของการบริหารจัดการสมัยใหม เชื่อวา การบริหารนั้นเปนเรื่องของทักษะ และสนใจศึกษา

องคการโดยรวมและมุงเนนท่ีกิจกรรมการจัดการ (Organizing) ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมหาอยางคือ 

การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับบัญชา(Commanding) การ

ประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) หรือ POCC พบวาพนักงานมีผลผลิต

เพ่ิมข้ึนเนื่องมาจากการมีความสัมพันธอันดีตอกัน การตระหนักในมิตรภาพและการทํางานรวมกันเปน

กลุมเปนวิถีทางท่ีทาใหประสบความสําเร็จในองคการ  

ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2536, หนา 8 ) ไดใหความหมายของการปกครองทองถ่ินไววา 

การปกครองทองถ่ิน หมายถึง ระบบการปกครองท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการ

ปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดมีองคการทําหนาท่ีปกครองทองถ่ินโดยคนในทองถ่ินนั้นๆ องคกร

นี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล แตมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมใหมีการปฏิบัติให

เปนไปตามนโยบายของตนเองได  

อเนก เหลาธรรมทัศน (2543, หนา 3-4 ) ไดใหความหมายเก่ียวกับการปกครองสวนทองถ่ิน

ไววา การเมืองการปกครองทองถ่ินวาเปนระบบเปด ไมใชระบบปด เปนระบบท่ีพัวพันกับการเมือง

ระดับชาติ มิอาจแยกมันออกจากสวนกลางและสวนภูมิภาคได คนไทยสวนใหญตองการการปกครอง

ทองถ่ินมากข้ึน แตเม่ือไมมีการปกครองทองถ่ินท่ีมีอํานาจหรือบทบาทเพียงพอ พวกเขาจึงเอาการ

ปกครองสวนกลางและสวนภูมิภาคไประดมทรัพยากรทองถ่ินมากข้ึน ในประเทศไทยแมการปกครอง

ทองถ่ินแทหรือการปกครองโดยทองถ่ินจะไมสําคัญ แตการปกครองท่ีทองถ่ินหรือการปกครองให

ทองถ่ินนับวันจะเปนท่ีสนใจของประชาชนข้ึนทุกป  
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อุทัย หิรัญโต (2523, หนา 4.) ไดใหความหมายของการปกครองสวนทองถ่ินไววา หมายถึง 

การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอํานาจใหหนวยการปกครองระดับรองของรัฐหรือกระจายอํานาจให

ประชาชนในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งจัดการปกครอง และดําเนินการบางอยาง เพ่ือประโยชนของรัฐ

และผลประโยชนทองถ่ินโดยตรง การบริหารงานทองถ่ินจะมีองคการปกครองท่ีประกอบดวย

เจาหนาท่ีซ่ึงประชาชนเลือกตั้งมาท้ังหมดหรือบางสวน ท้ังนี้มีความอิสระในการบริหารงาน แตรัฐบาล

ตองควบคุมโดยวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสม  

ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2536, หนา 8 ) ไดใหความหมายของการปกครองทองถ่ินไววา 

การปกครองทองถ่ิน หมายถึง ระบบการปกครองท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการ

ปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดมีองคการทําหนาท่ีปกครองทองถ่ินโดยคนในทองถ่ินนั้นๆ องคกร

นี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล แตมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมใหมีการปฏิบัติให

เปนไปตามนโยบายของตนเองได  

สรุปไดวา การปกครองสวนทองถ่ินเปนการปกครองของชุมชน เปนหนวยการปกครองท่ีมี

อํานาจอิสระตามความเหมาะสม มีขอบเขตพอสมควรเปนหนวยการปกครองท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย 

โดยปกครองตนเองโดยจัดแบงเปนสองฝาย คือองคการฝายบริหารและองคการฝายนิติบัญญัติ การ

ปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง ระบบการปกครองท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการ

ปกครองของรัฐจากสวนกลางไปสูภูมิภาค เพ่ือไมใหอานาจกระจุกตัวอยูเฉพาะในเมืองหลวง อันทําให

เกิดองคกรท่ีทําหนาท่ีในการครองสวนทองถ่ินโดยคนในพ้ืนท่ีนั้นๆ ทําใหสามารถเขาถึงปญหาของแต

ละทองถ่ินไดโดยตรงตามความเปนจริง อยางไรก็ดีองคกรสวนทองถ่ินนี้ยังคงตองอยูในความควบคุม

ของสวนกลางหรือภาครัฐอยู แตก็เปนองคกรท่ีมีบทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยข้ันพ้ืนบาน  

2.3.2 ลักษณะของการปกครองสวนทองถิ่น  

เนื่องจากการปกครองสวนทองถ่ินในรูปของการปกครองตนเอง เปนการปกครองท่ีให

ความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน และการมีอํานาจอิสระในการปกครองตนเอง

ภายใตกฎหมายของรัฐหรือประเทศนั้นๆดังนั้น ลักษณะของการปกครองสวนทองถ่ินท่ีสําคัญมีดังนี้  

1. มีสถานะตามกฎหมาย หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีการจัดตั้งข้ึนโดยกฎหมาย  

2. มีพ้ืนท่ีและระดับ หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีพ้ืนท่ีการปกครองท่ีแนนอนและ

ชัดเจน และควรจะตองมีการแบงระดับการปกครองสวนทองถ่ินวามีก่ีระดับ เชน ขนาดเล็ก ขนาด
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กลาง ขนาดใหญ เปนตน เกณฑท่ีใชในการกําหนดพ้ืนท่ีและระดับของการปกครองสวนทองถ่ินมี

มากมาย เชน สภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และความสานึกในการปกครองตนเองของประชาชน 

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน รายได และความหนาแนนของประชากร เปนตน สาหรับประเทศไทย

มีเกณฑจัดตั้งยกฐานะหนวยการปกครองทองถ่ิน 3 ประการ คือ รายไดยอนหลัง 3 ป ไมรวมเงิน

อุดหนุนจาวนประชากรและขนาดพ้ืน  

3. มีการกระจายอํานาจและหนาท่ี การปกครองทองถ่ินจะตองมีการกระจายอํานาจการ

ปกครองไปใหทองถ่ิน โดยการกําหนดอํานาจและหนาท่ีของหนวยการปกครองทองถ่ินไวกาหมาย

อยางชัดเจน ดังนั้น การท่ีหนวยการปกครองทองถ่ินจะมีอํานาจและหนาท่ีมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับ

นโยบายทางการเมืองการปกครองท่ีสําคัญ  

4. มีความเปนนิติบุคคล หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองเปนองคการ นิติบุคคลโดยเอกเทศ

จากองคการของรัฐบาลกลาง ท้ังนี้ เพ่ือการดาเนินงานท่ีถูกตองตามกฎหมายและเพ่ือประโยชนในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของตน เพราะหนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีงบประมาณทรัพยสิน หนี้สิน และ

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานเปนของตนเอง 

5. มีการเลือกตั้ง การปกครองทองถ่ินจะตองมีหนวยการปกครองทองถ่ินท่ีมาจากการ

เลือกตั้งโดยประชาชนในทองถ่ินเปนสําคัญ กลาวคือ จะตองใหสิทธิแกประชาชนในทองถ่ินในการ

เลือกตั้งคณะเจาหนาท่ีผูบริหารการปกครองทองถ่ินท้ังหมดหรือบางสวน เพ่ือแสดงถึงการมีสวนรวม

ทางการเมืองการปกครอง  

6. มีอํานาจอิสระ หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองไมอยูในสายบังคับบัญชาของหนวยงาน

รัฐบาลกลาง และมีอํานาจอิสระในการกําหนดนโยบายและการบริหารงานภายใตขอบเขตของ

กฎหมาย สามารถกําหนดนโยบาย ออกกฎขอบังคับ เพ่ือกากับควบคุมใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย

หรือความตองการของทองถ่ิน และสามารถใชดุลยพินิจของตนในการปฏิบัติกิจการในขอบเขตของ

กฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง  

7. มีงบประมาณของตนเอง หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีอํานาจในการจัดเก็บรายได 

จัดเก็บภาษีตามขอบเขตท่ีกฎหมายใหอํานาจในการจัดเก็บ เพ่ือใหทองถ่ินมีรายไดเพียงพอท่ีจะทานุ

บํารุงทองถ่ินใหเจริญกาวหนา  
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8. มีการกากับดูแลของรัฐ หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีฐานะเปนหนวยการปกครอง

ระดับรองของรัฐ และอยูในการกํากับดูแลของรัฐ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของประชาชนสวนรวมและความ

ม่ันคงแหงรัฐ  

สรุปไดวา ลักษณะการปกครองสวนทองถ่ินจึงมีองคประกอบท่ี มีฐานะตามกฎหมาย มีพ้ืนท่ี

และระดับ มีการกระจายอํานาจหนาท่ี มีความเปนนิติบุคคล มีการเลือกตั้ง มีอํานาจอิสระ มี

งบประมาณของตนเอง อยูในการกากับดูแลของรัฐ  

2.3.3 ประเภทของการปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร,2540 หนา 144 ) 

องคการปกครองทองถ่ินแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

1.องคการปกครองสวนทองถ่ินแบบท่ัวไป มี 3 รูปแบบ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล  

2.องคการปกครองสวนทองถ่ินแบบพิเศษ มี 2 รูปแบบ ไดแก กรุงเทพมหานครและเมือง

พัทยา  

ตามบทบัญญัติในหมวด 9 การปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา 285-288 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท่ีกลาวถึงท่ีมาขององคกรปกครองทองถ่ินโดยสรุปไว ดังนี้  

องคการปกครองสวนทองถ่ินตองมีสภาทองถ่ินและคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

สมาชิกสภาทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้ง คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินใหมาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถ่ินการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินและคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ให

ใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ สมาชิกสภาทองถ่ินคณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหาร

ทองถ่ิน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน จะเปน

ขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการสวนทองถ่ินมิไดมีคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหลักเกณฑและ

วิธีการเลือกตั้งสมาชิกทองถ่ินคณะผูบริหารทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ินใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ ในกรณีท่ีมีการยุบสภาทองถ่ิน หรือในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินพนจากตําแหนงท้ังคณะและ

ตองมีการเลือกตั้งคณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินชั่วคราวมิใหนําบทบัญญัติตามวรรคสอง 

วรรคสาม วรรคหก มาบังคับใชท้ังนี้ตามกฎหมายกําหนด  
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สรุปไดวา ประเภทของการปกครองสวนทองถ่ินมีการแบงเปน 2 ประเภทไดแกองคการ

ปกครองทองถ่ินแบบท่ัวไปมี 3 รูปแบบ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ

บริหารสวนตําบล องคการปกครองทองถ่ินแบบพิเศษมี 2 รูปแบบ ไดแก กรุงเทพมหานครและเมือง

พัทยา  

2.3.4 องคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่น  

หนวยการปกครองทองถ่ิน มีคุณลักษณะเฉพาะหรือองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้  

1. หนวยการปกครองทองถ่ินจะไดรับการจัดตั้งข้ึน โดยผลแหงกฎหมายและหนวยการ

ปกครองทองถ่ินนั้นๆ จะมีสภาพเปนนิติบุคลคล  

2. หนวยการปกครองทองถ่ินท่ีจะไดรับการจัดตั้งข้ึนนั้น จะตองไมอยูในสายการบังคับบัญชา

ของหนวยงานราชการ เพราะจะตองเปนหนวยงานท่ีมีอํานาจปกครองตนเอง  

3. หนวยการปกครองทองถ่ินท่ีจะไดรับการจัดตั้งข้ึนนั้น จะตองมีองคกรท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

โดยประชาชนในทองถ่ินนั้นเปนสําคัญ เพ่ือแสดงถึงการเขามามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของ

ประชาชน  

4. หนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ จะตองมีอํานาจในการจัดเก็บรายไดโดยการอนุญาตจาก

รัฐ เพ่ือใหทองถ่ินมีรายไดมาทานุบํารุงทองถ่ินใหเจริญกาวหนาตอไป  

5. หนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ ความมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและมีการควบคุมให

มีการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของตน ตามครรลองของการปกครองท่ีประชาชนมีสวนรวม

ทางการเมืองการปกครองอยางแทจริง 

6. หนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ ควรมีอํานาจในการออกขอบังคับเพ่ือกากับใหมีการ

ปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายหรือความตองการแหงทองถ่ินได แตท้ังนี้ กฎ ขอบังคับท้ังปวงยอมขัดตอ

กฎหมาย หรือขอบังคับอ่ืนใดของรัฐ  

7. หนวยการปกครองทองถ่ิน เม่ือไดรับการแตงตั้งแลวยังคงอยูในความรับผิดชอบและอยูใน

การกากับดูแลของรัฐ เพ่ือประโยชนและความม่ันคงแหงรัฐและประชาชนโดยสวนรวม  

สรุปไดวา องคประกอบของการปกครองสวนทองถ่ินมีองคประกอบคือ ไดรับการจัดตั้งข้ึน

เปนนิติบุคคล ไดรับอํานาจโดยการปกครองตนเอง มีการเลือกตั้งโดยประชาชน มีอํานาจในการ

จัดเก็บภาษีมาบํารุงทองท่ี มีการกําหนดนโยบายโดยมีประชาชนไดมีสวนรวมในการกําหนด  
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2.3.5 วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถิ่น  

จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษาเก่ียวกับองคการปกครองสวนทองถ่ินและตาราวิชาการของ

นักวิชาการหลายทานไดประมวลเก่ียวกับวัตถุประสงคไวมีรายละเอียดดังนี้  

จิรศักดิ ์เกษียณบุตร (2536, หนา 31 ) 

ไดกลาววาการปกครองทองถ่ินหรือการบริหารราชการสวนทองถ่ิน นั้น เปนการจัดรูปแบบ

การปกครองในลักษณะการกระจายอํานาจการปกครอง โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  

1. เปนโรงเรียนประชาธิปไตย (School of Deocracy) เพ่ือใหประชาชนไดเรียนรูและเขาใจ

ถึงวิธีการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย  

2. เปนการกระจายอํานาจใหประชาชนไดปกครองตนเอง (Local Self Government) เพ่ือ

แบงเบาภาระของรัฐบาลกลาง  

3. เปนการใหหนวยงานระดับทองถ่ิน ดาเนินจัดบริการสาธารณะ (Public Service) และงาน

ท่ีรัฐบาลกลางกําหนดแทนรัฐบาลกลาง  

ชูวงศ ฉายะบุตร (2539, หนา 27-28 ) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการปกครองทองถ่ินไว 

ดังนี้  

1. ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจากในการบริหารประเทศจะตองอาศัยงบประมาณ

เปนหลัก หากเงินงบประมาณจากัดภารกิจท่ีจะตองบริการใหชุมชนตาง ๆ อาจไมเพียงพอ ดังนั้น หาก

จัดใหมีการปกครองทองถ่ิน หนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ สามารถมีรายได มีเงินงบประมาณของ

ตนเอง เพียงพอท่ีจะดําเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับทองถ่ินได จึงเปนการแบงเบาภาระของ

รัฐบาลไดเปนอยางมาก ท้ังในดานการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาท่ีใชในการดาเนินงาน  

2. เพ่ือสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง เนื่องจากประเทศมี

ขนาดกวางใหญ ความตองการของประชาชนในแตละทองถ่ินยอมมีความแตกตางกันการรอรับการ

บริการจากรัฐบาลแตอยางเดียวอาจไมตรงตามความตองการท่ีแทจริงและลาชา หนวยการปกครอง

ทองถ่ินท่ีมีประชาชนในทองถ่ินเปนผูบริหารเทานั้น จึงจะสามารถตอบสนองความตองการนั้นได  

3. เพ่ือความประหยัด โดยท่ีทองถ่ินแตละแหงมีความแตกตางกัน สภาพความเปนอยูของ

ประชาชนก็แตกตางกันดวย การจัดต้ังหนวยการปกครองทองถ่ินข้ึนจึงจําเปนโดยใหอํานาจหนวยการ

ปกครองทองถ่ินจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงเปนวิธีการหารายไดใหกับทองถ่ินเพ่ือนําไปใชในการบริหาร

กิจการของทองถ่ิน ทําใหประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลท่ีจะตองจายใหกับทองถ่ินท่ัวประเทศ
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เปนอันมาก และแมจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบางแตก็มีเง่ือนไขท่ีกําหนดไว

อยางรอบคอบ  

4. เพ่ือใหหนวยการปกครองทองถ่ิน เปนสถานท่ีใหการศึกษาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแกประชาชน จากการท่ีการปกครองทองถ่ินเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ปกครองตนเอง ไมวาจะโดยการสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินเลือกเขาไปทาหนาท่ีฝาย

บริหาร หรือฝายนิติบัญญัติของหนวยการปกครองทองถ่ินก็ตาม การปฏิบัติหนาท่ีท่ีแตกตางกันนี้ มี

สวนในการสงเสริมการเรียนรูถึงกระบวนการปกครองระบบประชาธิปไตยในประดับชาติไดเปนอยางดี  

สรุปไดวา วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง การกระจายอํานาจในทองถ่ิน 

เพ่ือใหมีบทบาทในการปกครองตนเอง ท้ังนี้ รัฐบาลมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมการ

ปฏิบัติงานของทองถ่ิน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย และบังเกิดผลดีแกประชาชนโดยสวนรวม

จะเห็นไดวาการจัดใหมีหนวยการปกครองทองถ่ินข้ึน ไมวาจะเปนรูปแบบใดก็เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประชาชน และทําใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการตัดสินใจอนาคตของตนเองใน

ทองถ่ินนั้นๆ ไดสอดคลองกับสถานการณการปกครองในปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัตงิาน 

2.4.1 ทฤษฎีจูงใจของ Maslow  

มาสโลว (Abraham Maslow, 1954 p. 80-82) ซ่ึงเปนผูนําท่ีสําคัญคนหนึ่งของนักจิตวิทยา

แนวมนุษยนิยมไดจําแนกแรงจูงใจของคนเรา โดยมีการจัดลําดับข้ันของแรงจูงใจจากความตองการ

พ้ืนฐานทางชีวภาพ (Basic biological needs) ซ่ึงมีมาตั้งแตเกิดไปจนกระท่ังถึงแรงจูงใจทางจิตใจท่ี

ซับซอนมากกวา แรงจูงใจประเภทหลังนี้จะมีความสําคัญก็ตอเม่ือความตองการพ้ืนฐานไดรับการ

ตอบสนองจนเปนท่ีพอใจแลว Maslow ไดจัดลําดับข้ันของความตองการไวดังนี้ 

1) ความตองการทางสรีรวิทยา (Physiological needs) :ความหิว ความกระหาย เปนตน 

2) ความตองการทางความปลอดภัย (Sefty needs) :การรูสึกม่ันคงปลอดภัย ปราศจาก

อันตราย 

3) ความตองการทางความเปนเจาของและความรัก (Belongingness and love need) : 

การผูกพันกับคนอ่ืน การไดรับการยอมรับและการเปนเจาของ 
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4) ความตองการทางการยกยอง (Esteem needs) :การบรรลุผลสําเร็จ การมีความสามารถ 

การไดรับการยอมรับและการรูจักจากคนอ่ืน 

5) ความตองการทางการรู (Cognitive needs) :การรู การเขาใจและการสํารวจ 

6) ความตองการทางสุนทรียภาพ (Aesthetic needs):สมมาตร ความมีระเบียบและความ

งาม 

7) ความตองการทางความจริงแทแหงตน (Self-actualization needs) : การพบ

ความสําเร็จแหงตนและการเขาใจศักยภาพของตน 

มีความเห็นวาอยางนอยท่ีสุดความตองการในระดับต่ําจะตองไดรับการตอบสนองจนเกิด

ความพอใจเสียกอน ความตองการในระดับท่ีสูงข้ึนมา จึงสามารถกลายเปนแหลงกําเนิดอันสําคัญของ

การจูงใจได ตั้งแตป 1930 เปนตนมา แนวความคิดของนักมนุษยสัมพันธในการจัดการ ไดแสดงความ

คิดเห็นโตตอบความเชื่อถือสมัยเดิมดังนี้ คือ ในสมัยเดิมเชื่อกันวา พนักงานมุงแตจะหาความตองการ

ทางเศรษฐกิจหรือตัวเงินเพียงอยางเดียวเทานั้น และเชื่อกันวาคนจะมีพฤติกรรมท่ีมีเหตุมีผล นั่นคือ 

จะพยายามทํางานใหดีเพ่ือตองการสิ่งตอบแทนในรูปตัวเงินใหมากท่ีสุด แตในทางตรงกันขามการ

คนพบของนักมนุษยสัมพันธไดหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวา แทท่ีจริงคนจะมีพฤติกรรมท่ีไมเปนเหตุเปน

ผลนัก หรือเปนคนท่ีมีความรูสึกมีอารมณ มากกวา คนจะมิใชทํางานเพ่ือตองการเงินแตเพียงอยาง

เดียว  หากแตมีความตองการทางดานจิตใจดวยและดวยเหตุผลของความตองการทางดานจิตใจ

ดังกลาวนี่เอง  จึงทําใหนักมนุษยสัมพันธมุงความสนใจไปสูเรื่องของความสัมพันธระหวางบุคคลตาง ๆ 

และกลุมท่ีเกิดข้ึนอยางไมเปนทางการ(Interpersonal relationships and informal groups)  เปน

อยางมาก 

ในปจจุบันการศึกษาของมนุษยดีข้ึน ชีวิตความเปนอยูของคนก็ยิ่งดีข้ึนอีกความตองการของ

คนจึงมีมากข้ึนกวาเดิมมาก ดวยเหตุนี้  ฝายบริหารเพ่ือท่ีจะสรางความพอใจใหแกคนในองคกรก็

จะตองหาทางตอบสนองความพอใจของพนักงานใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได เพ่ือใหบุคคลตางๆ

ไดรับความพอใจและจะกระตือรือรนในการทํางานดีข้ึน หนาท่ีของผูบริหารในท่ีนี้คือ ตองตอบสนอง

ความตองการใหดีหรือสมบูรณท่ีสุด ซ่ึงอาจทําไดดังนี้  

ในการตอบสนองความตองการท่ีเปนความตองการดานรางกายนั้น ก็โดยการจาย

ผลตอบแทน(Pay) ซ่ึงสวนใหญจะเปนตัวเงิน เพ่ือใหคนงานสามารถจับจายใชสอยเพ่ือความตองการ

เบื้องแรก  นอกจากนี้ผูบริหารตองหาทางสนองความตองการในข้ันตอไป  คือ จัดใหมีความม่ันคงใน
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หนาท่ีการงาน เพ่ือเปนการคํ้าประกันตอคนงานวา พนักงานจะไดรับการตอบสนองความตองการ

พ้ืนฐานไดในระยะยาวตอเนื่องกันไป เชน จะไดรับการจางงานสมํ่าเสมอ หรือไลออกโดยไมมีเหตุผล 

ในการตอบสนองความตองการท่ีเปนความตองการทางสังคม ผูบริหารจะสามารถทําไดโดย

ใหความสําคัญแกพนักงานมากข้ึน ใหเขารูสึกวา เขาเปนสวนหนึ่งขององคการ และไดรับความอบอุน

ท้ังจากเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ในการนี้ผูบริหารอาจตองหาวิธีการตาง ๆ เชน การจัด

ปฐมนิเทศตั้งแตข้ันแรกท่ีพนักงานเริ่มเขามา การจัดใหมีความสัมพันธอันดีระหวางคนท่ีอยูในสังคม 

จากความตองการข้ันนี้ข้ึนไปก็คือ ความตองการอยากเปนคนเดน (Esteem need) ผูบริหารจะ

ตอบสนองไดโดยจัดใหมีสิ่งเหลานี้ตามมา  

ในการตอบสนองความตองการท่ีเปนความตองการท่ีสูง  หรือทางดานความนึกคิด(Self-

actualization) เชน จัดใหพนักงานภาคภูมิใจ ท่ีไดมีโอกาสออกความคิดเห็นตอฝายบริหารใหเขามี

โอกาสรูสึกวามีอํานาจบาง มีการชมเชยความสามารถ และมีสวนรวมในการบริหาร เปนตน     

  2.4.2 ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) 

               ปกติคนเราจะแสวงหาความยุติธรรมในการทํางานโดยการเปรียบเทียบผลงานท่ีเราอุทิศ

ใหกับองคการกับสิ่งท่ีไดรับตอบแทนจากองคการ ถาเราคิดวาเรายังรับนอยกวาคนอ่ืนเราก็จะรูสึกตึง

เครียด เกิดความรูสึกลําเอียง และสงผลตอแรงจูงใจท่ีจะกระทํา แตถาเรารับรูวาสิ่งท่ีเราไดรับเปน

สัดสวนท่ีเทากับรางวัลและเทากับคนอ่ืน ๆ เราก็จะอยูในระดับท่ีเสมอภาคเปนธรรม ประกอบดวย

หลัก 4 สวน ไดแก 

1) คนเราเห็นตัวเองโดยการเปรียบเทียบคนอ่ืน คนใดท่ีทําการสังเกตจะเรียกวา ตัวเอง 

(Person) 

2) คนเราเปรียบเทียบตัวเองกับอีกคนหนึ่งคน ๆ นั้นเรียกวา คนอ่ืน (Other) 

3) ทรัพยสินทุกอยางท่ีคนนํามาใชในงาน หมายถึง ตนทุน (Input) ไดแก ความรูสวนบุคคล 

สติปญญา ประสบการณ ทักษะ ความอาวุโส ระดับความพยายาม และสุขภาพ เปนตน 

4) ประโยชนท่ีคนไดจากการทํางานเปรียบเปนผลลัพธ (Outcome) ไดแก เงินเดือน 

ผลประโยชน สภาพการทํางาน สถานภาพ และขอไดเปรียบโดยอาวุโส เปนตน 

                 ทฤษฎีไดบอกถึงรูปแบบอัตราสวนระหวางตนทุนกับผลลัพธของตัวเอง และ

เปรียบเทียบกับอัตราสวนระหวางตนทุนกับผลลัพธของคนอ่ืน Adams  เชื่อวา คนไดคํานวณปริมาณ

ของตนทุนและผลลัพธในมาตราเดียวกัน เชน คนตัดสินใจท่ีจะใชตนทุนท้ังหมดท่ีมีในการทํางาน หาก
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มี 50 หนวย คน ๆ นั้นก็จะกําหนดวาผลลัพธท่ีไดก็ตองเทากัน คือ 50 หนวย ฉะนั้น อัตราสวนคือ 

50:50 หลังจากนั้นเราก็จะเปรียบเทียบอัตราสวนของตนทุนและผลลัพธของตนเองกับตนทุนและ

ผลลัพธของคนอ่ืน เราอาจกลาวไดวาตัวเราประเมินตนทุนและผลลัพธของคนอ่ืนเปน 50 หนวย

เหมือนกัน ฉะนั้นเราจะไดอัตราสวนซ่ึงประเมินโดยตัวเองคือตัวเอง 50:50  คนอ่ืน 50:50  ความเทา

เทียมกันระหวางอัตราสวนซ่ึงรูดวยตัวเอง จะเรียกวาความเสมอภาคหรือความยุติธรรม ถาตัวเองรูวา

คนอ่ืนไดผลลัพธ 200 หนวย แตไดใหตนทุนไป 200 หนวยเชนเดียวกัน ก็ทําใหเรารูสึกถึงความเสมอ

ภาควา คนอ่ืนไดผลลัพธท่ีมากกวาตัวเรา แตในขณะเดียวกันคนอ่ืนก็ไดใหตนทุนท่ีมากกวาดวยนั่นคือ 

50:50 เทากับ 200:200 อะไรเกิดข้ึนถาอัตราสวนของตัวเองตางจากคนอ่ืน นั่นคือ 50:50 เทียบกับ 

50:75 ท้ังตัวเองและคนอ่ืนตางรูวาตนทุนท่ีใหไปเทากัน คือ 50 หนวย แตคนอ่ืนกลับไดผลลัพธท่ี

มากกวา คือ 75 หนวย Adams เรียกสถานการณนี้วาไมเสมอภาคหรือไมยุติธรรมซ่ึงเปนความรูสึก

เม่ือคนอ่ืนไดรับผลลัพธมากกวาในขณะท่ีใหตนทุนไปเทากัน ความรูสึกไมเทาเทียมเปนตนเหตุของ

ความตึงเครียด ซ่ึงมีสวนจูงใจใหตัวเองลดบทบาทลง ยิ่งความไมเทาเทียมกันระหวางตัวเองกับคนอ่ืนมี

มากเทาไหร แรงจูงใจท่ีจะลดบทบาทก็มีมากข้ึน ดังนั้น ท่ีมาของแรงจูงใจคือความรูสึกตึงเครียดเพราะ

ความไมเทาเทียม Adams ไดเสนอความไมเทาเทียมไว 2 ประเภท   

               1) ไมเทาเทียมดวยคาตอบแทนท่ีนอยกวา (Underpayment inequity) คือ เม่ือตัวเองรู

วาไดผลลัพธจากงานต่ํากวาคนอ่ืน เม่ือเปรียบเทียบจากขอมูลท่ีใหไป ตัวอยางความไมเทาเทียมดวย

คาตอบแทนท่ีนอยกวา คือ ตัวเอง 50:50 คนอ่ืน 50:75 

               2) ไมเทาเทียมดวยคาตอบแทนท่ีสูงกวา (Overpayment inequity) คือ เม่ือตัวเองรูวา

ไดผลลัพธท่ีสูงกวาคนอ่ืน เม่ือเปรียบเทียบจากตนทุนท่ีใหไป ตัวอยางความไมเทาเทียมดวย

คาตอบแทนท่ีสูงกวา คือ ตัวเอง 50:75 คนอ่ืน 50:50 

Adams เชื่อวา คนสามารถเปลี่ยนระดับแรงจูงใจเพ่ือดึงความรูสึกไมเทาเทียมใหกลับคืนมา วิธีการลด

ความไมเทาเทียมคือรูปแบบในการใหคาตอบแทน เชน จายตามชั่วโมงทํางานหรือจายตามจํานวน

ชิ้นงาน สมมติฐาน 4 แบบ ในการพิจารณาวาคนเราจะสามารถลดความรูสึกไมเสมอภาคไดหรือไม 

ไดแก 

1) คาตอบแทนเพ่ิมข้ึนตอชั่วโมง (Overpayment-hourly) โดยทํางานหนักข้ึนหรือพยายาม

มากข้ึน โดยการเพ่ิมตนทุนของพวกเขา เชน พยายามมากข้ึน พวกเขาจะลดความรูสึกไมเทาเทียมลง

ได ความพยายามท่ีเพ่ิมข้ึนจะเห็นไดจากจํานวนหรือคุณภาพของงานท่ีออกมา 
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2) คาตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนตอชิ้นงาน (Overpayment-piece rate) กลุมเปาหมายจะทํางาน

มากข้ึน ซ่ึงหมายถึงการเพ่ิมผลลัพธ อยางไรก็ตาม ถาพวกเขาพยายามมากข้ึนเพ่ือผลลัพธท่ีมากกวา 

ความรูสึก ไมเสมอภาคก็จะมากข้ึน ดังนั้น กลุมเปาหมายของสถานการณนี้จะผลิตนอยลงแตมี

คุณภาพมากข้ึนกวาเดิม 

3) คาตอบแทนท่ีนอยลงตอชั่วโมง (Underpayment-hourly) กลุมเปาหมายจะลดความ

พยายามใหเหมาะกับผลลัพธท่ีนอยลง ผลท่ีไดคือคุณภาพและจํานวนของงานท่ีลดลง 

4) คาตอบแทนท่ีนอยลงตอชิ้นงาน (Underpayment-piece rate) จากการตอบแทนท่ี

นอยลง กลุมเปาหมายจะผลิตมากข้ึนแตคุณภาพดอยลง 

การท่ีเราจะพยายามมากข้ึนหรือนอยลงเพ่ือลดความไมเสมอภาค เรียกวา การกระทํา (Behavioral) 

แบงเปน 3 วิธี ดังนี ้

1) ปรับระดับความพยายามหรือการเปลี่ยนตนทุนของคน เปนเหมือนทฤษฎีการคาดเดา  

2) ปรับเปลี่ยนตนทุนของตน เชน เรียกรองเพ่ือขอคาตอบแทนท่ีสูงข้ึนเม่ือมีความรูสึกวา

คาตอบแทนนอยเกินไป 

3) ไปหาผูอ่ืนเพ่ือเปลี่ยนตนทุนหรือผลลัพธของเขาโดยใชความเปนเพ่ือนกัน กดดันคนอ่ืนให

ทํางานเร็วข้ึนหรือชาลง 

อยางไรก็ตาม วิธีคิด (Cognitive) Zพ.ต.ท. สุภาพ กาญจนาพร เพ่ือลดความไมเสมอภาค หมายถึง ตัว

เราไมตองทําอะไร แตเราสามารถลดความไมเสมอภาคผานทางจิตใจได มีหลายวิธี ดังนี้ 

1) บิดเบือนมุมมองท่ีมีตอตนทุนหรือผลลัพธของตัวเอง เชน ฉันไมไดทํางานหนักขนาดนั้น 

หลังจากฉันใชเวลาไปพอสมควรในการคุยกับเพ่ือน และผลลัพธอาจจะบิดเบือนไดในลักษณะเดียวกัน 

2) บิดเบือนขอมูลของผูอ่ืน เชน ทําไมเธอตองพยายามทําใหนายขนาดนั้น ฉันไมเห็นตองทํา

เลยเห็นไดวาการสรางความยากในการเปรียบเทียบระหวางการทํางาน การบิดเบือนในตนทุน (เชน 

เวลาและความพยายาม) เกิดข้ึนบอยกวาการบิดเบือนผลลัพธ (เชน เงินเดือนเพ่ิมข้ึนหรือการเลื่อน

ตําแหนง) สุดทาย ถาคนอ่ืนทําใหเรารูสึกไมเทาเทียม เราอาจหาวิธีเปรียบเทียบกับคนอ่ืน ๆ ตอไป 

“คนอ่ืน” อาจจะเปนตัวเราเองในงานท่ีเคยทํามากอนหนานี้, เพ่ือนรวมงานในองคการเดียวกัน หรือ

คนท่ีอยูคนละหนวยงานกัน 
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 2.4.3 ทฤษฎีคุณลักษณะของงาน (Job - Characteristics Theory) 

            ทฤษฎีนี้เสนอวา สวนใหญสิ่งท่ีควบคุมการจูงใจไมใชตัวบุคคล แตเปนสภาพแวดลอมท่ี

ปฏิบัติงาน การใหงานและสรางสถานท่ีทํางานใหเหมาะสม สามารถสงเสริมแรงจูงใจในบุคคลได 

J.Richard Hackman และ G.R. Oldham อธิบายหลักการและคุณลักษณะของงานไว ดังนี้ 

1) ความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย (Skill Variety) เปนสวนประกอบหนึ่งท่ีสามารถจะนํามาซ่ึง

การเปลี่ยนแปลง และจะทําใหการทํางานนั้น ๆ มีคุณคาและประสบผลสําเร็จ 

2) ลักษณะของงาน (Task Identity) ตองมีความเปนเอกภาพและมีระดับความยากงาย ซ่ึง

จะสงผลใหงานนั้นเสร็จสมบูรณ อาจจะทําคนเดียวหรือรวมมือกันทําก็ได 

3) ความสําคัญของงาน (Task Significance) มีอิทธิพลตอผูปฏิบัติงานหรือผูบริโภค 

4) ความมีอิสรภาพ (Autonomy) การใหอิสระแกพนักงานในการกําหนดรายการหรือตาราง

การทํางาน และการจัดการนั้น ๆ 

5) การปอนกลับ (Feedback) เปนการใหพนักงานไดรับทราบเก่ียวกับประสิทธิภาพและ

คุณภาพในการทํางานของตัวเอง 

เราสามารถออกแบบและประยุกตงาน เพ่ือเพ่ิมคุณลักษณะพิเศษในลักษณะตาง ๆ ท่ีหลากหลาย ดังนี้ 

1) บรรยายงานยอยใหเปนหมวดหมู เพ่ือเพ่ิมความสามารถและทักษะใหแกพนักงาน 

2) จัดเตรียมงานใหเหมาะสมกับหนาท่ี มอบหมายงานท่ีมีคุณคาใหพนักงานไดรับผิดชอบ 

เพ่ือยกระดับภาระหนาท่ี บุคลิกภาพ และความสําคัญใหแกพนักงาน 

3) ใหพนักงานไดรับผิดชอบติดตอโดยตรงกับลูกคาหรือผูใชสินคาดวยตัวเอง เพ่ือเพ่ิมหรือ

ยกระดับคุณภาพ บุคลิกภาพ และขอมูลยอนกลับจากลูกคาดวยตัวของพนักงานเอง 

4) ใหพนักงานไดมีอํานาจหนาท่ีในการรับผิดชอบและควบคุมปจจัยแวดลอม ท่ี

นอกเหนือจากภาระหนาท่ีของตน เพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลายและถือเปนการเรียนรูท่ีดี ใน

ลักษณะพิเศษของงานเหลานั้น 

5) จัดเตรียมผลท่ีเกิดจากงานท่ีพวกเขาไดทําท้ังท่ีดีและไมดีใหกับพนักงานไดทราบอยาง

สมํ่าเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมขอมูลยอนกลับใหกับพนักงาน 

Hackman และ Oldham ไดสํารวจและพัฒนางาน (JDS) เก่ียวกับการวัดทฤษฎีลักษณะงาน โดย

แบงออกเปน 3 ดาน คือ 

1) การรับรูลักษณะงานของพนักงาน 
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2) ระดับของความตองการความกาวหนาของตัวพนักงาน 

3) ความพึงพอใจในการทํางาน 

การเสนอแนะงานวิจัยซ่ึงมีประโยชนเก่ียวกับขอมูลขาวสารของงานแตมีเปาประสงคท่ีจะวัด

ความตองการความสมบูรณและการประเมินคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของงาน ความแตกตางของบุคคลท่ี

เปลี่ยนแปลงได เรียกวา จุดแข็งท่ีจําเปนตอการเติบโต (GNS) ซ่ึงสะทอนความตองการท่ีจะเติมเต็ม

ความตองการในระดับท่ีสูงข้ึน คนท่ีมีความตองการสูงในดานการเติบโตและการพัฒนาตนเองจะ

ตอบสนองในทางท่ีดีตองาน คนท่ีมี GNS สูงเทานั้นท่ีจะไดรับสภาพทางจิตใจวิกฤติท่ีสัมพันธกับงาน

ดังกลาว 

Hackman and Oldham ไดเสนอตัวแบบท่ีเปนสมการสําหรับบงชี้โอกาสของงานเพ่ือจูง

ใจผูปฏิบัติ สมการจะอาศัยมิติหลักหาดาน ผูเขียนอางอิงดัชนีของตนเปนระดับโอกาสในการจูงใจ 

(MPS) และอธิบายไดวา 

 MPS  = ความหลายหลายของทักษะ + เอกลักษณงาน + ความสําคัญของงาน 

        3     

ทฤษฎีจัดวางใหบุคคลท่ีมีจุดแข็งซ่ึงจําเปนตอการเติบโตสูงจะทําใหเกิดการจูงใจสูงตองาน 

เม่ืองานถูกจําแนกโดยระดับคะแนนโอกาสในการจูงใจสูง และยังเสนอวาบุคคลในงานดังกลาวจะ

ไดรับความพึงพอใจตองานสูง 

1) มิติงานหลักเก่ียวของกับสภาพทางจิตวิทยาวิกฤติ ความหลากหลายของทักษะ เอกลักษณ

ของงาน และความสําคัญของงานประกอบกันเปนการคาดหมายระดับความสําคัญท่ีไดรับ ผูเขียนจึง

สามารถท่ีจะจําแนกปจจัยท่ีสนับสนุน “งานท่ีมีความหมาย” เหลานั้นท่ีเปนความตองการของ

พนักงานท่ีมักเกิดข้ึนเสมอ 

2) ความแตกตางของบุคคลใน GNS มีผลกระทบปานกลางตามท่ี Hackman and Oldham 

ไดเสนอไว โดยเฉพาะพนักงานท่ีมี GNS สูงนาจะมีผลลัพธสวนตัวและงานเปนท่ีนาพอใจหลังจาก

ประสบกับสภาพทางจิตวิทยาวิกฤต ิ

3) มิติหลักของการเปนตัวของตัวเองและผลลัพธไมไดเก่ียวของกันอยางชัดเจนกับการ

สอดคลองกันของสภาพทางจิตวิทยาวิกฤติเก่ียวกับความรับผิดชอบและความรูดานผลลัพธ มิติอ่ืนบาง

มิติคาดหมายสภาพเหลานี้ใหดีหรือดีกวา 

x ความเปนตัวเอง x ผลลัพธ 
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             โดยท่ัวไปผลลัพธจะแสดงวา งานท่ีมีมิติงานหลักสูงจะสัมพันธกับระดับของการจูงใจสูง 

บุคคลท่ีมี GNS สูงจะตอบสนองตอประเภทของงานเหลานี้ไดดีท่ีสุด สรุปแลว การจูงใจไมถือเปน

คุณลักษณะสวนบุคคลท่ียั่งยืน หรือลักษณะเฉพาะท่ีบางคนมีมากกวาคนอ่ืน แตคุณลักษณะท่ี

เปลี่ยนแปลงไดนั้นสามารถเพ่ิมข้ึนไดถาลักษณะสภาพแวดลอมในการทํางานมีความเหมาะสมและมี

ความตั้งใจ อยางไรก็ตาม การวิจัยเปดเผยวาความแตกตางของบางคนสงผลตอระดับโอกาสในการ

กระตุนงานท่ีจะจูงใจพวกเขา GNS เปนสวนประกอบของตัวแบบท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือสะทอนแนวคิด

ของบุคคลเชนนั้น 

              การวิจัยตัวแบบไดถูกวิจารณโดยบางคนเนื่องจากการประเมินคุณลักษณะงานเปนอัตวิสัย

ไมใช ภววิสัย นั่นคือ ระดับของคุณลักษณะงานท่ีอยูในงานถูกวัดดวยคนเรารับรูและตัดสินงานอยางไร 

พวกเขาไมไดเปนคุณสมบัติท่ีเปนจริงของสภาพแวดลอมในการทํางาน อยางเชน จํานวนชั่วโมงในการ

ทํางานหนึ่งวัน หรืออุณหภูมิในท่ีทํางาน ดวยความสัมพันธกันอยางมากของการประเมินเชิงอัตวิสัย 

ความมีผลของตัวแบบถูกปฏิบัติดวยประเด็นการจัดระดับจํานวนมากท่ีไดอธิบายในบทท่ี 7 นั่นคือ คน

สองคนปฏิบัติหนาท่ีเดียวกันอาจแตกตางกันในการประเมินเก่ียวกับมีความเปนตัวของตัวเองมาก

เทาใด (ยกตัวอยาง) ท่ีปรากฏอยูในงาน เชนเดียวกันกับความเปนไปไดท่ีผูท่ีมี GNS สูงมักเขาไปหา

งานท่ีมีความซับซอนมากกวา ขณะท่ีผูท่ีมี GNS ต่ํามักเขาหางานท่ีมีความงายมากกวา ดังนั้น 

“ประเภทของงาน” และ “ประเภทของคน” ท่ีปฏิบัติงานในชีวิตจริงมักถูกทําใหสับสน ถึงกระนั้น 

การวิจัยเก่ียวกับตัวแบบคุณลักษณะงานก็ไดเปดเผยการคนพบท่ีสําคัญบางประการเก่ียวกับแนวคิด

ของการจูงใจ แทนท่ีจะพยายามบงชี้และเลือกผูสมัครงานท่ีถูกชักจูงอยางสูง องคกรยังสามารถ

ออกแบบงานในลักษณะท่ีสงเสริมหรือสนับสนุนการจูงใจ สิ่งท่ีเก่ียวของก็คือ องคกรไมจําเปนตอง

ตอบสนองความตองการท่ีจะบงชี้พนักงานท่ีถูกจูงใจ ขณะท่ีออกแบบงานองคกรสามารถชวยใหไดรับ

ผลมากมายท่ีพยายามจะบรรลุได 

 สรุปไดวา การปฏิบัติหนาท่ีของบุคลาการจะตองมีแรงจูงใจจากความตองการพ้ืนฐาน เชน 

คาตอบแทนและประโยชนเก้ือกูล  ความม่ันคง  คาตอบแทนและสวัสดิการ  วันหยุด และการ

รักษาพยาบาล 
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2.5 สภาพพ้ืนทีท่ี่ศึกษา 

ในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอถึงสภาพพ้ืนท่ีศึกษา ไดแกพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

เขต อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเปนการกระจายกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา 10 

พ้ืนท่ี ประกอบดวย (1) เทศบาลตําบลลําตาเสา (2) องคการบริหารสวนตําบลบอตาโล (3) องคการ

บริหารสวนตําบลวังนอย (4) องคการบริหารสวนตําบลลําไทร (5) องคการบริหารสวนตําบลสนับทึบ 

(6) องคการบริหารสวนตําบลพยอม (7) องคการบริหารสวนตําบลหันตะเภา (8) องคการบริหารสวน

ตําบลวังจุฬา (9) องคการบริหารสวนตําบลขาวงาม และ (10) องคการบริหารสวนตําบลชะแมบ โดย

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.5.1 เทศบาลเมืองลําตาเสา 

สภาพท่ัวไปลักษณะท่ีตั้ง อาณาเขต และการปกครองขนาด เทศบาลเมืองลําตาเสา มีเนื้อ

ท่ี 36 ตารางกิโลเมตร ท่ีตั้ง เทศบาลเมืองลําตาเสาตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย

อยูหางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 21 กิโลเมตร ตามถนนโรจนะและอยูหางจาก

กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 65 กิโลเมตรตามถนนพหลโยธิน โดยมีเขตติดตอกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงดังนี้ 

ด านทิศเหนือติดตอเขตองคการบริหารสวนตํ าบลบานช าง  อํา เภออุทัย จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดานตะวันออกติดตอเขตองคการบริหารสวนตําบลหันตะเภา องคการบริหารสวน

ตําบล ชะแมบ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตอเขตองคการบริหารสวนตําบลวังนอย 

องคการบริหารสวนตําบลวังจุฬาอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานตะวันตกติดตอเขต

เทศบาลตําบลบานสราง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องคการบริหารสวนตําบลบอตา

โล อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เทศบาลเมืองลําตาเสา ; ออนไลน) 

2.5.2 องคการบริหารสวนตําบลบอตาโล 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอตาโล อยูทางทิศตะวันตกของท่ีวาการอําเภอวังนอย 

ตั้งอยูเลขท่ี66 หมูท่ี4 ตําบลบอตาโล อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระยะหางจากท่ีวา

การอําเภอประมาณ13กิโลเมตร เนื้อท่ีตําบลบอตาโล มีเนื้อท่ีประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร หรือ

12,909 ไร 

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยท่ัวไปมีลักษณะเปนท่ีราบลุม ถึงราบลุมมาก กระจัดกระจาย

อยูท่ัวไปท้ังตําบล มีคลองธรรมชาติ และคลองชลประทานไหลผาน พ้ืนท่ีของตําบลเปนพ้ืนท่ีเพ่ือ

การเกษตร และตําบลบอตาโลมีอาณาเขตติดตอดังนี้ ทิศเหนือติดตอตําบลลําตาเสาอําเภอวังนอย 
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และตําบลบานสรางอําเภอบางปะอิน ทิศใตติดตอตําบลลําไทรอําเภอวังนอย ทิศตะวันออกติดตอ

ตําบลลําตาเสาอําเภอวังนอยและตําบลคลองจิกอําเภอบางปะอิน ทิศตะวันตกติดตอตําบลคลองจิก

อําเภอบางปะอินและตําบลบานหวาอําเภอบางปะอิน (องคการบริหารสวนตําบลบอตาโล ; ออนไลน) 

2.5.3 องคการบริหารสวนตําบลวังนอย 

องคการบริหารสวนตําบลวังนอย  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีเนื้อท่ี

ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  16,250  ไร   ตามลักษณะภูมิศาสตรจัดอยูบริเวณภาค

กลางของประเทศไทย หางจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ   66  กิโลเมตร  หางจากตัวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาประมาณ  25  กิโลเมตร  และหางจากตัวอําเภอวังนอยประมาณ  3  กิโลเมตร 

โดยมีอานาเขตติดตอกับอําเภอ  ดังนี้คือ ทิศเหนือจด    ตําบลลําไทรและลําตาเสา อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออกจด    ตําบลวังจุฬา   อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ทิศตะวันตกจด    ตําบลพะยอม   อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศ

ใต จด    ตําบลคลองหาและคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (องคการบริหารสวนตําบล

วังนอย ; ออนไลน) 

2.5.4 องคการบริหารสวนตําบลลําไทร 

องคการบริหารสวนตําบลลําไทร มีเนื้อท่ีประมาณ 23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,000 

ไรตั้งอยูในอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยูบริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 60 ถนนพหลโยธิน 

หางจากตัวอําเภอวังนอยประมาณ  5  กิโลเมตร 

โดยมีอาณาเขตติดตอกับอําเภอและตําบล ดังนี้ คือ ทิศเหนือตําบลบอตาโล  ทิศตะวันออก

ตําบลวังนอยและตําบลลําตาเสา ทิศตะวันตกตําบลเชียงรากนอย ทิศใตตําบลพยอม เปนท่ีราบลุม 

ลักษณะบานเรือนตั้งอยูตามแนวถนนเลียบคลองชลประทาน 26 และสองฝงถนนพหลโยธิน บริเวณ

หลักกิโลเมตรท่ี 55-70 จํานวนหมูบาน 6 หมู จํานวนหมูบานในเขต อบต.เต็มท้ังหมูบาน 6 หมู ไดแก

หมูท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6  จํานวนหมูบานในเขต อบต.(บางสวน) 1 หมู ไดแก หมูท่ี 5  สวนหมูท่ี 7 ท้ัง

หมู ข้ึนกับเทศบาลตําบลลําตาเสา หมูท่ี 1บานหัวคลอง หมูท่ี 2บานลําไทร หมูท่ี 3บานลําตาสังข หมู

ท่ี 4บานลาดทราย หมูท่ี 5บานลาดทราย หมูท่ี 6บานงามผักตบ (องคการบริหารสวนตําบลลําไทร ; 

ออนไลน) 

2.5.5 องคการบริหารสวนตําบลสนับทึบ 

0องคการบริหารสวนตําบลสนับทึบ ตั้งอยูหางจากท่ีวาการอําเภอวังนอยไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 9 กิโลเมตร หางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ 
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29 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 25.94  ตารางกิโลเมตร ( 16,212  ไร ) องคการบริหารสวน

ตําบลสนับทึบ  ไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบลเม่ือ

วันท่ี 2 มีนาคม  2538  มีท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล ตั้งอยูเลขท่ี 139 หมูท่ี 7 ตําบลสนับทึบ 

อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียงดังนี้ ทิศเหนือ จด

ตําบลหนองแขม อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี ทิศใต   จดตําบลขาวงาม  อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ทิศตะวันออก จดตําบลไผต่ํา อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  ทิศตะวันตก จด

ตําบลหันตะเภา อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

0องคการบริหาร สวนตําบลสนับทึบ มีพ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบท้ังหมดประมาณ 25.94 ตาราง

กิโลเมตร   หรือประมาณ 16,212 ไร มีเขตการปกครองตามกฎหมายวาดวยลักษณะการปกครอง

ทองท่ี คือ หมูบานท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลสนับทึบท้ังหมูบาน จํานวน  7 หมูบาน  คือ 

หมูท่ี  2  บานคลอง 10  ตําบลสนับทึบ หมูท่ี  3  บานคอตันคลอง 10 ตําบลสนับทึบ หมูท่ี  4  บาน

หนองโสน  ตําบลสนับทึบ  หมูท่ี  5  บานคลอง 28  ตําบลสนับทึบ หมูท่ี  6  บานคลอง 26  ตําบล

สนับทึบ หมูท่ี  7  บานสหกรณ  ตําบลสนับทึบ 0(องคการบริหารสวนตําบลสนับทึบ ; ออนไลน) 

2.5.6 องคการบริหารสวนตําบลพยอม 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลพยอม  อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของท่ีวาการอําเภอวัง

นอย  ตั้งอยู เลขท่ี  999  หมูท่ี 5  ตําบลพยอม  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระยะทาง

จากถนนพหลโยธินเขามาประมาณ    2   กิโลเมตร   คือจากถนนพหลโยธินขาเขาเลี้ยวซายเขาถนน

เลียบคลองระพีพัฒน  1.4  กิโลเมตร  และเลี้ยวซายเขาซอยอบต.  600  เมตร ตําบลพยอมมีเนื้อท่ี

ประมาณ  20.92  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  13,075  ไร มีรูปรางเปนรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน 

พ้ืนท่ีทางกายภาพเปนพ้ืนท่ีราบลุม  มีน้ําทวมขัง  เหมาะแกการทําการเกษตร  มีลํา

คลอง  26  และลําคลองระพีพัฒนเปนแหลงสําคัญและลักษณะการตั้งบานเรือนจะตั้งตามแนวลํา

คลองเปนสวนใหญ ทิศเหนือติดตอตําบลลําไทร อําเภอวังนอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศใตติดตอ

ตําบลคลองหนึ่ง  ตําบลคลองสอง ตําบลคลองสาม อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ทิศ

ตะวันออกติดตอตําบลวังนอย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตกติดตอตําบลเชียง

รากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (องคการบริหารสวนตําบลพยอม ; ออนไลน) 
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2.5.7 องคการบริหารสวนตําบลหันตะเภา 

1อบต.หันตะเภา มีท้ังหมด 5 หมูบาน ตั้งอยูทางทิศเหนือของ อ.วังนอย ระยะทางประมาณ 

14 กม. พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม มีน้ําทวมขังในฤดูฝน อาณาเขตติดตอ ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลโพ

สาวหาญ อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศใต ติดกับ ตําบลชะแมบ อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลสนับทึบ อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศ

ตะวันตก ติดกับ ตําบลลําตาเสา อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

1เดิมตําบลนี้มีแมน้ําไหลผาน มีการติดตอคาขายกันโดยทางเรือ ไดมีเรือสําเภาแลนผานมา

ติดตอทําการคาขาย ซ่ึงในชวงเวลาน้ําลดลงนั่นเอง เรือสําเภาไดผานกลับเสนทางเดิม แตไมสามารถ

ผานไปได ประกอบกับมีลมพัดแรงมาก จึงทําใหเรือสําเภาไดหมุนหันไปอยูเชนนั้นเปนเวลานาน จึงถือ

ไดวาเปนท่ีมาของการเรียกขานชื่อ ตําบลหันตะเภา และในเวลาตอมาไดมีความเจริญ มีการแบงเขต

การปกครองในตําบลนี้ จึงไดเรียกขานวา ตําบลหันตะเภา จนถึงปจจุบัน (องคการบริหารสวนตําบล

หันตะเภา ; ออนไลน) 

2.5.8 องคการบริหารสวนตําบลวังจุฬา 

1พ้ืนท่ีและอาณาเขต  มีเนื้อท่ีประมาณ  10,155ไร  หรือ  17.5  ตารางกิโลเมตร ตําบล วังจุฬา  ตั้งอยู

ทางดานตะวันออกของ อําเภอวังนอย  ระยะหางจากอําเภอวังนอยประมาณ  4  กิโลเมตร   มีอาณา

เขตติดตอกับตําบลตาง ๆ ดังนี้  คือทิศเหนือติดตอกับตําบลชะแมบอําเภอวังนอยจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ทิศใต ติดตอกับอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันออกติดตอกับตําบล

ขาวงามอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตกติดตอกับตําบลวังนอยอําเภอวังนอย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

1ภูมิประเทศ  ตําบล วังจุฬา มีสภาพท่ัวไปเปนท่ีลุม มีคลองชลประทานลอมรอบ มี บึงวังจุฬา 

อยูกลางตําบล เม่ือถึงฤดูน้ําหลากน้ําในลําคลองจะมีระดับสูงและทวมบริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีราบ ลุม 

เหมาะสําหรับทําการเกษตร ทํานา การประมง ลักษณะภูมิอากาศ  เนื่องจากตั้งอยูบริเวณภาคกลาง

ใกลอาวไทย จึงไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต มีฤดูกาล  3  ฤดู  คือ  ฤดูรอน  ฤดูฝน  ฤดู

หนาว 1(องคการบริหารสวนตําบลวังจุฬา ; ออนไลน) 

2.5.9 องคการบริหารสวนตําบลขาวงาม 

1พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลขาวงาม  แตเดิมพ้ืนท่ีตําบลมีแต “หญาคา” ข้ึนเต็มพ้ืนท่ี

เพาะปลูกจึงไมสามารถปลูกพืชไรไดเลยแมกระท่ังขาวผูสูงอายุในสมัยกอนมีอาชีพหลัก คืออาชีพทํา
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นาเพ่ือเปนการแกเคล็ดและเปนสิริมงคลจึงตั้งชื่อบริเวณนี้วาตําบลขาวงาม และในป พ.ศ.  2450  ได

แบงเขตการปกครอง  ตําบลขาวงาม  จึงอยูในความรับผิดชอบของ  อําเภอหนองแค  จังหวัด

สระบุรี  ตอมามีการจัดตั้งอําเภอใหม  ตําบลขาวงาม จึงไปข้ึนอยูกับ อําเภออุทัยนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และในป พ.ศ. 2458 อําเภออุทัยนอยไดเปลี่ยนชื่อเปน อําเภอวังนอย  จึงทําให

ตําบลขาวงาม  อยูในเขตการปกครองของอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอมาใน  ป 

2540  ไดยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลขาวงามขาวงาม  ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  ลงวันท่ี 23 กันยายน 2540  

1 ท่ีตั้งตําบลขาวงามเปนตําบลหนึ่งใน 10 ตําบลของอําเภอวังนอย จังหวัพระนครศรี

อยุธยา หางจากท่ีวาการอําเภอ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ  15  กิโลเมตร   มีอาณาเขต

ติดตอกับตําบลตาง ๆ ดังนี้  คือ ทิศเหนือติดตอกับตําบลสนับทึบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศ

ใต ติดตอกับ อําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันออกติดตอกับอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับตําบลวังจุฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (องคการบริหารสวนตําบลขาวงาม ; 

ออนไลน) 

2.5.10 องคการบริหารสวนตําบลชะแมบ 

1องคการบริหารสวนตําบลชะแมบ  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอําเภอวังนอย อยู

หางประมาณ  5  กิโลเมตร  หางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 25  กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี

ท้ังหมดประมาณ  25.5  ตารางกิโลเมตร  (15,938 ไร)  องคการบริหารสวนตําบลชะแมบ  ไดรับการ

ยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล เม่ือวันท่ี  26  มิถุนายน   2538  มีท่ีทําการอยู

ท่ี หมูท่ี 2  ตําบลชะแมบ  อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ี

ใกลเคียงดังนี้  

1ทิศเหนือจดตําบลหันตะเภา อําเภอวังนอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศใต จดตําบลขาวงาม

และวังจุฬาอําเภอวังนอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันออกจดตําบลสนับทึบ อําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตก จดตําบลลําตาเสา อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

1องคการบริหารสวนตําบลชะแมบ  มีพ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบท้ังหมดประมาณ  25.5 ตาราง

กิโลเมตร   หรือประมาณ 15,938 ไร  เปนพ้ืนท่ีทําการเกษตร  9,563  ไร และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 6,375 

ไร   มีเขตการปกครองตามกฎหมายวาดวยลักษณะการปกครองทองท่ี  คือ  หมูบานท่ีอยูในเขต
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องคการบริหารสวนตําบลชะแมบ ท้ังหมูบาน  จํานวน  4  หมูบาน  คือ  หมูท่ี  1 บานบัวชม ตําบล

ชะแมบ หมูท่ี  2 บานคลองแขก ตําบลชะแมบ หมูท่ี  3 บานคลอง 27  ตําบลชะแมบ หมูท่ี  4 บาน

คลอง 27 ตําบลชะแมบ  (องคการบริหารสวนตําบลชะแมบ ; ออนไลน) 

 กลาวโดยสรุป ในเขตอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบงเขตการปกครอง

ออกเปน 10 สวน คือ (1) เทศบาลตําบลลําตาเสา (2) องคการบริหารสวนตําบลบอตาโล (3) องคการ

บริหารสวนตําบลวังนอย (4) องคการบริหารสวนตําบลลําไทร (5) องคการบริหารสวนตําบลสนับทึบ 

(6) องคการบริหารสวนตําบลพยอม (7) องคการบริหารสวนตําบลหันตะเภา (8) องคการบริหารสวน

ตําบลวังจุฬา (9) องคการบริหารสวนตําบลขาวงาม และ (10) องคการบริหารสวนตําบลชะแมบ ซ่ึงมี

การแบงสวนราชการท่ีเหมาะสมกับภารกิจและมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติราชการ ถือไดวา 

องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหความสําคัญในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน แต

กระนั้นก็ตาม ยังพบถึงปญหาและอุปสรรค ก็คือ การตื่นตัวในการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนอย ประกอบกับงบประมาณไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจ เปนตน 

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พัชนี  ศรีทองนาก (2542, บทคัดยอ )  ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธภายในของ

บุคลิกภาพอิทธิบาท 4 แตละดาน  โดยกลุมตัวอยาง  คือ  นิสิตครูชั้นปท่ี 1 และปท่ี 4  การศึกษา  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปละ 50 คน  รวม 100  รวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้นสองอาชีพเปน

จํานวน 200 คน จากผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธภายในของบุคลิกภาพอิทธิบาท 4 แตละดาน มี

ความสัมพันธกันทางบวก ผูท่ีมีลักษณะอิทธิบาท 4 ขอใด ขอหนึ่งแลว จะมีลักษณะอิทธิบาท 4 ในขอ

นั้นดวย 

 บวร แกวราช (2548, บทคัดยอ ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชอิทธิบาท 4 ในงานท่ีทําของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา พ.ศ. 2548” พบวา บุคลากรมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับการใชอิทธิบาท 4ในมหาวิทยาลัยนี้ เพราะมีความสนใจทํางานและตองการทํางานให

สําเร็จตามกําหนดดวยตนเอง ดานการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการปฏิบัติงานนั้น บุคลากรไดนํา

หลักธรรมนี้มาใชมากท่ีสุด เชน พอใจในการปฏิบัติงานและพอใจในภาระงาน (ฉันทะ) การไปทํางาน

ทุกวันเพ่ือใหงานสําเร็จตามความมุงหมายและการพยายามทํางานเพ่ิมข้ึนทุกวัน (วิริยะ) การพัฒนา

ตัวเองใหเขากับงาน การไมคิดเปลี่ยนหนาท่ี การทํางานดวยความตั้งใจม่ัน ไปทํางานและกลับจากท่ี
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ทํางานตรงเวลา (จิตตะ) นอกจากนั้น ตองทบทวนงานกอนทํางานและไตรตรองท่ีทําแลวทุกครั้ง การ

คิดกอนพูดกับเพ่ือนรวมงาน และการตรวจสอบภาระงานกอนกลับบานทุกครั้ง (วิมังสา) และจากการ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา ปจจัยสนับสนุน ไดแก การศึกษา มีความสัมพันธกับการนําหลักอิทธิ

บาท 4 มาใชในการปฏิบัติงาน สวนปจจัยท่ีเหลือไมมีความสัมพันธกัน 

 เบญจวรรณ  นครพัฒน (2552, บทคัดยอ ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การนําหลักอิทธิบาท 4 ไป

ใชในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการศึกษาพบวา 

การนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใช  ในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช  โดยรวม อยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานฉันทะ ความพอใจรัก

ใคร ดานวิริยะ ความเพียรพยายาม ดานจิตตะ การเอาใจฝกใฝ ดานวิมังสา มีปญญาพิจารณาใคร

ครวญหาเหตุผล อยูในระดับมากทุกดาน ผลการเปรียบเทียบการนําหลักอิทธิบาท 4ไปใชในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช   ตามเพศ  อายุ  ระดับ

การศึกษา สถานภาพ และรายได/เดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 กรรณิการ ดีมานพ (2551, บทคัดยอ ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามแนวอิทธิบาท 

4 ของพนักงานทาอากาศยานเชียงใหม บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)” พบวา พนักงาน  

ทาอากาศยานเชียงใหมมีการปฏิบัติตามแนวอิทธิบาท 4 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 

4.19 - 4.13 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.1518 - 0.1497 ซ่ึงสามารถเรียงจากมากไป

หานอย ไดแก ปฏิบัติงานตามแนวจิตตะเอาใจฝกใฝในการทํางานอยางสมํ่าเสมอ ปฏิบัติงานตามแนว

วิริยะเพียรพยายามในการปฏิบัติงานตามแนวฉันทะพอใจรักใครในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานตาม

แนววิมังสาพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน 

 ณัฐนี เลิศเรืองเจริญ (2551, บทคัดยอ ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของพยาบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลมหาชัย 2 อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร” พบวา พยาบาลโรงพยาบาลมหาชัย 2 อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีการใช

หลักอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ  จิตตะ วิมังสา ในการปฏิบัติหนาท่ี อยูในระดับมากเกือบทุกครั้ง  

พยาบาลโรงพยาบาลมหาชัย 2 ท่ีมีเพศ สถานภาพวุฒิการศึกษา และรายไดตอเดือน แตกตางกัน มี

การใชหลักอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาในการปฏิบัติหนาท่ีไมแตกตางกัน และท่ีมีอายุ

แตกตางกัน มีการใชหลักอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ ในการปฏิบัติหนาท่ีไมแตกตางกัน แตมี

การใชหลักวิมังสาในการปฏิบัติหนาท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



43 
 

คะนึงเดช  แกวขวัญ (2551,บทคัดยอ )  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “สัมฤทธิ์ผลในการใชอิทธิบาท 

4 ในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานสวนตําบล  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช” พบวา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

52.90 มีอายุระหวาง 31 - 40 ปมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 51.40 มีการศึกษาระดับต่ํากวา

มัธยมศึกษามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.60 พนักงานองคการบริหารสวนตําบลมีการใชอิทธิบาท 4 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาการปฏิบัติงานดานฉันทะอยูในระดับ

มาก สวนดานวิริยะ จิตตะและวิมังสา อยูในระดับปานกลาง สวนกลุมระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญา

ตรี ปวช. - ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาตรีข้ึนไป มีการใชอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานดานฉันทะ

และวิริยะอยูในระดับมาก สวนดานจิตตะและวิมังสาอยูในระดับปานกลาง 

ไพฑูรย ทองปาน (2551,บทคัดยอ ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี” พบวา การใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดาน

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ อยูในระดับปานกลาง สวนดานวิมังสาอยูในระดับมาก ขาราชการท่ีมีลักษณะสวน

บุคคลดานเพศ  ระดับการศึกษาและระดับตําแหนงตางกัน มีการใชหลักอิทธิบาทธรรมในการปฏิบัติ

หนาท่ีไมแตกตางกัน สวนขาราชการท่ีมีอายุตางกัน มีการใชหลักอิทธิบาทธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี

แตกตางกัน 

บุญมี บุญเอ่ียม (2548, บทคัดยอ ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใช

ในการทํางานของพนักงานศูนยควบคุมการบินภูเก็ต บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด” 

พบวา การนําอิทธิบาท 4 ไปใชในการทํางานของพนักงานศูนยควบคุมการบินภูเก็ต โดยภาพรวมและ

รายองคประกอบอยูในระดับมาก  พนักงานศูนยควบคุมการบินภูเก็ต ท่ีมีประวัติการผานการฝกอบรม

ตางกัน มีการนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการทํางานโดยภาพรวมและรายองคประกอบไมแตกตางกัน  

พนักงานศูนยควบคุมการบินภูเก็ต มีการนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ

โดยอาศัยแรงจูงใจภายนอก และใชอิทธิบาท 4 มากนอยข้ึนอยูกับลักษณะของงาน วิธีนําอิทธิบาท 4 

ไปใช คือ ตองสรางฉันทะใหเกิดข้ึนในใจของตนเปนเบื้องแรกกอน เพ่ือใหเกิดความชอบหรืออยากท่ี

จะทํางานนั้น ๆ จากนั้นตองใชวิริยะคือความเพียรพยายาม ความอดทนในการตอสูกับอุปสรรคตาง ๆ 

เพ่ือท่ีจะทํางานนั้นใหสําเร็จตามเปาหมาย ในขณะท่ีทํางานตองมีจิตตะคือความตั้งใจหรือเอาใจใส มี

ความรับผิดชอบตองานท่ีทํา เพ่ือใหไดผลงานท่ีดีมีคุณภาพและสุดทายตองใชวิมังสา คือการพิจารณา



44 
 

ไตรตรองงานท่ีทําอยางรอบคอบ มีการตรวจสอบขอบกพรองจากการทํางานแลวหาทางแกไขปรับปรุง

ใหดีข้ึนในครั้งตอ ๆไป เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุดขอเสนอแนะในการนําอิทธิบาท 4 ไปใช

ในการทํางานของพนักงานศูนยควบคุมการบินภูเก็ต คือ ในการทํางานทุกครั้งควรทําใจใหชอบในงาน

นั้น เพ่ือจะไดมีความสุขและสนุกกับการทํางาน ผูบังคับบัญชาควรมอบหมายงานใหตรงกับความรู

ความสามารถของพนักงาน ควรมีความขยันหม่ันเพียรไมยอทอตออุปสรรค มีความกระตือรือรนใน

การทํางาน มีความตั้งใจและเอาใจใสตอการทํางาน ควรหม่ันศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ ควร

ปรับปรุงวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและควรรวมกันทํางานเปนทีม  

สถิต รัชปตย (2548, บทคัดยอ ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกตหลักอิทธิบาท 4 ไปใชใน

การศึกษาเลาเรียนของนักศึกษาคฤหัสถ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด” ผล

การศึกษาคนควาพบวา ความเขาใจในองคประกอบของอิทธิบาท 4 อันประกอบไปดวย ฉันทะ คือ

ความพึงพอใจ วิริยะ คือ ความเพียร จิตตะ คือ เอาใจฝกใฝ วิมังสา คือ ความไตรตรอง โดยนักศึกษา

สวนใหญ (รอยละ 78.35) มีความเขาใจความหมายท่ีถูกตองตรงกัน การนําองคประกอบของอิทธิบาท 

4 ไปประยุกตหรือปรับใชกับการศึกษาเลาเรียนของนักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญ (รอยละ 

74.78) มีการนําไปใชเปนปกติวิสัยท้ังการปฏิบัติโดยตั้งใจและไมตั้งใจ จากการสังเกตพฤติกรรม

นักศึกษาสวนใหญไดยึดหลักปฏิบัติ ไปใชในการศึกษาเลาเรียน โดยมีใจรักในสถาบันการศึกษาของตน 

มีความรักและความชอบในสาขาวิชาคํานึงถึงเปาหมายท่ีตนเองตองการ พยายามและกระตือรือรนท่ี

จะศึกษา ตรงเวลาและเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ ตั้งใจฝกใฝอยูกับการศึกษา ใฝหาความรูเพ่ิมเติมพรอม

ท้ังหาวิธีแกปญหาเม่ือเกิดขอสงสัย มีความสามัคคีชวยเหลือซ่ึงกัน และกัน แตก็มีสวนนอยท่ียังคงให

ความสําคัญในหลักอิทธิบาท 4 อยางไมเต็มท่ีนัก คือ รักท่ีจะเรียนแต ไมพยายาม หรือพยายามเรียน

แตขาดสมาธิ เปนตน จึงทําใหการเรียนไมประสบผลเทาท่ีควร 
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2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4  ไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยไดนําหลักคําสอน

จากพระไตรปฎก อิทธิบาท 4 ประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย 4  ดาน คือ  ดานฉันทะ  ดานวิริยะ  ดานจิต

ตะ  ดานวิมังสา โดยมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพและรายไดตอเดือน  เปนตัวแปรท่ี

เก่ียวของสามารถแสดงเปนรูปแบบ ไดดังนี้ 

 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)     (Dependent Variables) 

     

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี  2.2  แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

     -  เพศ 

     -  อาย ุ

     -  ระดับการศึกษา 

     -  สถานภาพ 

     -  รายไดตอเดือน 

การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

-  ดานฉันทะ กับการปฏิบัติงาน      

-    ดานวิริยะ  กับการปฏิบัติงาน    

-    ดานจิตตะ กับการปฏิบัติงาน     

-  ดานวิมังสา กับการปฏิบัติงาน  

 



บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง  การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนการวิจัยเชิง

ผสมผสาน(Mixed Methods Research) ประกอบดวยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) และ

เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

3.7 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดเลือกบุคลากรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทําหนาท่ีเปนหนวยงานหนึ่งตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ในเทศบาลในเขตอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดจํานวนประชากร

ท้ังหมด 544 คน โดยมีสูตรคํานวณดังตอไปนี้  

n  =        N 

             1+Ne2 

  =       544 

           1+544(0.05)2 

  =       544 

              1+1.57 

=               231 

  n          =     ขนาดของกลุมตัวอยาง  

 N        =     จํานวนประชากรท้ังหมด          =   544 คน 
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 e         =     ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได      =   95% หรือ 0.05    

 n          =      231   คน 

 3.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทําหนา ท่ี เปนหนวยงานหนึ่ งตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ในเทศบาลในเขต อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชวิธีกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยาง ใชสูตรคํานวณของ “ทาโร ยามาเน” (Taro Yamane) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 

95% กําหนดความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยาง (บุญชม ศรี

สะอาด, 2545, หนา 43) จะไดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชเปนตัวแทนประชากรท้ังสิ้นจํานวน 231 

คน ตามตารางตอไปนี้ 

 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต 

อําเภอวังนอย 

ขนาดประชากร nN1/N ขนาดตัวอยาง 

1) เทศบาลเมืองลําตาเสา 120 231x120/544 50 

2) องคการบริหารสวนตําบลลําไทร 75 231x75/544 32 

3) องคการบริหารสวนตําบลพยอม 90 231x90/544 38 

4) องคการบริหารสวนตําบลขาวงาม 36 231x36/544 15 

5) องคการบริหารสวนตําบลชะแมบ 40 231x40/544 17 

6) องคการบริหารสวนตําบลบอตาโล 36 231x36/544 15 

7) องคการบริหารสวนตําบลวังจุฬา 37 231x37/544 16 

8) องคการบริหารสวนตําบลวังนอย 34 231x34/544 15 

9) องคการบริหารสวนตําบลสนับทึบ 

10) องคการบริหารสวนตําบลหันตะเภา 

34 

42 

231x34/544 

231x42/544 

15 

18 

 

รวม 544  231 

ตารางท่ี 3.1   ขนาดประชากรและกลุมตัวอยางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.1.3 ผูใหสัมภาษณ 

ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล ในทองท่ีอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จํานวน 5 ทาน โดยใชเทคนิควิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) 

ประกอบดวย 
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ลําดับ ช่ือผูใหสัมภาษณ ตําแหนง 

1 นางสมศรี พันธเจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลําตาเสา 

2 นายอําพล อัจจาครุ นายกองคการบริหารสวนตําบลวังนอย 

3 นางจินตนา ทับทิมทอง นายกองคการบริหารสวนตําบลลําไทร 

4 นางทิพยวรรณ คงแสงภักดิ ์ นายกองคการบริหารสวนตําบลสนับทึบ 

5 นายทวี กระจางภักดิ์ นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจุฬา 
  

ตารางท่ี 3.2 รายชื่อผูใหขอมูลสําคัญ (Key Performance) 

 

3.2 เทคนิคและวิธีการสุมตัวอยาง   

 3.2.1 แบบสอบถาม  

 การวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ได

จํานวน 231 คน ใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น โดยใชแตละชั้นเปนตัวแบงชั้นภูมิ กําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางในแตละชั้นตามสัดสวน แลวใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก(Convenience 

Sampling) และตามดุลยพินิจ (Judgment Sampling) (สุจินต ธรรมชาติ, 2548, หนา 224) ของ

ผูวิจัยดวยการแจกแบบสอบถาม    

 3.2.2 แบบสัมภาษณ 

 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสัมภาษณ ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Random Sampling) โดยกําหนดเลือกกลุมตัวอยางท่ีเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในทองท่ี

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 5 ทาน 

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnire) ซ่ึง

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามข้ึนเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของตางๆ มาเปนแนวทางในการจัดทําแบบสอบถาม โดยแบงโครงสรางของแบบสอบถาม

ออกเปน 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามมีคําตอบใหเลือก โดยสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม เปนลักษณะคําถามแบบมีคําตอบใหเลือกตอบ (Check list) ประกอบดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน. 
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ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท้ัง  4  ดาน คือ ดานฉันทะ 

ดานวิริยะ ดานจิตตะ และดานวิมังสา ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 

ชนิด 5 ระดับคะแนน ตามวิธีของ ลิเคิรท (Likert) โดยกําหนดน้ําหนัก คือ 

 คะแนน 5 หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับมากท่ีสุด 

 คะแนน 4 หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับมาก 

 คะแนน 3 หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลาง 

 คะแนน 2 หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับนอย 

 คะแนน 1 หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในนอยท่ีสุด 

สําหรับการแบงชวงคะแนนเฉลี่ยซ่ึงใชเปนเกณฑมาตรฐาน เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคาคะแนนท่ี

คํานวณไดตามข้ันตอนท่ีระบุไวโดยเกณฑ (สมชัย วงษนายะ และ รศ.ดร. ทวนทอง เชาวกีรติพงศ, 

2551, หนา 229) ดังนี้ 

คาคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4  ในระดับมากท่ีสุด 

คาคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในระดับมาก 

คาคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในระดับปานกลาง  

คาคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในระดับนอย 

คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในระดับนอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 คําถามปลายเปด (Opened-Form) เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น

โดยอิสระเก่ียวกับแนวทางสงเสริมการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

 3.4.1 ศึกษาเนื้อหาและขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาใชในการจัดทํา

แบบสอบถาม 

 3.4.2 กําหนดขอบเขตของคําถามและรางใหครอบคลุมองคปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 3.4.3 นําแบบสอบถามท่ีสราง เสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจ แกไข เสนอแนะ ปรับปรุง เพ่ือ

ความเหมาะสมและความถูกตองของแบบสอบถาม 

 3.4.4 นําแบบสอบถามท่ีแกไขเรียบรอยแลว เสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง 

ความเท่ียงตรง ของเนื้อหา ถูกตองตามหลักวิชาการและในดานภาษาท่ีใช เพ่ือครอบคลุมเนื้อหา

จํานวน 5 ทาน ไดคะแนนเทากับ 1 เกือบทุกขอ. 

 3.4.5 นําแบบสอบถามท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะแลวไปทดลองใช (Try out) กับบุคลากรนอก

เขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง 30 คน 

 3.4.6 นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชมาตรวจสอบใหคะแนน และหาคาความเชื่อม่ันโดยหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ัน            

0.964 

 3.4.7 นําเครื่องมือท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีใช

ในการวิจัยนี้ 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

 3.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลของแบบสอบถาม 

 1. ผูวิจัยทําการขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

เพ่ือขอความอนุเคราะหจากผูบริหารเพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม เพ่ือเปนการเก็บรวบรวมขอมูล

จากบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2 .  ผู วิ จั ยนํ าหนั งสื อจากผู บริหารสภาเทศบาล ในเขต อํ า เภอวั งน อย  จั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยา เพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม จากบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 3. ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน

เขตอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดวยตัวเองใหครบตามจํานวนตามท่ีกําหนดไวโดยใช

เทคนิควิธีการสุมตัวอยางแบบแบบสะดวก (Convenience Sampling) และตามดุลยพินิจ 

(Judgment Sampling) (สุจินต ธรรมชาติ, หนา 224)  ของผูวิจัย โดยการนําแบบสอบถาม   

 4. เม่ือไดแบบสอบถามท่ีตอบกลับเรียบรอยคืนมาแลวจํานวน 231 ชุด คิดเปน 100% จึง

ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม จัดหมวดหมูของขอมูลรวมท้ังลงรหัสและบันทึกขอมูลเพ่ือ

นําไปวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติตอไป 
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 3.5.2 การเก็บรวบรวมขอมูลของแบบสัมภาษณ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสัมภาษณตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 1.  ผูวิจัยทําการขอหนังสือรับรองจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะหจากนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการขอทําการสัมภาษณ  

 2. ผูวิจัยไดนําหนังสือรับรองขออนุญาตนําเสนอตอผูใหสัมภาษณ ซ่ึงเปนนายกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 5 ทาน โดยใชเทคนิควิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Random Sampling)  

 3. ผูวิจัยทําการนัดหมาย วัน เวลา สถานท่ี ในการสัมภาษณแกกลุมตัวอยางจํานวน 5 ทาน 

เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล    

 4. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณดวยตนเองจากกลุมตัวอยางจํานวน 5 ทาน 

 5. ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณไปวิเคราะหการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเปน

พหุกรณีศึกษา (Multi –case studies) ตอไป 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 3.6.1 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม 

 หลังจากท่ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเรียบรอยแลว นําขอมูลท่ีไดไป

วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร 

ดังนี้ 

 1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง

คาความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะหการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการใชสถิติคาเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  

 3. การทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา กับขอมูลท่ัวไปท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน และระดับการศึกษา ใช

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว คือ (One-Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ (Least 

Significant Difference) LSD. 
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การวิเคราะหขอมูล 
 

 

วิเคราะหขอมูลประเภทตาง ๆ 

ปฐมภูมิ จากพระไตรปฎก 

ทุติยภูมิ จากหนังสือ ตํารา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3.1 กระบวนการการวิเคราะหขอมูล 

 

 3.6.2 การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณ 
ผูวิจัยไดวิเคราะหการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) ประกอบบริบท และประมวลผลตามวัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนดไว นํามา

เสนอในรูปแบบสรุปเนื้อหาโดยองครวมรายดาน 

สรางแบบสอบถามจากตัวแปร   

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมขอมูล 

เพ่ือการประมวลผล 

 (Input Data) 

การประมวลผลขอมูล 

(Processing) 

การนําเสนอหรือ 

แสดงผลลัพธ 

(Output) 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

2. การบรรณาธิการ 

3. การลงรหัส 

4. การแปรสภาพขอมูล 

 

 

 

1. ดึงขอมูล 

2. เรียงลําดับขอมูล 

3. การรวมขอมูล 

4. การคํานวณและการ    

   เปรียบเทียบ 

5. การวิเคราะหขอมูล

 

1. ตาราง 

2. รายงาน 

3. อภิปรายผล 
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3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย 

 สถิติท่ีใชในการวิจัยในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1) สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  ก. หาคาความเท่ียงตรงตามเนื้อหาโดยหาความสอดคลองของความคิดเห็น

ผูเชี่ยวชาญระหวางขอคําถามแตละขอกับวัตถุประสงค โดยใชสูตร (สงศรี  ชมภูวงศ 2547หนา 31.) 

   IOC   =  
N

R∑  

เม่ือ  IOC         แทน      ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 

       ∑R         แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

        N            แทน    จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

ข. หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์เอลฟา  

( a - Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach)  (สงศรี  ชมภูวงศ 2547หนา 69 ) 

  











−

−
= ∑

2

2

1
1 t

i

s
s

n
na  

   a  แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 

   n  แทน จํานวนขอคําถาม 

   ∑ 2
is  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

   2
ts  แทน ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 

2. สถิติพ้ืนฐาน  

ก  หาคารอยละ  (Percentage)  เพ่ือวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดตอเดือน โดยใชสูตร 

 

   รอยละ = จํานวนท่ีตองการหา     ×   100 

             จํานวนท้ังหมด 

ข  คาเฉล่ีย  (Mean) โดยใชสูตร (สงศรี  ชมภูวงศ 2547หนา 70.) 

Χ   =    
Ν

Χ∑  
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  เม่ือ   Χ      แทน  คาเฉลี่ย 

   ∑Χ   แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

   Ν   แทน  จํานวนประชากร 

ค  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) โดยใชสูตร (สงศรี  ชมภูวงศ 2547

หนา 74 ) 

    

    SD.  = 
)1(

)( 22

−

Χ−Χ ∑∑
nn

n
 

  เม่ือ     SD.  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

           ∑Χ 2   แทน  ผลรวมกําลังสองของคะแนนท้ังหมด 

          ( )2∑Χ   แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 

    n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

ง  คาที  (t-test) เปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถามประกอบดวย เพศ โดยใชสูตร   (สงศรี  ชมภูวงศ 2547หนา 84 )    

  t      =  

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX

+

−
 

  เม่ือ    1Χ   แทน  คะแนนเฉลี่ยกลุมท่ี 1 

   2Χ   แทน  คะแนนเฉลี่ยกลุมท่ี  2 

   2
1s   แทนคะแนนแปรปรวนของกลุมท่ี 1 

   2
2s   แทนคะแนนแปรปรวนของกลุมท่ี 2 

   1n   แทนขนาดกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1 

   2n   แทนขนาดกลุมตัวอยางกลุมท่ี 2 

  

จ. การวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA or F – Test)  (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 

2547, หนา 276) 



55 

 

   
w

b

MS
MS

F =  

  เม่ือ F   แทนคาแจกแจงของ F- Distribution 

   bMS   แทนความแปรปรวนระหวางกลุม 

   wMS   แทนความแปรปรวนภายในกลุม 

ผูวิจัยไดขอมูลจากกลุมตัวอยางแลว จึงใชกระบวนหรือวิธีทางสถิติตั้งแตการเลือกกลุม

ตัวอยางถึงการวิเคราะหขอมูล เพ่ือหาคาลักษณะประจําของกลุมตัวอยาง ท่ีเรียกวา คาสถิติ แลวจึงใช

คาสถิติของกลุมตัวอยางไปประมาณคาลักษณะของประชากร โดยการทดสอบสมมติฐานและสรุป

อางอิง (สิน พันธพินิจ, 2554, หนา 242) ดังตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 3.2 กระบวนการหนาท่ีของสถิติวิจัย 

ประชากร 

1. การออกแบบการวิจัย 

2. เทคนิคการเลือกตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง 

ขอมูล 

วิเคราะหขอมูล 

คาลักษณะของกลุมตัวอยาง 

ทดสอบสมมติฐาน 

สรุปผล 

คาลักษณะของประชากร 

1. เครื่องมือวัด 

2. เครื่องมือเก็บขอมูล 

สถิติเชิงพรรณนา 

สถิติเชิงอนุมาน 



 

 

ตอนที่ 3    ผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ของบุคลากรที่มี เพศ อายุ   ระดับการศึกษา 

สถานภาพ และรายไดตอเดือน  ตางกัน 

ตารางท่ี 4.11     แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยรวม ของบุคลากร จําแนกตามเพศ 
 

เพศ    n  X  S.D. แปลผล 

ชาย 74 4.09 0.49 มาก 

หญิง 157 4.09 0.50 มาก 

รวม 231 4.09 0.49 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.11  พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง  4  ดาน อยู

ในระดับมาก เม่ือจําแนกตามเพศ  พบวา เพศชาย และเพศหญิง อยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.12     แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยรวม ของบุคลากร ท่ีมีเพศตางกัน 
 

เพศ n  X  S.D. t Sig 

ชาย 

หญิง 

74 

157 

4.09 

4.09 

0.49 

0.50 

-0.58 0.96 

 

จากตารางท่ี 4.12  พบวา บุคลากรท่ีมีเพศตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง 

4  ดาน ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.13     แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดานฉันทะ ของบุคลากร จําแนกตามเพศ 
 

เพศ    n  X  S.D. แปลผล 

ชาย 74 4.15 0.51 มาก 

หญิง 157 4.09 0.52 มาก 

รวม 231 4.11 0.52 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.13  พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานฉันทะโดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา เพศชายและเพศหญิงอยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.14     แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

ฉันทะ ของบุคลากรท่ีมีเพศตางกัน 
 

เพศ n  X  S.D. t Sig 

ชาย 

หญิง 

74 

157 

4.15 

4.09 

0.51 

0.52 

0.78 0.58 

 

จากตารางท่ี 4.14  พบวา  บุคลากรท่ีมีเพศตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานฉันทะ  

ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.15     แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดานวิริยะ ของบุคลากรจําแนกตามเพศ 

เพศ    n  X  S.D. แปลผล 

ชาย 74 4.11 0.53 มาก 

หญิง 157 4.11 0.54 มาก 

รวม 231 4.11 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.15  พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานวิริยะ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามเพศ  พบวา เพศชายและเพศหญิง อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.16    แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

วิริยะ ของบุคลากรท่ีมีเพศตางกัน 
 

เพศ n  X  S.D. t Sig 

ชาย 

หญิง 

74 

157 

4.11 

4.11 

0.53 

0.54 

0.00* 0.91 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 4.16  พบวา  บุคลากรท่ีมีเพศตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานวิริยะ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 4.17    แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดานจิตตะ ของบุคลากรจําแนกตามเพศ 

เพศ    n  X  S.D. แปลผล 

ชาย 74 4.05 0.58 มาก 

หญิง 157 4.10 0.54 มาก 

รวม 231 4.08 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.17  พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานจิตตะ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา เพศชายและเพศหญิงอยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.18    แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

จิตตะ ของบุคลากรท่ีมีเพศตางกัน 
 

เพศ n  X  S.D. t Sig 

ชาย 

หญิง 

74 

157 

4.05 

4.10 

0.58 

0.54 

0.59 0.24 

 

จากตารางท่ี 4.18  พบวา  บุคลากรท่ีมีเพศตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานจิตตะ 

ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.19     แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดานวิมังสา ของบุคลากรจําแนกตามเพศ 

 

เพศ    n  X  S.D. แปลผล 

ชาย 74 4.05 0.56 มาก 

หญิง 157 4.08 0.56 มาก 

รวม 231 4.07 0.56 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.19  พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานวิมังสา โดยรวมอยู

ในระดับมาก เม่ือจําแนกตามเพศ พบวา เพศชายและเพศหญิงอยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.20    แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

วิมังสา ของบุคลากรท่ีมีเพศตางกัน 
 

เพศ n  X  S.D. t Sig 

ชาย 

หญิง 

74 

157 

4.05 

4.08 

0.56 

0.56 

-0.33 0.73 

 

จากตารางท่ี 4.20  พบวา  บุคลากรท่ีมีเพศตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานวิมังสา 

ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.21    

 

แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยรวม ของบุคลากร จําแนกตามอายุ 

อายุ    n  X  S.D. แปลผล 

18-30 ป 

31-40 ป 

41-50 ป 

50 ปข้ึนไป 

59 

105 

55 

12 

4.03 

4.15 

4.07 

3.96 

0.50 

0.45 

0.54 

0.61 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.09 0.49 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.21  พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา 18- 30 ป, 31-40 ป, 41-50 ป, และ 50 ปข้ึนไป อยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.22    แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยรวม ของบุคลากรท่ีมีอายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

0.78 

56.10 

3 

227 

0.26 

0.24 

1.05 0.36 

รวม 56.88 230    
 

จากตารางท่ี 4.22  พบวา  บุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง 

4 ดาน ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.23     แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 

4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานฉันทะ ของบุคลากรจําแนกตาม อายุ 

อายุ    n  X  S.D. แปลผล 

18-30 ป 

31-40 ป 

41-50 ป 

50 ปข้ึนไป 

59 

105 

55 

12 

4.00 

4.18 

4.09 

4.13 

0.52 

0.47 

0.55 

0.65 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.11 0.52 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.23  พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานฉันทะ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามอายุ  พบวากลุมอายุ 18- 30 ป, อายุ31-40 ป, อายุ 41-50 ป, และกลุมอายุ

50 ปข้ึนไปอยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.24    แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

ฉันทะ ของบุคลากรท่ีมีอายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

1.27 

61.09 

3 

227 

0.42 

0.26 

1.58 0.19 

รวม 62.36 230    
 

จากตารางท่ี 4.24  พบวา  บุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานฉันทะ 

ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.25     แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 

4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานวิริยะ ของบุคลากรจําแนกตามอายุ 

อายุ    n  X  S.D. แปลผล 

18-30 ป 

31-40 ป 

41-50 ป 

50 ปข้ึนไป 

59 

105 

55 

12 

4.07 

4.18 

4.07 

3.93 

0.54 

0.48 

0.57 

0.70 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.11 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.25  พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานวิริยะ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา กลุมอายุ18-30 ป, กลุมอายุ 31-40 ป, กลุมอายุ41-50 ป, และ 

กลุมอายุ50 ปข้ึนไป อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.26   แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

วิริยะ ของบุคลากรท่ีมีอายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

1.11 

65.13 

3 

227 

0.37 

0.28 

1.29 0.27 

รวม 66.24 230    
 

จากตารางท่ี 4.26  พบวา บุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานวิริยะ 

ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.27    แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 

4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานจิตตะ ของบุคลากรจําแนกตาม อายุ 
 

อายุ    n  X  S.D. แปลผล 

18-30 ป 

31-40 ป 

41-50 ป 

50 ปข้ึนไป 

59 

105 

55 

12 

4.01 

4.13 

4.09 

3.95 

0.58 

0.50 

0.60 

0.61 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.08 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.27  พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานจิตตะ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามอายุ พบวากลุมอายุ 18-30 ป, กลุมอายุ31-40 ป, กลุมอายุ41-50 ป, และ

กลุมอายุ 50 ปข้ึนไป อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.28   แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

จิตตะ ของบุคลากรท่ีมีอายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

0.78 

70.23 

3 

227 

0.26 

0.30 

0.84 0.46 

รวม 71.02 230    
 

จากตารางท่ี 4.28  พบวา  บุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานจิตตะ 

ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.29    แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดานวิมังสา ของบุคลากรจําแนกตาม อายุ 

อายุ    n  X  S.D. แปลผล 

18-30 ป 

31-40 ป 

41-50 ป 

50 ปข้ึนไป 

59 

105 

55 

12 

4.07 

4.12 

4.03 

3.85 

0.57 

0.52 

0.62 

0.57 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.07 0.56 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.29  พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานวิมังสาโดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามอายุ พบวา กลุมอายุ18- 30 ป, อายุ31-40 ป, อายุ41-50 ป, และกลุมอายุ

50 ปข้ึนไป อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.30   แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

วิมังสา ของบุคลากรท่ีมีอายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

0.89 

72.70 

3 

227 

0.29 

0.32 

0.92 0.42 

รวม 73.59 230    
 

จากตารางท่ี 4.30  พบวา  บุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานวิมังสา 

ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.31    แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยรวม ของบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา    n  X  S.D. แปลผล 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

4 

30 

41 

156 

3.83 

3.95 

4.00 

4.15 

0.63 

0.50 

0.48 

0.49 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.09 0.49 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.31  พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูใน

ระดับมาก  เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา/ปวช, อนุปริญญา/ปวส.

และปริญญาตรีหรือสูงกวา อยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.32  แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยรวม ของบุคลากร ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

1.76 

55.12 

3 

227 

0.58 

0.24 

2.42 0.06 

รวม 56.88 230    
 

จากตารางท่ี 4.32 พบวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยรวมท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.33    แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดานฉันทะ ของบุคลากรจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา    n  X  S.D. แปลผล 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

4 

30 

41 

156 

3.83 

3.96 

4.01 

4.17 

0.62 

0.52 

0.50 

0.51 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.11 0.52 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.33  พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานฉันทะ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา/ปวช, อนุปริญญา/ปวส.

และปริญญาตรีหรือสูงกวา อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.34   แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

ฉันทะ ของบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

1.94 

60.42 

3 

227 

0.64 

0.26 

2.43 0.06 

รวม 62.36 230    
 

 จากตารางท่ี 4.34  พบวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ดานฉันทะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.35   แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานวิริยะ ของบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา    n  X  S.D. แปลผล 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

4 

30 

41 

156 

3.80 

3.92 

4.07 

4.17 

0.76 

0.54 

0.55 

0.51 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.11 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.35  พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานวิริยะ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา/ปวช, อนุปริญญา/ปวส.

และปริญญาตรีหรือสูงกวา อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

วิริยะ ของบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน   
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2.01 

64.23 

3 

227 

0.67 

0.28 

2.36 0.07 

รวม 66.24 230    
 

 จากตารางท่ี 4.36  พบวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ดานวิริยะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.37   แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดานจิตตะ ของบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา    n  X  S.D. แปลผล 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

4 

30 

41 

156 

3.83 

3.94 

3.95 

4.15 

0.56 

0.52 

0.51 

0.56 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.08 0.55 มาก 
  

จากตารางท่ี 4.37  พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานจิตตะโดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา/ปวช, อนุปริญญา/ปวส.

และปริญญาตรีหรือสูงกวา อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.38  แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

จิตตะ ของบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน   
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2.21 

68.81 

3 

227 

0.73 

0.30 

2.43 0.06 

รวม 71.02 230    
 

จากตารางท่ี 4.38 พบวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ดานจิตตะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.39  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดานวิมังสา ของบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา    n  X  S.D. แปลผล 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

4 

30 

41 

156 

3.85 

3.97 

3.98 

4.12 

0.66 

0.59 

0.55 

0.56 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.07 0.56 มาก 
  

จากตารางท่ี 4.39  พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานวิมังสาโดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา/ปวช, อนุปริญญา/ปวส.

และปริญญาตรีหรือสูงกวา อยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.40 แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

วิมังสา ของบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน   
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

1.20 

72.38 

3 

227 

0.40 

0.31 

1.26 0.28 

รวม 73.59 230    
 

จากตารางท่ี 4.40 พบวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ดานวิมังสา ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.41   แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยรวม ของบุคลากร จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ    n  X  S.D. แปลผล 

โสด 

สมรส 

หมายหรือหยาราง 

107 

102 

22 

4.07 

4.09 

4.21 

0.50 

0.48 

0.50 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.09 0.49 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.41  พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามสถานภาพ พบวา  โสด, สมรส, และหมายหรือหยาราง อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.42  แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยรวม ของบุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกัน   
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

0.35 

56.53 

2 

228 

0.17 

0.24 

0.72 0.48 

รวม 56.88 230    
 

จากตารางท่ี 4.42  พบวา  บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยรวมท้ัง 4  ดาน ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.43   แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดานฉันทะ  ของบุคลากร จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ    n  X  S.D. แปลผล 

โสด 

สมรส 

หมายหรือหยาราง 

107 

102 

22 

4.08 

4.10 

4.25 

0.50 

0.54 

0.45 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.11 0.52 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.43  พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานฉันทะ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามสถานภาพ พบวา โสด, สมรส, และหมายหรือหยาราง อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.44 แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

ฉันทะ ของบุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกัน   
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

0.51 

61.85 

2 

228 

0.25 

0.27 

0.95 0.38 

รวม 62.36 230    
 

จากตารางท่ี 4.44  พบวา  บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

ฉันทะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.45   แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา วิริยะ  ของบุคลากรจําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ    n  X  S.D. แปลผล 

โสด 

สมรส 

หมายหรือหยาราง 

107 

102 

22 

4.10 

4.10 

4.22 

0.54 

0.53 

0.50 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.11 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.45  พบวา บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานวิริยะ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามสถานภาพ พบวา โสด, สมรส, และหมายหรือหยาราง อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.46  แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

วิริยะ ของบุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกัน   
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

0.28 

65.96 

2 

228 

0.14 

0.28 

0.48 0.61 

รวม 66.24 230    
 

จากตารางท่ี 4.46  พบวา  บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

วิริยะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.47  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดานจิตตะ ของบุคลากรจําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ    n  X  S.D. แปลผล 

โสด 

สมรส 

หมายหรือหยาราง 

107 

102 

22 

4.02 

4.12 

4.20 

0.55 

0.54 

0.60 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.08 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.47 พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานจิตตะ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามสถานภาพ พบวา โสด, สมรส, และหมายหรือหยาราง อยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.48 แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

จิตตะ ของบุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกัน   
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

0.84 

70.17 

2 

228 

0.42 

0.30 

1.37 0.25 

รวม 71.02 230    
 

จากตารางท่ี 4.48  พบวา  บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ใน

การปฏิบัตงิานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานจิต

ตะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.49 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดานวิมังสา ของบุคลากรจําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ    n  X  S.D. แปลผล 

โสด 

สมรส 

หมายหรือหยาราง 

107 

102 

22 

4.07 

4.05 

4.17 

0.58 

0.53 

0.64 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.07 0.56 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.49 พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานวิมังสา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามสถานภาพ พบวา โสด, สมรส, และหมายหรือหยาราง อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.50 แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

วิมังสา ของบุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกัน   
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

0.23 

73.35 

2 

228 

0.11 

0.32 

0.36 0.69 

รวม 73.59 230    
 

จากตารางท่ี 4.50  พบวา  บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

วิมังสา ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.51   แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยรวม ของบุคลากร จําแนกตามรายไดตอเดือน 

รายไดตอเดือน    n  X  S.D. แปลผล 

ต่ํากวา 8,000  บาท 

8,000 – 10,000  บาท 

10,001 – 15,000บาท 

15,000  บาทข้ึนไป 

12 

34 

86 

99 

3.91 

4.06 

4.10 

4.12 

0.78 

0.53 

0.44 

0.49 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.09 0.49 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.51 พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา ต่ํากวา  8,000 บาท, 8,000 – 10,000 บาท10,001 – 

15,000บาท, และ15,000  บาทข้ึนไป อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.52  แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยรวม ของบุคลากรท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน   
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

0.54 

56.35 

3 

227 

0.18 

0.24 

0.72 0.53 

รวม 56.88 230    
 

จากตารางท่ี 4.52  พบวา  บุคลากรท่ีมีรายไดตอเดือนตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยรวมท้ัง 4  ดาน ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.53   แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดานฉันทะ  ของบุคลากร จําแนกตามรายไดตอเดือน 

รายไดตอเดือน    n  X  S.D. แปลผล 

ต่ํากวา  8,000  บาท 

8,000 – 10,000  บาท 

10,001 – 15,000บาท 

15,000  บาทข้ึนไป 

12 

34 

86 

99 

3.96 

4.08 

4.09 

4.15 

0.83 

0.57 

0.48 

0.48 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.11 0.52 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.53  พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานฉันทะ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา ต่ํากวา  8,000  บาท, 8,000– 10,000  บาท10,001 

– 15,000บาท และ15,000 บาทข้ึนไป อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.54 แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

ฉันทะ ของบุคลากรท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน   
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

0.46 

61.90 

3 

227 

0.15 

0.27 

0.56 0.63 

รวม 62.36 230    
 

จากตารางท่ี 4.54  พบวา  บุคลากรท่ีมีรายไดตอเดือนตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัตงิานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

ฉันทะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.55   แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดานวิริยะ  ของบุคลากรจําแนกตามรายไดตอเดือน 

รายไดตอเดือน    n  X  S.D. แปลผล 

ต่ํากวา  8,000  บาท 

8,000 – 10,000  บาท 

10,001 – 15,000บาท 

15,000  บาทข้ึนไป 

12 

34 

86 

99 

3.90 

4.06 

4.12 

4.15 

0.82 

0.58 

0.49 

0.51 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.11 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.55  พบวา บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานวิริยะ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา ต่ํากวา  8,000  บาท, 8,000– 10,000  บาท 10,001 

– 15,000 บาท, 15,000 บาทข้ึนไป อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.56  แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

วิริยะ ของบุคลากรท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน   
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

0.76 

65.47 

3 

227 

0.25 

0.28 

0.88 0.44 

รวม 66.24 230    
 

จากตารางท่ี 4.56  พบวา  บุคลากรท่ีมีรายไดตอเดือนตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัตงิานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

วิริยะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.57  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดานจิตตะ  ของบุคลากรจําแนกตามรายไดตอเดือน 

รายไดตอเดือน    n  X  S.D. แปลผล 

ต่ํากวา  8,000  บาท 

8,000 – 10,000  บาท 

10,001 – 15,000บาท 

15,000  บาทข้ึนไป 

12 

34 

86 

99 

3.92 

4.01 

4.06 

4.14 

0.73 

0.62 

0.48 

0.56 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.08 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.57 พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานจิตตะ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา ต่ํากวา  8,000  บาท, 8,000– 10,000  บาท10,001 

– 15,000บาท, และ 15,000  บาทข้ึนไป อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.58  แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

จิตตะ ของบุคลากรท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน   
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

0.81 

70.20 

3 

227 

0.27 

0.30 

0.87 0.45 

รวม 71.02 230    
 

จากตารางท่ี 4.58  พบวา  บุคลากรท่ีมีรายไดตอเดือนตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัตงิานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

จิตตะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.59  แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ดานวิมังสา ของบุคลากรจําแนกตามรายไดตอเดือน 

รายไดตอเดือน    n  X  S.D. แปลผล 

ต่ํากวา  8,000  บาท 

8,000 – 10,000  บาท 

10,001 – 15,000บาท 

15,000  บาทข้ึนไป 

12 

34 

86 

99 

3.85 

4.10 

4.11 

4.06 

0.86 

0.54 

0.51 

0.57 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 231 4.07 0.56 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.59 พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานวิมังสา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เม่ือจําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา ต่ํากวา  8,000  บาท, 8,000– 10,000  บาท10,001 

– 15,000 บาท, และ 15,000 บาทข้ึนไป อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.60  แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

วิมังสา ของบุคลากรท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน   
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

0.72 

72.86 

3 

227 

0.24 

0.32 

0.75 0.52 

รวม 73.59 230    
 

จากตารางท่ี 4.60  พบวา  บุคลากรท่ีมีรายไดตอเดือนตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัตงิานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน

วิมังสา ไมแตกตางกัน 
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ตอนที่ 4  ผลการรวบรวมขอเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางสงเสริมการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

ตารางท่ี 4.61  แสดงขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา     
 

แนวทางสงเสริม ความถี่ 

1 ดานฉันทะ  

 1.1   ควรสรางความสัมพันธใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 23 

 1.2  พยายามศึกษางานของตนเอง มีความอดทนตอความยากลําบาก 

         และพยายามเพ่ิมพูนความรูของตนเอยูเสมอ 

 

11 

 1.3  ตองไมยึดติด กับบุคคล หรืองานนั้น แตควรคํานึงถึง ผลประโยชน

ขององคกร 

 

8 

 1.4  มอบหมายงานใหเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของ

บุคลากรแตละคน 

 

6 

รวม 48 

 

แนวทางสงเสริม ความถี่ 

2 ดานวิริยะ  

 2.1  ใหความสําคัญกับงานท่ีไดรับมอบหมายทําใหดวยความเต็มใจ มี 

          ความอดทน 

 

25 

 2.2  ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน ไมละเลยในงาน แมจะไมใชใน 

          เวลาทํางาน 

 

15 

 2.3  พยายามรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืนกอนตัดสินใจ 12 

รวม 52 
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แนวทางสงเสริม ความถี่ 

3 ดานจิตตะ  

 3.1 มีความเขาใจถึงความตองการใสในและใหความสําคัญกับงานทุกชิ้นท่ีเขา

มาหา 

 

28 

 3.2 เอาใจใสในการทํางานท้ังตนเอง และในทีมงาน 23 

 3.3  รูคิด และวิเคราะหถึงงานท่ีทําทุกอยาง วาใหผลคุมคาเพียงไร 21 

 รวม 72 
 

แนวทางสงเสริม ความถี่ 

4 ดานวิมังสา  

 4.1  พัฒนาวิธีการเรียนรูสิ่งใหมๆ นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวยเพ่ือให 

        สอดคลองกับความตองการของงานบริการ 

 

14 

 4.2  หาเหตุผลและจุดท่ีผิดพลาดและแกไขดวยสติ ปญญา ความรอบคอบ 12 

 4.3  ตองมีบรรทัดฐาน หรือกฎเกณฑ ท่ีทุกคนยอมรับ และสงเสริมใหทุกคน

ปฏิบัติตาม 

 

7 

 4.4  กลาเสนอแนะเม่ือพบชองทางท่ีดีกวา จากเหตุท่ีปรากฏและไตรตรอง 9 

รวม 42 

 

จากตารางท่ี 4.61 พบวา แนวทางสงเสริมการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเรียงลําดับตาม

ความถ่ีจากมากไปหานอย พบวา ดานจิตตะ มีความถ่ีมากท่ีสุด คือ มีความเขาใจถึงความตองการใสใน

และใหความสําคัญกับงานทุกชิ้นท่ีเขามาหา เอาใจใสในการทางานท้ังตนเอง และในทีมงาน รูคิด และ

วิเคราะหถึงงานท่ีทําทุกอยาง วาใหผลคุมคาเพียงไร รองลงมา ดานวิริยะ คือ ใหความสําคัญกับงานท่ี

ไดรับมอบหมายทําใหดวยความเต็มใจ มีความอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน ไมละเลยในงาน แม

จะไมใชในเวลาทํางาน พยายามรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืนกอนตัดสินใจ และดานวิมังสา มีความถ่ีนอย

ท่ีสุด คือ พัฒนาวิธีการเรียนรูสิ่งใหมๆ นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวยเพ่ือใหสอดคลองกับความ

ตองการของงานบริการ หาเหตุผลและจุดท่ีผิดพลาดและแกไขดวยสติ ปญญา ความรอบคอบตองมี

บรรทัดฐาน หรือกฎเกณฑ ท่ีทุกคนยอมรับ และสงเสริมใหทุกคนปฏิบัติตาม กลาเสนอแนะเม่ือพบ

ชองทางท่ีดีกวา จากเหตุท่ีปรากฏและไตรตรอง 
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ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิตอการ

ประยุกตใชหลักอิทธบิาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ทานท่ี 1 นางสมศรี  พันธเจริญวรกุล ไดใหสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตใชหลัก

อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ไววา 

ดานฉันทะ หัวใจหลักของการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(เทศบาลเมืองลําตาเสา) คือ

การบริการบําบัดทุกขบํารุงสุข ใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด จึงตองปลูกจิตสํานึกแกบุคคลากร

ภายในองคกรใหมีใจรักงานในงานและงานท่ีไดรับมอบหมาย รวมถึงการใหบริการประชาชนดวยความ

เต็มใจ การทํางานใดๆก็ตามหากกระทําดวยความรักและความเต็มใจผลท่ีไดยอมดีเสมอ. 

ดานวิริยะ บุคลากรของเทศบาลตองมีความทุมเทท้ังแรงกายแรงใจ ท่ีจะปฏิบัติงานในเวลาท่ีจัด

กิจกรรมใหแกประชาชน เพ่ือท่ีจะใหงานของเราออกมามีประสิทธิภาพและประชาชนมีความสุขกับสิ่งท่ี

ทางเทศบาลนั้นจัดใหกับประชาชน หรือจะเปนการจัดประชาคมหรือการจัดใหความรูกับประชาชนใน

เขตพ้ืนท่ีของเราก็จะหาท้ังความสนุกและความรูใหกับประชาชนไดรับรูและเขาใจในวัตถุประสงคของ

กิจกรรมหรือโครงการตางๆของหนวยงาน. 

จิตตะ พนักงานทุกคนตองมีความตั้งใจ และมีความเอาใจใสท้ังงานในงานและงานท่ีไดรับ

มอบหมาย ตองมีจิตใจมุงม่ัน มีสมาธิในขณะท่ีทํางาน งานบางงานมีหวงระยะเวลาแลวเสร็จตองไมปลอย

ละเลย ตองติดตามงานใหสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด. 

วิมังสา การทํางานทุกงานนั้นตองศึกษาคนควาเพ่ือใหเขาใจในกระบวนการ วิธีการและ

แนวทางในการดําเนินงานท่ีถูกตองเหมาะสม รวมถึงตองรูแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ตองใช

ปญญาในการคิดวิเคราะห และเขาใจในกระบวนการของงาน หากเกิดปญหาหรือขอผิดพลาด สามารถ

แกไขปญหาไดอยางถูกตองและงายดาย.(นางสมศรี  พันธเจริญวรกุล, สัมภาษณ ; 27 กุมภาพันธ 2561) 

สรุปไดวา หลักของการบริหารงานท่ีดีคือการบริการบําบัดทุกขบํารุงสุข ใหประชาชนไดรับ

ประโยชนสูงสุด โดยมีความทุมเทท้ังแรงกายแรงใจ ท่ีจะปฏิบัติงานในเวลาท่ีจัดกิจกรรมใหแกประชาชน 

และมีความเอาใจใสท้ังงานในงานและงานท่ีไดรับมอบหมายและตองมีจิตใจมุงม่ัน มีสมาธิในขณะท่ี

ทํางาน ผลท่ีไดยอมดีเสมอ 

ทานท่ี 2 นายอําพล  อัจจาครุ  ไดใหสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาท  4 ในการปฏิบัติ งานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินอําเภอวั งนอย จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา ไววา 

ดานฉันทะ ขาพเจาคิดวาดานฉันทะ(ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น) ขาพเจาบริหารบุคลากรใน

อบต.วังนอยแบบพ่ีแบบนอง โดยใหถือความศรัทธา  และเชื่อม่ันตอสิ่งท่ีทําจึงจะเกิดผลจริงตามควร ผม
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อยากใหการปฏิบัติงานแบบมีความปรารถนาอันแรงกลาท่ีนั่นยอมมีหนทางเสมอ โดยการทํางานใหมี

ความตั้งใจแนวแน ท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆใหได โดยมีความมุงม่ันไมทอถอย ยอมมี

หนทางนําเราไปสูความสําเร็จไดเสมอ โดยขาพเจาคิดวาการทํางานเราตองมีเหตุและผล เพราะคือความ

ปฏิบัติใหเกิดความสําเร็จในการบริหารบุคลากร 

ดานวิริยะ ดานวิริยะ(ความเพียรพยายามทําในสิ่งนั้น) ขาพเจาบริหารบุคลากรในทองถ่ินเขต

ของขาพเจา โดยจะพูดกับบุคลากรทุกคนเวลามีประชุมประจําเดือนวา เราตองมีความมุงม่ันทุมเทท้ัง

กายและใจ ท่ีจะเรียนรูและทําใหเขาถึงแกนแทของสิ่งนั้นเรื่องนั้น ขาพเจาพูดเสมอการทํางานตองมี

ความเพียร ตองไมโกหกและโทษผูอ่ืน ผลงานท่ีทําจะชี้ชัดโดยไมตองไปพูดใหทํา การทํางานตองมีใจรัก

มุงม่ันและทุมเทและมีศรัทธาสูงสุด ความอดทนอดกลั้น  และมีความรูสึกไมยอทอตอปญหาและมีความ

แยง โดยขาพเจาเปนนายกฯมาหลายปแลวขาพเจาใชอิทธิบาท 4 ในการบริหาร เพราะการเขาถึง

ประชาชนตองใชความมานะ อดทน อดกลั้นทุกเรื่อง เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหได 

จิตตะ ดานจิตตะ(การเอาใจฝกใฝในสิ่งนั้น) คือการจดจอและรับผิดชอบ คํานี้มันยิ่งใหญมาก 

ขาพเจาเปนผูบริหารปกครองพนักงานและลูกจางอีกจํานวนมาก เวลาทําหรือสั่งการอะไรตองมีความ

รอบคอบเสมอ และตองตัดสินใจในเรื่องท่ีจะตองทําในเวลานั้นๆเลย เพราะขาพเจาเปนคนทํางานจริง 

ลงจริง 

วิมังสา สวนดานวิมังสา(การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น) การบริหารงานบุคลากรใน

ทองถ่ินนั้น กอนท่ีเราทํางานเราจะตองมีใจรัก ตองมีวิจารณญาณอยางรอบรูและรอบคอบ ขาพเจา

บริหารแบบทุกคนมีงาน ประสบการณกันมาอยูแลว วาการท่ีจะทําใหงานนั้นสําเร็จไดตองมีความตั้งม่ัน

ในงานท่ีเราทําใหเกิดผลสําเร็จ.(นายอําพล  อัจจาครุ, สัมภาษณ ; 27 กุมภาพันธ 2561) 

สรุปไดวา บริหารงานโดยใหถือความศรัทธาและเชื่อม่ันตอสิ่งท่ีทํา โดยการทํางานใหมีความ

ตั้งใจแนวแน มีความมุงม่ันทุมเทท้ังกายและใจ ท่ีจะเรียนรูและทําใหเขาถึงแกนแทของสิ่งนั้นเรื่องนั้น จด

จอและรับผิดชอบใหมีรอบคอบเสมอ งานนั้นๆก็จะทําใหเกิดผลสําเร็จ 

ทานท่ี 3 นางจินตนา  ทับทิมทอง ไดใหสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาท  4 ในการปฏิบัติ งานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินอําเภอวั งนอย จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา ไววา 

ดานฉันทะ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสวนตางๆ ทํางานตาม

ภารกิจท่ีกฎหมายกําหนดไวให อปท.ดําเนินการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยมีการกําหนด

ตําแหนงในกรอบแผนอัตรากําลังซ่ึงเปนระเบียบทางการกระทรวงมหาดไทย กําหนดใหมีในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ตองดําเนินการจัดวางอัตรากําลังตามแผนอยูแลว ความพอใจของแตละตําแหนงใน

องคกรตองเกิดข้ึนตั้งแตท่ีเตรียมตัวในเรื่องของการเรียนในระดับอุดมศึกษาวาจะเลือกเรียนในหลักสูตร

ใด เพ่ือท่ีจะทํางานในตําแหนงท่ีตนเองอยากทําสําหรับคนท่ีเลือกได แตสําหรับคนท่ีไมสามารถเลือกได

ตองใชหลักธรรมอิทธิบาท 4 คอนขางมากท่ีจะตองใชหลักคิดบวก เพ่ือสรางความพึงพอใจของตนเองตอ
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งานท่ีทําในตําแหนงนั้นๆ ประกอบกับหนวยงานตองเรงสรางบรรยากาศในการทํางานใหเกิดสภาวะท่ีให

บุคลากรมีความพอใจ โดยใชหลักฉันทานุมัติการมีสวนรวมของคนในองคกร 

ดานวิริยะ ในทุกหนวยงานจะตองมีการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร

อยูแลว ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดสิทธิ สวัสดิการเปนแรงจูงใจ(motivation) ใหบุคลากรในหนวยงานมี

ความพยายามท่ีจะไดรับสิทธิ สวัสดิการนั้นๆ การนําเอาหลักธรรมดานวิริยะเพ่ือเปนสิ่งนอมนําให

บุคลากรเกิดความอุตสาหะทําในสิ่งท่ีตนรับผิดชอบ รับการประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพไดตามเวลา 

หากยังไมไดเกณฑมาตรฐาน ก็จะตองมีการทําซํ้าหรือหาหนทางอ่ืนๆในการพัฒนาตนเองเพ่ือใหไดมา 

จิตตะ การแบงงานอยางชัดเจนในการปฏิบัติงานในทุกตําแหนง เปนสวนหนึ่งท่ีเปนการให

บุคลากรในหนวยงานไดมีโอกาสไดพิจารณารายงาน เอาใจใสงานงานของตนเองอยางละเอียดและมี

ขอบเขตอยางแนนอน และจะทําใหผลการปฏิบัติงานในดานดังกลาวนี้ออกมาอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล เปนผลงานท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงตรงกับหลักธรรมท่ีเนนย้ําใหมีการปฏิบัติงาน หรือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

อยางมีสมาธิ เอาใจฝกใฝในสิ่งนั้นจนกวาจะสําเร็จบรรลุตามเปาประสงค 

วิมังสา สวนความผิดพลาดท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน เปนผลกระทบใหคุณภาพของงานลดลงใน

การปฏิบัติงานของแตละตําแหนงในองคกร จึงจําเปนจะตองมีแบบการความพรอม ตรวจสอบ 

ประเมินผล หากเกิดขอบกพรองในแตละสายงาน หนวยงานจะตองใชหลักในการท่ีจะตองมาพิจารณา

ใครครวญหาเหตุผล ในสิ่งท่ีเปนปจจัยทําใหเกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะแกไขปดจุดออนไมใหเกิดข้ึนอีก ในโครงการ

ตอไปจึงมีความจําเปนจะตองใชหลักธรรมอิทธิบาท 4 ดังกลาวในการพิจารณา.(นางจินตนา ทับทิมทอง, 

สัมภาษณ ; 27 กุมภาพันธ 2561) 

สรุปไดวา ทํางานตามภารกิจท่ีกฎหมายกําหนดไวให เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน และตอง

มีความพยายามในการทํางาน เอาใจใสงานงานของตนเองอยางละเอียดและมีขอบเขตอยางแนนอน

เพ่ือท่ีจะแกไขปดจุดออนไมใหเกิดข้ึนอีก และงานก็จะมีความสําเร็จตามเปาประสงค 

ทานท่ี 4 นางสาวทิพยวรรณ  คงแสงภักดิ์ ไดใหสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตใช

หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ไววา 

ดานฉันทะ สงเสริมใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในหลักเกณฑ

วิธีการระเบียบ กฎขอบังคับ มิติกฎหมายและนโยบายอยางถองแท และมีทักษะความสามารถในการนํา

ความรูท่ีมีอยูไปใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี สามารถแกไขปญหาดวยปฏิภาณไหวพริบเปนอยางดี 

รักและชอบงานท่ีทําอยางเต็มใจ เกิดการทํางานดวยความสุข ทําใหงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

สําเร็จตามความมุงหมาย 

ดานวิริยะ ผูบังคับบัญชาจัดระบบการทํางานใหสอดคลองกับระเบียบและนโยบายท่ีกําหนด

ข้ึนมา เพ่ือใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินทํางานไดอยางสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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ดวยความเพียรพยายาม ความอุตสาหะและมานะมากข้ึนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีตั้ง

ไว 

จิตตะ ผูบริหารกําหนดภารกิจและมอบหมายงานใหปฏิบัติตามนโยบายและหนังสือสั่งการ ตอง

มีความเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของแตละคน 

ผูบังคับบัญชาใหความสนใจและเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชา ใหความสนิทสนมและเปนกันเองแก

ผูใตบังคับบัญชา 

วิมังสา สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ให

เปนผูมีความสามารถดานองคความรู และทักษะในการคิดวิเคราะหและเสนอเหตุผล ผูบังคับบัญชาควร

ใหความเห็นคําปรึกษาและเสนอแนะในงานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังเปดโอกาสยอมรับและฟงความคิดเห็น

ของผูใตบังคับบัญชา.(นางสาวทิพยวรรณ คงแสงภักดิ์, สัมภาษณ ; 28 กุมภาพันธ 2561) 

สรุปไดวา การทํางานตองมีความรูความเขาใจในหลักเกณฑวิธีการระเบียบ กฎขอบังคับ มิติ

กฎหมายและนโยบายอยางถองแท และใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันดวยความเพียร

พยายาม ใหความสนใจและเอาใจใสตองาน และเสนอแนะในงานท่ีรับผิดชอบ ผลท่ีตามมาจะมีความ

สวยงาม 

ทานท่ี 5 นายทวี  กระจางภักดิ์ ไดใหสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาท  4 ในการปฏิบัติ งานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินอําเภอวั งนอย จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา ไววา 

ดานฉันทะ การท่ีผมสมัครเปนนายกฯ ผมมีความตองการท่ีจะพัฒนาบานเกิดใหเจริญกาวหนา 

หลักคือผมคิดวาตําบลคือบาน ประชาชนทุกคนคือญาติพ่ีนอง และพนักงานในสังกัดคือลูกหลาน การ

ทํางานในฐานะนายกฯไมใช 08.30-16.30 น. ตามเวลาราชการ มันคือ 24 ชั่วโมง ไมวาเกิดภัยใดหรือ

ความเดือดรอน ตองเตรียมพรอมเสมอท่ีจะบรรเทา ผอนหนักใหเปนเบา จะทําอยางไรใหทุกคนมี

ความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี นั่นคือความสุขของผม 

ดานวิริยะ การทํางานทุกอยางยอมตองมีอุปสรรคมากมาย นอยบาง ทอแท แตสุดทายผมคิด

เสมอวาปญหาทุกอยางตองมีทางแก เม่ือเราอาสามาเปนนายกฯแลว เปนขาของพระราชาตองทํางาน

อยางเต็มท่ีถึงท่ีสุด และผมทํางานคนเดียวไมได ผมจะใหนโยบายแกพนักงานเสมอในการทํางานวาอยา

กลัวลําบาก ไมมีใครทํางานหนักแลวตาย 

จิตตะ บุคคลากรมีความภูมิใจมากท่ีประชาชนใหเปนตัวแทนในการทํางานเพ่ือทําประโยชนให

เกิดแกประชาชนในตําบล เปนความพอใจและภูมิใจและรักงานท่ีทําใหประชาชนไดรับประโยชนและมี

ความสุข การปฏิบัติงานข้ึนอยูกับความเดือดรอนของประชาชน  เรียงลําดับความสําคัญในการทํางาน

เพ่ือความสุขของประชาชนในตําบล บุคลากรมีความรับผิดชอบและจริงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือความสุข

ทุกขของประชาชน 
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วิมังสา บุคลากรประชุมและลงพ้ืนท่ีสอบถามประชาชนเก่ียวกับปญหา  วามีปญหาในดาน

ใดบาง แลวก็ชวยแกปญหาเพ่ือความสุขของประชาชนในตําบล บุคลากรมีการประชุมและประเมิน

คาดการณผลดีผลเสีย  และติดตามผลหลักจากการปฏิบัติงานเสมอ บุคลากรจะเขาพบปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนและรีบแกไขใหเกิดประโยชนแกประชาชนมากท่ีสุด.(นายทวี กระจางภักดิ์, 

สัมภาษณ ; 28 กุมภาพันธ 2561) 

สรุปไดวา การทํางานนั้นจะตองทําทุกเวลา ไมวาเกิดภัยใดหรือความเดือดรอน ตอง

เตรียมพรอมเสมอท่ีจะบรรเทาทุกขเสมอ ตองมีความเพียรพยายามอยากลัวลําบาก เพ่ือท่ีจะทําให

ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดและมีความสุข และรีบแกไขปญหาตางๆใหเกิดประโยชนแกประชาชน

มากท่ีสุด 
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จากแนวคิดหลักของการสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยไดประมวล โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

ตารางท่ี 4.62  แสดงแนวคิดหลักจากการใหสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญ  
 

ผูใหสัมภาษณ การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1) ดานฉันทะ แนวคิดหลัก 

สมศรี พันเจริญวรกุล การบําบัดทุกขบํารุงสุข ปลูกจิตสํานึกแกบุคลากร การใหบริการ

ประชาชนดวยความเต็มใจ ทํางานดวยความรักและเต็มใจ 

อําพล อัจจาครุ ทํางานในแบบพ่ีนอง และใหถือความศรัทธา ใหมีความเชื่อม่ันในสิ่งท่ีทํา 

ตั้งความหวังตองานท่ีทําเพ่ือใหสําเร็จ มีความมุงม่ันไมทอถอย 

จินตนา ทับทิมทอง ทํางานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย ใหมีความมุงม่ันพอใจเต็มใจตองาน 

ใหมีความพอใจตองานท่ีทําในตําแหนงนั้นๆ ใหมีความมุงม่ันและทํางาน

เต็มท่ี 

ทิพยวรรณ คงแสงภักดิ์ ใหรูและเขาใจในระเบียบ วิธีการขอบังคับตางๆ มีทักษะและความรูตอ

งานท่ีทํา ทํางานดวยความเต็มใจและใหมีความสุข สามารถแกไขปญหา

ดวยความถูกตองและรวดเร็ว 

ทวี กระจางภักดิ์ ทํางานตองมีความมุงม่ันทุมเทท้ังแรงกายใจ เม่ือเกิดความเดือดรอนตอง

พรอมแกปญหา ทํางานดวยใจรักและมีความสุข สามารถแกไขปญหา

ตางๆเพ่ือความสุขของประชาชน 

2) ดานวิริยะ แนวคิดหลัก 

สมศรี พันเจริญวรกุล มีความทุมเทท้ังแรงกายแรงใจ จัดกิจกรรมใหประชาชนไดมีสวนรวม 

จัดประชาคมจัดใหความรูกับประชาชนในพ้ืนท่ี ใหประชาชนไดรับ

ประโยชนอยางสูงสุด 

อําพล อัจจาครุ มีความมุงม่ันทุมเทท้ังแรงกายใจ ใหมีความเพียรพยายามอยางสูง 

ทํางานดวยความใจรักและมุงม่ัน ใหมีความอดทน และหาหนทางแกไข

ปญหาตางๆ 

จินตนา ทับทิมทอง มีการพัฒนาคุณภาพของการทํางาน ใหสวัสดิการ เปนแรงจูงใจ 

มีความเพียรอุตสาหะทํางานท่ีตนรับผิดชอบ ประเมินผลตองานท่ีทํา 

ทิพยวรรณ คงแสงภักดิ์ ทํางานใหสอดคลองกับระเบียบนโยบาย มีความเพียรพยายามตองานท่ี

ทํา ทํางานดวยความมุงม่ันทุมเทท้ังแรงกายใจ แกไขปญหาตางๆดวย

สมาธิและปญญา 

ทวี กระจางภักดิ์ ทํางานดวยความเพียรเต็มกําลัง ทํางานอยางมีสติและสมาธิมุงม่ัน 
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ดําเนินงานตามนโยบายและระเบียบ ทํางานดวยหัวใจ และอยากลัวคํา

วาลําบาก ตองทํางานอยางเต็มท่ีถึงท่ีสุด 

3) ดานจิตตะ แนวคิดหลัก 

สมศรี พันเจริญวรกุล -ตองมีความมุงม่ันและตั้งใจ เอาใจใสในภาระงานทุกๆอยาง รวมไปถึง

งานท่ีไดรับมอบหมาย ตองมีจิตใจท่ีมุงม่ันและมีสมาธิ 

อําพล อัจจาครุ จดจอและใหมีใจในการรับผิดชอบ ตองใหมีความรอบคอบเสมอ 

ตัดสินใจในคําสั่งงานใหมีความชัดเจน ทํางานดวยความมุงม่ันทุมเท 

จินตนา ทับทิมทอง แบงหนาท่ีงานทําอยางชัดเจน เอาใจใสตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

มีขอบเขตการทํางานอยางชัดเจน ทํางานใหมีสมาธิ และมีความเต็มใจ 

ทิพยวรรณ คงแสงภักดิ์ ทํางานใหมีระเบียบและแบบแผน ทํางานตามความรูของตําแหนงงาน 

ใหความสนใจและเอาใจใสตองานท่ีไดรับมอบหมาย มีความพึงพอใจตอ

งานท่ีทํา และมีความสุข 

ทวี กระจางภักดิ์ ทํางานดวยความภาคภูมิใจ ทํางานเต็มท่ีเพ่ือมุงประโยชนอยางสูงของ

ประชาชน มีใจรักตองานท่ีทําในตําแหนงงานตางๆ ใหความสําคัญตอ

งานท่ีทําอยางสูงสุด 

4) ดานวิมังสา แนวคิดหลัก 

สมศรี พันเจริญวรกุล ศึกษาคนควางานเพ่ือใหเขาใจในกระบวนการ ดําเนินงานใหมีความ

ถูกตองและเหมาะสม ใชปญญาในการคิดวิเคราะหและแกไข 

อําพล อัจจาครุ ตองมีใจรักตองานท่ีทํา มีวิจารณญาณอยางรอบรูและรอบคอบ 

ตองมีความมุงม่ันตั้งใจในการทํางานทุกๆอยาง 

จินตนา ทับทิมทอง การทํางานตองใหมีคุณภาพและมีความสุข ตองมีความพรอมและ

สามารถตรวจสอบประเมินผล สามารถพรอมแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน 

ทิพยวรรณ คงแสงภักดิ์ สนับสนุนสงเสริมตอความรูในตําแหนงงาน หม่ันศึกษางานและหา

ความรูเพ่ิมเติม ตองมีทักษะในการวิเคราะห และเสนอเหตุผลของงาน 

รับฟงความคิดปญหาตางๆ 

ทวี กระจางภักดิ์ ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเขาหาประชาชนเก่ียวกับปญหาตางๆ แกไขปญหาตางๆ

เพ่ือใหทุกๆคนมีความสุข รีบแกไขปญหาตางๆดวยหลักธรรมเพ่ือนําให

เกิดสุข 
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จากตารางท่ี 4.62 พบวา ผูใหสัมภาษณไดตระหนักถึงความสําคัญของการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาท 4 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบุคคลากรจะตอง

ปฏิบัติใหครบองครวมของอิทธิบาท 4 คือ (1) ฉันทะ การเตรียมความพรอมท่ีจะเสริมสรางความพึง

พอใจใหสอดรับกับการทํางาน (2) วิริยะ การมุงเนนใหบุคคลฝกฝนมีความพากเพียร เรียนรู และพัฒนา

ตนเองใหอยูในระเบียบวินัย (3) จิตตะ เอาใจฝกใฝการพัฒนาฝกฝนจิตใจใหมีคุณภาพจิต การมี

สมรรถภาพทางจิต และการมีสุขภาพจิตท่ีดีตอการทํางาน และ (4) วิมังสา การพิจารณาไตรตรอง และ

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของตนเอง มีการประเมินผลงาน 



 
 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัย (Research 

Objectives) ไว 3 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษาการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) เพ่ือเปรียบเทียบการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดตอเดือนตางกัน และ (3) 

เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 544 คน  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยา

มาเน ไดจํานวน 231 คน ใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น โดยใชแตละชั้นเปนตัวแบงชั้นภูมิ กําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางในแตละชั้นตามสัดสวน แลวใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวกและตามดุลยพินิจของ

ผูวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ซ่ึงผูวิจัยไดสรางโดย

ทําการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ คือ พระไตรปฎก และขอมูลทุติยภูมิ คือ หนังสือ ตํารา เอกสาร และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ตาง ๆ มากําหนดเปนขอคําถาม  ไดแก  

1) แบบสอบถามแบงโครงสรางของแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้   

ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปน

แบบสอบถามลักษณะปลายปด (Close Ended) คําถามเปนแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) จํานวน 

5 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดตอเดือน   

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการวัดระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน

แบบสอบถามลักษณะปลายปด (Close Ended) คําถามเปนแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) จํานวน 

40 ขอ ประกอบดวย (1) ดานฉันทะ คือความพอใจรักใครในสิ่งนั้น (2) ดานวิริยะ คือความเพียรพยายามทํา

ในสิ่งนั้น (3) ดานจิตตะ คือการเอาใจฝกใฝในสิ่งนั้น และ (4) ดานวิมังสา คือการพิจารณาหาเหตุผลในสิ่ง

นั้น 

2) แบบสัมภาษณ เปนแบบสอบถามการสัมภาษณเก่ียวกับแนวทางการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 

4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมี

ลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open ended Questionnaire) โดยผูวิจัยใชวิธีการแบบสัมภาษณ จากกลุม
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ตัวอยางท่ีเลือกมาไดจํานวน 5 ทาน โดยใชเทคนิควิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random 

Sampling) 

การเก็บรวบรวมขอมูลมี 2 ลักษณะ คือ (1) รวบรวมขอมูลท่ีเปนแบบสอบถามจํานวน 231 ชุด/

คน กระจายไปยังกลุมตัวอยางท่ีเปนบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (2) รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ซ่ึงเปนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 

5 ทาน โดยใชเทคนิควิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)  

การวิเคราะหขอมูลมี 2 ลักษณะ คือ (1) การวิเคราะหขอมูลท่ีเปนแบบสอบถาม ใชสถิติเชิง

พรรณนา ใชวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหโดยหา

คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) เก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใชการ

วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  สวนสถิติเชิงอนุมาน ใชวิเคราะหการ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยจําแนกตามเพศใชการทดสอบคาที (t -test) จําแนกตามอายุ สถานภาพ 

รายไดตอเดือน และการศึกษา ใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว คือ (F-test One-Way 

ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู

ดวยวิธีการของ (Least Significant Difference) LSD. (2) แบบสอบถามแบบสัมภาษณซ่ึงเปนผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 5 ทาน ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ซ่ึงสามารถ

สรุปผลของการวิจัยเชิงปริมาณตามขอคนพบไดดังตอไปนี้ 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง  “การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” นั้น พอสรุปไดดังนี้ 

  5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ดังนี ้

              1) จําแนกตามเพศ พบวา บุคลากรท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 

157 คน คิดเปนรอยละ 68.0 และเปนเพศชาย จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 32.0 

              2) จําแนกตามอายุ พบวา บุคลากรท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุ 31-40 ป 

จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 45.5  มีอายุ 18-30 ป จํานวน  59 คน คิดเปนรอยละ 25.5 อายุ 41-50 ป  

จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 23.8 และนอยท่ีสุดอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.2 

ตามลําดับ 

X



103 
 

              3) จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา  บุคลากรท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญ มี

การศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือสูงกวา จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 67.5 มีการศึกษาระดับ 

อนุปริญญา/ปวส. จํานวน  41 คน คิดเปนรอยละ 17.7 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 30 คน 

คิดเปนรอยละ 13.0 และนอยท่ีสุดมีการศึกษาระดับ ประถมศึกษา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.7 

ตามลําดับ 

             4) จําแนกตามสถานภาพ พบวา บุคลากรท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญ มีสถานภาพโสด 

จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 46.3 มีสถานภาพสมรส จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 44.2 และนอย

ท่ีสุด มีสถานภาพหมายหรือหยาราง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 9.5 ตามลําดับ 

             5) จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา บุคลากรท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญ มีรายไดตอ

เดือน 15,000  บาทข้ึนไป จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 42.9 มีรายไดตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท 

จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 37.2 มีรายไดตอเดือน  8,001-10,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 

14.7 และนอยท่ีสุด มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 8,000 บาท จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.2 ตามลําดับ 

5.1.2   ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะหระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง  4  ดาน อยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณารายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานวิริยะ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา

คือ ดานฉันทะ สวนดานวิมังสา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ตามลําดับ 

            5.1.3   ผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบุคลากร ท่ีมีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ และรายไดตอเดือน ตางกันดังนี ้

1) ผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบุคลากร ท่ีมี เพศ ตางกัน พบวา 

บุคลากรท่ีมีเพศตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง 4  ดาน ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานวิริยะ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน  

2) ผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบุคลากร ท่ีมี อายุ ตางกัน พบวา  

บุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา  ไมมีดานท่ีแตกตางกัน 
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3) ผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบุคลากร ท่ีมี ระดับการศึกษา ตางกัน 

พบวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา  ไมมีดานท่ีแตกตางกัน 

4) ผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบุคลากร ท่ีมี สถานภาพ ตางกัน พบวา 

บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง 4  ดาน ไมแตกตางกัน เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ไมมีดานท่ีแตกตางกัน 

   5) ผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบุคลากร ท่ีมี รายไดตอเดือน ตางกัน

พบวา  บุคลากรท่ีมีรายไดตอเดือนตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง 4  ดาน ไมแตกตางกัน 

และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ไมมีดานท่ีแตกตางกัน 

5.1.4  ผลการรวบรวมแสดงขอเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางสงเสริม การประยุกตใชหลักอิทธิ

บาท4ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ดังนี้ 

 1.  ดานฉันทะ ไดแก ควรสรางความสัมพันธใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันพยายามศึกษางาน

ของตนเอง มีความอดทนตอความยากลําบากและพยายามเพ่ิมพูนความรูของตนเอยูเสมอ ตองไมยึดติด กับ

บุคคล หรืองานนั้น แตควรคํานึงถึง ผลประโยชนขององคกร มอบหมายงานใหเหมาะสมกับความสามารถ

และความถนัดของบุคลากรแตละคน 

 2.  ดานวิริยะ   ไดแก ใหความสําคัญกับงานท่ีไดรับมอบหมายทําใหดวยความเต็มใจ มี

ความอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน ไมละเลยในงาน แมจะไมใชในเวลาทํางาน พยายามรับฟงความ

คิดเห็นจากผูอ่ืนกอนตัดสินใจ  

 3. ดานจิตตะ  ไดแก มีความเขาใจถึงความตองการใสในและใหความสําคัญกับงานทุกชิ้น

ท่ีเขามาหา เอาใจใสในการทางานท้ังตนเอง และในทีมงาน รูคิดและวิเคราะหถึงงานท่ีทําทุกอยาง วาใหผล

คุมคาเพียงไร 

 4. ดานวิมังสา  ไดแก พัฒนาวิธีการเรียนรูสิ่งใหม ๆ นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวย

เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของงานบริการ หาเหตุผลและจุดท่ีผิดพลาดและแกไขดวยสติปญญา 

ความรอบคอบ ตองมีบรรทัดฐาน หรือกฎเกณฑ ท่ีทุกคนยอมรับ และสงเสริมใหทุกคนปฏิบัติตาม กลา

เสนอแนะเม่ือพบชองทางท่ีดีกวา จากเหตุท่ีปรากฏและไตรตรอง 
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5.1.5  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
จากการสัมภาษณนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ ตอการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 5 ทาน

ประกอบดวยดังนี้ 

ทานท่ี 1 ไดใหความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไววา 

ดานฉันทะ หัวใจหลักของการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(เทศบาลเมืองลําตาเสา) คือการ

บริการบําบัดทุกขบํารุงสุข ใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด จึงตองปลูกจิตสํานึกแกบุคคลากรภายใน

องคกรใหมีใจรักงานในงานและงานท่ีไดรับมอบหมาย รวมถึงการใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจ การ

ทํางานใดๆก็ตามหากกระทําดวยความรักและความเต็มใจผลท่ีไดยอมดีเสมอ 

ดานวิริยะ บุคลากรของเทศบาลตองมีความทุมเทท้ังแรงกายแรงใจ ท่ีจะปฏิบัติงานในเวลาท่ีจัด

กิจกรรมใหแกประชาชน เพ่ือท่ีจะใหงานของเราออกมามีประสิทธิภาพและประชาชนมีความสุขกับสิ่งท่ีทาง

เทศบาลนั้นจัดใหกับประชาชน หรือจะเปนการจัดประชาคมหรือการจัดใหความรูกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

ของเราก็จะหาท้ังความสนุกและความรูใหกับประชาชนไดรับรูและเขาใจในวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือ

โครงการตางๆของหนวยงาน 

จิตตะ พนักงานทุกคนตองมีความตั้งใจ และมีความเอาใจใสท้ังงานในงานและงานท่ีไดรับ

มอบหมาย ตองมีจิตใจมุงม่ัน มีสมาธิในขณะท่ีทํางาน งานบางงานมีหวงระยะเวลาแลวเสร็จตองไมปลอย

ละเลย ตองติดตามงานใหสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

วิมังสา การทํางานทุกงานนั้นตองศึกษาคนควาเพ่ือใหเขาใจในกระบวนการ วิธีการและแนวทางใน

การดําเนินงานท่ีถูกตองเหมาะสม รวมถึงตองรูแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ตองใชปญญาในการคิด

วิเคราะห และเขาใจในกระบวนการของงาน หากเกิดปญหาหรือขอผิดพลาด สามารถแกไขปญหาไดอยาง

ถูกตองและงายดาย (นางสมศรี  พันธเจริญวรกุล, สัมภาษณ ; 27 กุมภาพันธ 2561) 

สรุปไดวา หลักของการบริหารงานท่ีดีคือการบริการบําบัดทุกขบํารุงสุข ใหประชาชนไดรับ

ประโยชนสูงสุด โดยมีความทุมเทท้ังแรงกายแรงใจ ท่ีจะปฏิบัติงานในเวลาท่ีจัดกิจกรรมใหแกประชาชน 

และมีความเอาใจใสท้ังงานในงานและงานท่ีไดรับมอบหมายและตองมีจิตใจมุงม่ัน มีสมาธิในขณะท่ีทํางาน 

ผลท่ีไดยอมดีเสมอ 

ทานท่ี 2 ไดใหความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไววา 

ดานฉันทะ ขาพเจาคิดวาดานฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น) ขาพเจาบริหารบุคลากรในอบต.

วังนอยแบบพ่ีแบบนอง โดยใหถือความศรัทธา  และเชื่อม่ันตอสิ่งท่ีทําจึงจะเกิดผลจริงตามควร ผมอยากให

การปฏิบัตงิานแบบมีความปรารถนาอันแรงกลาท่ีนั่นยอมมีหนทางเสมอ โดยการทํางานใหมีความตั้งใจแนว

แน ท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จในเรื่องนั้น ๆ ใหได โดยมีความมุงม่ันไมทอถอย ยอมมีหนทางนําเราไปสู
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ความสําเร็จไดเสมอ โดยขาพเจาคิดวาการทํางานเราตองมีเหตุและผล เพราะคือความปฏิบัติใหเกิด

ความสําเร็จในการบริหารบุคลากร 

ดานวิริยะ ดานวิริยะ(ความเพียรพยายามทําในสิ่งนั้น) ขาพเจาบริหารบุคลากรในทองถ่ินเขตของ

ขาพเจา โดยจะพูดกับบุคลากรทุกคนเวลามีประชุมประจําเดือนวา เราตองมีความมุงม่ันทุมเทท้ังกายและใจ 

ท่ีจะเรียนรูและทําใหเขาถึงแกนแทของสิ่งนั้นเรื่องนั้น ขาพเจาพูดเสมอการทํางานตองมีความเพียร ตองไม

โกหกและโทษผูอ่ืน ผลงานท่ีทําจะชี้ชัดโดยไมตองไปพูดใหทํา การทํางานตองมีใจรักมุงม่ันและทุมเทและมี

ศรัทธาสูงสุด ความอดทนอดกลั้น  และมีความรูสึกไมยอทอตอปญหาและมีความแยง โดยขาพเจาเปน

นายกฯมาหลายปแลวขาพเจาใชอิทธิบาท 4 ในการบริหาร เพราะการเขาถึงประชาชนตองใชความมานะ 

อดทน อดกลั้นทุกเรื่อง เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหได 

จิตตะ ดานจิตตะ(การเอาใจฝกใฝในสิ่งนั้น) คือการจดจอและรับผิดชอบ คํานี้มันยิ่งใหญมาก 

ขาพเจาเปนผูบริหารปกครองพนักงานและลูกจางอีกจํานวนมาก เวลาทําหรือสั่งการอะไรตองมีความ

รอบคอบเสมอ และตองตัดสินใจในเรื่องท่ีจะตองทําในเวลานั้นๆเลย เพราะขาพเจาเปนคนทํางานจริง ลง

จริง 

วิมังสา สวนดานวิมังสา (การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น) การบริหารงานบุคลากรใน

ทองถ่ินนั้น กอนท่ีเราทํางานเราจะตองมีใจรัก ตองมีวิจารณญาณอยางรอบรูและรอบคอบ ขาพเจาบริหาร

แบบทุกคนมีงาน ประสบการณกันมาอยูแลว วาการท่ีจะทําใหงานนั้นสําเร็จไดตองมีความตั้งม่ันในงานท่ีเรา

ทําใหเกิดผลสําเร็จ (นายอําพล  อัจจาคร,ุ สัมภาษณ ; 27 กุมภาพันธ 2561) 

สรุปไดวา บริหารงานโดยใหถือความศรัทธาและเชื่อม่ันตอสิ่งท่ีทํา โดยการทํางานใหมีความตั้งใจ

แนวแน มีความมุงม่ัน ทุมเทท้ังกายและใจ ท่ีจะเรียนรูและทําใหเขาถึงแกนแทของสิ่งนั้นเรื่องนั้น จดจอและ

รับผิดชอบใหมีรอบคอบเสมอ งานนั้น ๆ ก็จะทําใหเกิดผลสําเร็จ 

ทานท่ี 3 ไดใหความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไววา 

ดานฉันทะ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสวนตางๆ ทํางานตาม

ภารกิจท่ีกฎหมายกําหนดไวให อปท.ดําเนินการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยมีการกําหนดตําแหนง

ในกรอบแผนอัตรากําลังซ่ึงเปนระเบียบทางการกระทรวงมหาดไทย กําหนดใหมีในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ตองดําเนินการจัดวางอัตรากําลังตามแผนอยูแลว ความพอใจของแตละตําแหนงในองคกรตอง

เกิดข้ึนตั้งแตท่ีเตรียมตัวในเรื่องของการเรียนในระดับอุดมศึกษาวาจะเลือกเรียนในหลักสูตรใด เพ่ือท่ีจะ

ทํางานในตําแหนงท่ีตนเองอยากทําสําหรับคนท่ีเลือกได แตสําหรับคนท่ีไมสามารถเลือกไดตองใชหลักธรรม

อิทธิบาท 4 คอนขางมากท่ีจะตองใชหลักคิดบวก เพ่ือสรางความพึงพอใจของตนเองตองานท่ีทําในตําแหนง

นั้น ๆ ประกอบกับหนวยงานตองเรงสรางบรรยากาศในการทํางานใหเกิดสภาวะท่ีใหบุคลากรมีความพอใจ 

โดยใชหลักฉันทานุมัติการมีสวนรวมของคนในองคกร 
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ดานวิริยะ ในทุกหนวยงานจะตองมีการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรอยู

แลว ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดสิทธิ สวัสดิการเปนแรงจูงใจ (motivation) ใหบุคลากรในหนวยงานมีความ

พยายามท่ีจะไดรับสิทธิ สวัสดิการนั้นๆ การนําเอาหลักธรรมดานวิริยะเพ่ือเปนสิ่งนอมนําใหบุคลากรเกิด

ความอุตสาหะทําในสิ่งท่ีตนรับผิดชอบ รับการประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพไดตามเวลา หากยังไมได

เกณฑมาตรฐาน ก็จะตองมีการทําซํ้าหรือหาหนทางอ่ืนๆในการพัฒนาตนเองเพ่ือใหไดมา 

จิตตะ การแบงงานอยางชัดเจนในการปฏิบัติงานในทุกตําแหนง เปนสวนหนึ่งท่ีเปนการใหบุคลากร

ในหนวยงานไดมีโอกาสไดพิจารณารายงาน เอาใจใสงานงานของตนเองอยางละเอียดและมีขอบเขตอยาง

แนนอน และจะทําใหผลการปฏิบัติงานในดานดังกลาวนี้ออกมาอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนผลงาน

ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงตรงกับหลักธรรมท่ีเนนย้ําใหมีการปฏิบัตงิาน หรือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางมีสมาธิ เอาใจฝกใฝใน

สิ่งนั้นจนกวาจะสําเร็จบรรลุตามเปาประสงค 

วิมังสา สวนความผิดพลาดท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน เปนผลกระทบใหคุณภาพของงานลดลงในการ

ปฏิบัติงานของแตละตําแหนงในองคกร จึงจําเปนจะตองมีแบบการความพรอม ตรวจสอบ ประเมินผล หาก

เกิดขอบกพรองในแตละสายงาน หนวยงานจะตองใชหลักในการท่ีจะตองมาพิจารณาใครครวญหาเหตุผล 

ในสิ่งท่ีเปนปจจัยทําใหเกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะแกไขปดจุดออนไมใหเกิดข้ึนอีก ในโครงการตอไปจึงมีความจําเปน

จะตองใชหลักธรรมอิทธิบาท 4 ดังกลาวในการพิจารณา (นางจินตนา ทับทิมทอง, สัมภาษณ ; 27 

กุมภาพันธ 2561) 

สรุปไดวา ทํางานตามภารกิจท่ีกฎหมายกําหนดไวให เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน และตองมี

ความพยายามในการทํางาน เอาใจใสงานงานของตนเองอยางละเอียดและมีขอบเขตอยางแนนอนเพ่ือท่ีจะ

แกไขปดจุดออนไมใหเกิดข้ึนอีก และงานก็จะมีความสําเร็จตามเปาประสงค 

ทานท่ี 4 ไดใหความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไววา 

ดานฉันทะ สงเสริมใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในหลักเกณฑ

วิธีการระเบียบ กฎขอบังคับ มิติกฎหมายและนโยบายอยางถองแท และมีทักษะความสามารถในการนํา

ความรูท่ีมีอยูไปใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี สามารถแกไขปญหาดวยปฏิภาณไหวพริบเปนอยางดี รัก

และชอบงานท่ีทําอยางเต็มใจ เกิดการทํางานดวยความสุข ทําใหงานเปนไปดวยความเรียบรอย สําเร็จตาม

ความมุงหมาย 

ดานวิริยะ ผูบังคับบัญชาจัดระบบการทํางานใหสอดคลองกับระเบียบและนโยบายท่ีกําหนดข้ึนมา 

เพ่ือใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินทํางานไดอยางสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันดวยความ

เพียรพยายาม ความอุตสาหะและมานะมากข้ึนในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไว 

จิตตะ ผูบริหารกําหนดภารกิจและมอบหมายงานใหปฏิบัติตามนโยบายและหนังสือสั่งการ ตองมี

ความเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของแตละคน 
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ผูบังคับบัญชาใหความสนใจและเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชา ใหความสนิทสนมและเปนกันเองแก

ผูใตบังคับบัญชา 

วิมังสา สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ให

เปนผูมีความสามารถดานองคความรู และทักษะในการคิดวิเคราะหและเสนอเหตุผล ผูบังคับบัญชาควรให

ความเห็นคําปรึกษาและเสนอแนะในงานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังเปดโอกาสยอมรับและฟงความคิดเห็นของ

ผูใตบังคับบัญชา (นางสาวทิพยวรรณ คงแสงภักดิ์, สัมภาษณ ; 28 กุมภาพันธ 2561) 

สรุปไดวา การทํางานตองมีความรูความเขาใจในหลักเกณฑวิธีการระเบียบ กฎขอบังคับ มิติ

กฎหมายและนโยบายอยางถองแท และใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันดวยความเพียรพยายาม 

ใหความสนใจและเอาใจใสตองาน และเสนอแนะในงานท่ีรับผิดชอบ ผลท่ีตามมาจะมีความสวยงาม 

ทานท่ี 5 ไดใหความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไววา 

ดานฉันทะ การท่ีผมสมัครเปนนายกฯ ผมมีความตองการท่ีจะพัฒนาบานเกิดใหเจริญกาวหนา 

หลักคือผมคิดวาตําบลคือบาน ประชาชนทุกคนคือญาติพ่ีนอง และพนักงานในสังกัดคือลูกหลาน การ

ทํางานในฐานะนายกฯไมใช 08.30-16.30 น. ตามเวลาราชการ มันคือ 24 ชั่วโมง ไมวาเกิดภัยใดหรือความ

เดือดรอน ตองเตรียมพรอมเสมอท่ีจะบรรเทา ผอนหนักใหเปนเบา จะทําอยางไรใหทุกคนมีความสุข มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี นั่นคือความสุขของผม 

ดานวิริยะ การทํางานทุกอยางยอมตองมีอุปสรรคมากมาย นอยบาง ทอแท แตสุดทายผมคิดเสมอ

วาปญหาทุกอยางตองมีทางแก เม่ือเราอาสามาเปนนายกฯแลว เปนขาของพระราชาตองทํางานอยางเต็มท่ี

ถึงท่ีสุด และผมทํางานคนเดียวไมได ผมจะใหนโยบายแกพนักงานเสมอในการทํางานวาอยากลัวลําบาก ไม

มีใครทํางานหนักแลวตาย 

จิตตะ บุคคลากรมีความภูมิใจมากท่ีประชาชนใหเปนตัวแทนในการทํางานเพ่ือทําประโยชนใหเกิด

แกประชาชนในตําบล เปนความพอใจและภูมิใจและรักงานท่ีทําใหประชาชนไดรับประโยชนและมีความสุข 

การปฏิบัติงานข้ึนอยูกับความเดือดรอนของประชาชน  เรียงลําดับความสําคัญในการทํางานเพ่ือความสุข

ของประชาชนในตําบล บุคลากรมีความรับผิดชอบและจริงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือความสุขทุกขของ

ประชาชน 

วิมังสา บุคลากรประชุมและลงพ้ืนท่ีสอบถามประชาชนเก่ียวกับปญหา  วามีปญหาในดานใดบาง 

แลวก็ชวยแกปญหาเพ่ือความสุขของประชาชนในตําบล บุคลากรมีการประชุมและประเมินคาดการณผลดี

ผลเสีย  และติดตามผลหลักจากการปฏิบัติงานเสมอ บุคลากรจะเขาพบปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนและรีบแกไขใหเกิดประโยชนแกประชาชนมากท่ีสุด (นายทวี กระจางภักดิ์, สัมภาษณ ; 28 

กุมภาพันธ 2561) 
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สรุปไดวา การทํางานนั้นจะตองทําทุกเวลา ไมวาเกิดภัยใดหรือความเดือดรอน ตองเตรียมพรอม

เสมอท่ีจะบรรเทาทุกขเสมอ ตองมีความเพียรพยายามอยากลัวลําบาก เพ่ือท่ีจะทําใหประชาชนไดรับ

ประโยชนสูงสุดและมีความสุข และรีบแกไขปญหาตางๆใหเกิดประโยชนแกประชาชนมากท่ีสุด 

 

5.2 อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผูวิจัยไดนําผลท่ีพบจากการวิจัยมาอภิปราย

เชื่อมโยงทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเด็นดังตอไปนี้ 

5.2.1  ผลการวิเคราะหการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้  

ผลจากการวิจัย พบวา บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง  4  ดาน อยูในระดับมาก 

ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา บุคลากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพึงพอใจตอการประยุกตใช

หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ในดานตางๆ อยูในเกณฑท่ีดี ซ่ึงถือวาเปนบทบาทของผูบริหารในการนําหลักธรรมมา

ประยุกตใชและสามารถชวยเหลือชุมชนและชวยลดปญหาของชุมชนได  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  

เบญจวรรณ  นครพัฒน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลจากการวิจัยพบวา โดยรวม อยูในระดับมาก และยัง

สอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลจากการใหสัมภาษณท้ัง 5 ทานมีความสอดคลองกัน 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นนํามาอภิปรายไดดังนี้ 

1. ดานฉันทะ ในการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ท้ังนี้อภิปรายไดวา บุคลากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพึงพอใจ โดยมีการ

ชวยเหลือสงเสริมกิจธุระของประชาชนดวยความเต็มใจและมีความกระตือรือรน ในการมาปฏิบัติงาน

ตลอดเวลา  อํานวยความสะดวกในดานพ้ืนท่ีใหประชาชนเขาดําเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชนของสวนรวม จึง

ทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจดานฉันทะ อยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับคําใหสัมภาษณของ สมศรี  

พันธเจริญวรกุล ท่ีไดใหความเห็นวา หัวใจหลักของการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(เทศบาลเมืองลํา

ตาเสา) คือการบริการบําบัดทุกขบํารุงสุข ใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด จึงตองปลูกจิตสํานึกแก

บุคคลากรภายในองคกรใหมีใจรักงานในงานและงานท่ีไดรับมอบหมาย รวมถึงการใหบริการประชาชนดวย

ความเต็มใจ การทํางานใดๆก็ตามหากกระทําดวยความรักและความเต็มใจผลท่ีไดยอมดีเสมอ และยัง

สอดคลองกับงานวิจัยของ บวร แกวราช ไดวิจัยเรื่อง “การใชอิทธิบาท 4 ในงานท่ีทําของบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา พ.ศ. 2548” พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
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การใชอิทธิบาท 4ในมหาวิทยาลัยนี้ เพราะมีความสนใจทํางานและตองการทํางานใหสําเร็จตามกําหนดดวย

ตนเอง ดานการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการปฏิบัติงานนั้น บุคลากรไดนําหลักธรรมนี้มาใชมากท่ีสุด เชน 

พอใจในการปฏิบัติงานและพอใจในภาระงาน (ฉันทะ) การไปทํางานทุกวันเพ่ือใหงานสําเร็จตามความมุง

หมายและการพยายามทํางานเพ่ิมข้ึนทุกวัน (วิริยะ) การพัฒนาตัวเองใหเขากับงาน การไมคิดเปลี่ยนหนาท่ี 

การทํางานดวยความตั้งใจม่ัน ไปทํางานและกลับจากท่ีทํางานตรงเวลา (จิตตะ) นอกจากนั้น ตองทบทวน

งานกอนทํางานและไตรตรองท่ีทําแลวทุกครั้ง การคิดกอนพูดกับเพ่ือนรวมงาน และการตรวจสอบภาระงาน

กอนกลับบานทุกครั้ง (วิมังสา) และจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา ปจจัยสนับสนุน ไดแก 

การศึกษา มีความสัมพันธกับการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการปฏิบัติงาน สวนปจจัยท่ีเหลือไมมี

ความสัมพันธกัน 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก ขอท่ี 2 ท่ีวาปรารถนาจะปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ คาแปลผล อยูใน

ระดับมาก ท้ังนี้อภิปรายไดวา เนื่องดวยบุคลากรมีการชวยเหลือสงเสริมกิจธุระของประชาชนดวยความเต็ม

ใจและมีความกระตือรือรน ในการมาปฏิบัติงาน ตลอดเวลา จึงทําใหบุคลากรในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีความปรารถนาท่ีจะปฏิบัติงานตอการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของ แสงอรุณ โปรงธุระ ไดกลาวถึงองคประกอบของอิทธิบาท 4 ไวดังนี้ อิทธิบาท หมายถึง 

หลักธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงกิจการนั้นๆ ท่ีรียกวา อิทธิบาท (ธรรมใหถึงความสําเร็จ) ซ่ึงมี 4 ขอ ซ่ึง 

ฉันทะ คือ มีใจรัก คือ พอใจจะทําสิ่งนั้นและทําดวยใจรักตองการทําใหเปนผลสําเร็จอยางดีแหงกิจการหรือ

งานท่ีทํามิใชสักวาทําพอใหเสร็จๆ หรือเพียงเพราะอยากไดรางวัลหรือผลกําไร แตไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของ คะนึงเดช แกวราช ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “สัมฤทธิ์ผลในการใชอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน : ศึกษา

เฉพาะกรณีพนักงานสวนตําบล  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช” พบวา พนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.90 มีอายุระหวาง 31 - 40 ปมากท่ีสุด  

คิดเปนรอยละ 51.40 มีการศึกษาระดับต่ํากวามัธยมศึกษามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.60 พนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลมีการใชอิทธิบาท 4 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวาการปฏิบัติงานดานฉันทะอยูในระดับมาก สวนดานวิริยะ จิตตะและวิมังสา อยูในระดับปานกลาง สวน

กลุมระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ปวช. - ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาตรีข้ึนไป มีการใชอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานดานฉันทะและวิริยะอยูในระดับมาก สวนดานจิตตะและวิมังสาอยูในระดับปานกลาง 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดไดแก ขอท่ี 5 ท่ีวา ไมรูสึกเบื่อหนายในการปฏิบัติงาน มีคาแปลผล อยูใน

ระดับมาก  ท้ังนี้อภิปรายไดวา ขอนี้ บุคลากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพึงพอใจตอการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอยูในระดับมาก โดยมีการชวยเหลือสงเสริมกิจธุระของประชาชนดวยความเต็มใจ

และแสดงอาการกิริยาสุภาพ แสดงการเคารพนับถือประชาชน ท้ังตอหนาและลับหลัง เม่ือมีผูกลาวถึง

องคกรท่ีทํางานอยูในทางไมดีก็อาจจะเกิดความรูสึกเบื่อหนายบางเล็กนอย จึงทําใหบุคลากรมีความพึง

พอใจตอการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอ



111 
 

วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงสอดคลองกับกับแนวคิดของ แสงอรุณ โปรงธุระ ไดกลาวถึง

องคประกอบของอิทธิบาท 4 ไวดังนี ้อิทธิบาท หมายถึง หลักธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงกิจการนั้นๆ ท่ีรี

ยกวา อิทธิบาท (ธรรมใหถึงความสําเร็จ) ซ่ึงมี 4 ขอ ซ่ึง ฉันทะ คือ มีใจรัก คือ พอใจจะทําสิ่งนั้นและทําดวย

ใจรักตองการทําใหเปนผลสําเร็จอยางดีแหงกิจการหรืองานท่ีทํามิใชสักวาทําพอใหเสร็จๆ หรือเพียงเพราะ

อยากไดรางวัลหรือผลกําไร และสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญมี บุญเอ่ียม  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการ

นําหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการทํางานของพนักงานศูนยควบคุมการบินภูเก็ต บริษัทวิทยุการบินแหง

ประเทศไทย จํากัด” พบวา การนําอิทธิบาท 4 ไปใชในการทํางานของพนักงานศูนยควบคุมการบินภูเก็ต 

โดยภาพรวมและรายองคประกอบอยูในระดับมาก  พนักงานศูนยควบคุมการบินภูเก็ต ท่ีมีประวัติการผาน

การฝกอบรมตางกัน มีการนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการทํางานโดยภาพรวมและรายองคประกอบไม

แตกตางกัน  พนักงานศูนยควบคุมการบินภูเก็ต มีการนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการทํางานใหประสบ

ผลสําเร็จโดยอาศัยแรงจูงใจภายนอก และใชอิทธิบาท 4 มากนอยข้ึนอยูกับลักษณะของงาน วิธีนําอิทธิบาท 

4 ไปใช คือ ตองสรางฉันทะใหเกิดข้ึนในใจของตนเปนเบื้องแรกกอน เพ่ือใหเกิดความชอบหรืออยากท่ีจะ

ทํางานนั้น ๆ จากนั้นตองใชวิริยะคือความเพียรพยายาม ความอดทนในการตอสูกับอุปสรรคตาง ๆ เพ่ือท่ีจะ

ทํางานนั้นใหสําเร็จตามเปาหมาย ในขณะท่ีทํางานตองมีจิตตะคือความตั้งใจหรือเอาใจใส มีความรับผิดชอบ

ตองานท่ีทํา เพ่ือใหไดผลงานท่ีดีมีคุณภาพและสุดทายตองใชวิมังสา คือการพิจารณาไตรตรองงานท่ีทําอยาง

รอบคอบ มีการตรวจสอบขอบกพรองจากการทํางานแลวหาทางแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนในครั้งตอ ๆไป 

เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุดขอเสนอแนะในการนําอิทธิบาท 4 ไปใชในการทํางานของพนักงาน

ศูนยควบคุมการบินภูเก็ต คือ ในการทํางานทุกครั้งควรทําใจใหชอบในงานนั้น เพ่ือจะไดมีความสุขและสนุก

กับการทํางาน ผูบังคับบัญชาควรมอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถของพนักงาน ควรมีความ

ขยันหม่ันเพียรไมยอทอตออุปสรรค มีความกระตือรือรนในการทํางาน มีความตั้งใจและเอาใจใสตอการ

ทํางาน ควรหม่ันศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ ควรปรับปรุงวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

และควรรวมกันทํางานเปนทีม 

2. ดานวิริยะ ในการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ท้ังนี้อภิปรายไดวา บุคลากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพึงพอใจ ไมวาจะเปนการมี

ความกระตือรือรน ในการมาปฏิบัติงานทุกครั้ง เม่ือไดรับเรื่องรองทุกขจากประชาชนแลวมุงม่ันทํางานจน

สําเร็จดวยดี จึงทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจดานวิริยะ โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับคําให

สัมภาษณของ อําพล อัจจาครุ ท่ีไดใหความเห็นวา ขาพเจาบริหารบุคลากรในทองถ่ินเขตของขาพเจา โดย

จะพูดกับบุคลากรทุกคนเวลามีประชุมประจําเดือนวา เราตองมีความมุงม่ันทุมเทท้ังกายและใจ ท่ีจะเรียนรู

และทําใหเขาถึงแกนแทของสิ่งนั้นเรื่องนั้น ขาพเจาพูดเสมอการทํางานตองมีความเพียร ตองไมโกหกและ

โทษผูอ่ืน ผลงานท่ีทําจะชี้ชัดโดยไมตองไปพูดใหทํา การทํางานตองมีใจรักมุงม่ันและทุมเทและมีศรัทธา

สูงสุด ความอดทนอดกลั้น  และมีความรูสึกไมยอทอตอปญหาและมีความแยง โดยขาพเจาเปนนายกฯมา
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หลายปแลวขาพเจาใชอิทธิบาท 4 ในการบริหาร เพราะการเขาถึงประชาชนตองใชความมานะ อดทน อด

กลั้นทุกเรื่อง เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหได และสอดคลองกับงานวิจัยของ สถิต รัชปตย ได

ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกตหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการศึกษาเลาเรียนของนักศึกษาคฤหัสถ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด” ผลการศึกษาคนควาพบวา ความเขาใจใน

องคประกอบของอิทธิบาท 4 อันประกอบไปดวย ฉันทะ คือความพึงพอใจ วิริยะ คือ ความเพียร จิตตะ คือ 

เอาใจฝกใฝ วิมังสา คือ ความไตรตรอง โดยนักศึกษาสวนใหญ (รอยละ 78.35) มีความเขาใจความหมายท่ี

ถูกตองตรงกัน การนําองคประกอบของอิทธิบาท 4 ไปประยุกตหรือปรับใชกับการศึกษาเลาเรียนของ

นักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญ (รอยละ 74.78) มีการนําไปใชเปนปกติวิสัยท้ังการปฏิบัติโดยตั้งใจและ

ไมตั้งใจ จากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาสวนใหญไดยึดหลักปฏิบัติ ไปใชในการศึกษาเลาเรียน โดยมีใจรัก

ในสถาบันการศึกษาของตน มีความรักและความชอบในสาขาวิชาคํานึงถึงเปาหมายท่ีตนเองตองการ 

พยายามและกระตือรือรนท่ีจะศึกษา ตรงเวลาและเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ ตั้งใจฝกใฝอยูกับการศึกษา 

ใฝหาความรูเพ่ิมเติมพรอมท้ังหาวิธีแกปญหาเม่ือเกิดขอสงสัย มีความสามัคคีชวยเหลือซ่ึงกัน และกัน แตก็มี

สวนนอยท่ียังคงใหความสําคัญในหลักอิทธิบาท 4 อยางไมเต็มท่ีนัก คือ รักท่ีจะเรียนแต ไมพยายาม หรือ

พยายามเรียนแตขาดสมาธิ เปนตน จงึทําใหการเรียนไมประสบผลเทาท่ีควร 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ขอท่ี 3 ท่ีวา ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในการท่ีจะทําใหงานประสบ

ผลสําเร็จ มีคาแปลผล อยูในระดับมาก ท้ังนี้อภิปรายไดวา บุคลากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี

ความพึงพอใจตอการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการชวยเหลือสงเสริมกิจธุระของประชาชนดวยความเต็มใจ

และมีความกระตือรือรน ในการมาปฏิบัติงาน ตลอดเวลา ขยันหม่ันประกอบหม่ันกระทําสิ่งนั้นดวยความ

พยายาม เขมแขง อดทน เอาธุระ ไมทอดท้ิง ไมทอถอย จึงทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจตอการประยุกตใช

หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ท่ีวาปฏิบัติงานอยางตอเนื่องในการท่ีจะทําใหงานประสบผลสําเร็จ ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของ แสงอรุณ โปรงธุระ ไดกลาวถึงองคประกอบของอิทธิบาท 4 ไวดังนี้ อิทธิบาท หมายถึง 

หลักธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงกิจการนั้นๆ ท่ีรียกวา อิทธิบาท (ธรรมใหถึงความสําเร็จ) ซ่ึงมี 4 ขอ ซ่ึง

กลาววา วิริยะ คือ พากเพียรทํา คือ ขยันหม่ันประกอบหม่ันกระทําสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแขง 

อดทน เอาธุระ ไมทอดท้ิง ไมทอถอย  

ขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดไดแก ขอท่ี 7 ท่ีวา แมวางานท่ีทําจะตองใชเวลายาวนานนับปจึงจะสําเร็จผลก็

ไมทอถอย มีคาแปลผล อยูในระดับมาก ท้ังนี้อภิปรายไดวา ขอนี้บุคลากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มีความพึงพอใจตอการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการชวยเหลือสงเสริมกิจธุระของประชาชนดวยความ

เต็มใจและมีความกระตือรือรน มีการวางแผนการทํางานอยูเสมอแมวาจะยาวนานนับปก็ตาม เพ่ือความ

รวดเร็วและลดปญหาในการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาวถึง
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องคประกอบของอิทธิบาท 4 ไววา วิริยะ แปลวา ความอาจหาญ แกลวกลา บากบั่น กาวไป ใจสู ไมยอทอ

ไมหวั่นกลัวตออุปสรรคและความยากลําบาก เม่ือคนรูวาสิ่งใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึง ถาวิริยะเกิดข้ึน

แกเขาแลว แมไดยินวาจุดหมายนั้นจะลุถึงไดยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใชเวลายาวนานเทานั้นปเทานี้

เดือนเขาก็ไมทอถอย กลับเห็นเปนสิ่งทาทายท่ีเขาจะเอาชนะใหไดทําใหสําเร็จ คนท่ีมีความเพียร เทากับมี

แรงหนุนเวลาทํางานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแนวแนม่ันคง พุงตรงตอจุดหมาย สมาธิก็เกิดข้ึนได 

เรียกวาเปนวิริยสมาธ ิพรอมท้ังมีปธานสังขาร คือความเพียรสรางสรรคเขาประกอบคูไปดวยกัน 

3. ดานจิตตะ ในการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ท้ังนี้อภิปรายไดวา บุคลากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพึงพอใจ ไมวาจะเปนการ

นําคิดทําสิ่งท่ีเปนประโยชนแกประชาชน มองประชาชนในแงดี เห็นแกประโยชนสวนรวมไมปฏิบัติงานโดย

เลือกท่ีรักมักท่ีชัง ซ่ึงบุคลากรวางตัวไดเหมาะสม จึงทําใหความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูบริหาร

โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับคําใหสัมภาษณของ จินตนา ทับทิมทอง ท่ีไดใหความเห็นวา การ

แบงงานอยางชัดเจนในการปฏิบัติงานในทุกตําแหนง เปนสวนหนึ่งท่ีเปนการใหบุคลากรในหนวยงานไดมี

โอกาสไดพิจารณารายงาน เอาใจใสงานงานของตนเองอยางละเอียดและมีขอบเขตอยางแนนอน และจะทํา

ใหผลการปฏิบัติงานในดานดังกลาวนี้ออกมาอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เปนผลงานท่ีมีคุณภาพ ซ่ึง

ตรงกับหลักธรรมท่ีเนนย้ําใหมีการปฏิบัติงาน หรือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางมีสมาธิ เอาใจฝกใฝในสิ่งนั้นจนกวา

จะสําเร็จบรรลุตามเปาประสงค และสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการ ดีมานพ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การ

ปฏิบัติงานตามแนวอิทธิบาท 4 ของพนักงานทาอากาศยานเชียงใหม บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน)” พบวา พนักงาน  ทาอากาศยานเชียงใหมมีการปฏิบัติตามแนวอิทธิบาท 4 อยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.19 - 4.13 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.1518 - 0.1497 ซ่ึงสามารถ

เรียงจากมากไปหานอย ไดแก ปฏิบัติงานตามแนวจิตตะเอาใจฝกใฝในการทํางานอยางสมํ่าเสมอ ปฏิบัติงาน

ตามแนววิริยะเพียรพยายามในการปฏิบัติงานตามแนวฉันทะพอใจรักใครในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน

ตามแนววิมังสาพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในการปฏิบัติงาน 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก ขอท่ี 2 ท่ีวาตรงตอเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน เห็นวามีความ

จําเปน มีคาแปลผล อยูในระดับมาก ท้ังนี้อภิปรายไดวา บุคลากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ

พึงพอใจตอการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมองประชาชนในแงดี เห็นแกประโยชนสวนรวมไมปฏิบัติงาน

โดยเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ตรงตอเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน จึงทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจตอการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาวถึง

องคประกอบของอิทธิบาท 4 ไววา จิตตะ แปลวา ความคิดจดจอ หรือเอาใจฝกใฝ ไดแก ความมีจิตผูกพัน 

จดจอเฝาคิดเรื่องนั้นใจอยูกับงานนั้น ไมปลอย ไมหางไปไหน ถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเรื่องใดเรื่อง
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หนึ่ง หรืองานอยางใดอยางหนึ่ง คนผูนั้นจะไมสนใจไมรับรูเรื่องอ่ืนๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืนๆไมสนใจ แตถา

พูดเรื่องงานนั้นจะสนใจเปนพิเศษทันที บางทีจัดทําเรื่องนั้น งานนั้น ขลุกงวนอยูไดท้ังวันท้ังคืน ไมเอาใจใส

รางกายการแตงเนื้อแตงตัว อะไรเกิดข้ึนก็ไมสนใจ เรื่องอ่ืนเกิดข้ึนใกลๆ บางทีก็ไมรู ทําจนลืมวันลืมคืน ลืม

กินลืมนอน ความมีใจฝกใฝเชนนี้ ยอมนําใหสมาธิเกิดข้ึน จิตจะแนวแน แนบสนิทในกิจท่ีทํา มีกําลังมาก

เฉพาะสําหรับกิจนั้น เรียกวาเปนจิตตสมาธิพรอมนั้นก็เกิดปธานสังขาร คือ ความเพียรสรางสรรครวม

สนับสนุนไปดวย 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดไดแก ขอท่ี 7 ท่ีวา ปฏิบัติงานจนลืมทําภารกิจสวนตน มีคาแปลผล อยูใน

ระดับมาก ท้ังนี้อภิปรายไดวา บุคลากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพึงพอใจตอการประยุกตใช

หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยปฏิบัติงานโดยใชความคิดอยางรอบคอบเพ่ือประโยชนของประชาชน เห็นแก

ประโยชนสวนรวมไมปฏิบัติงานโดยเลือกท่ีรักมักท่ีชัง จึงทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจตอการประยุกตใช

หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาวถึงองคประกอบของ

อิทธิบาท 4 ไววา จิตตะ แปลวา ความคิดจดจอ หรือเอาใจฝกใฝ ไดแก ความมีจิตผูกพัน จดจอเฝาคิดเรื่อง

นั้นใจอยูกับงานนั้น ไมปลอย ไมหางไปไหน ถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรืองานอยาง

ใดอยางหนึ่ง คนผูนั้นจะไมสนใจไมรับรูเรื่องอ่ืนๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืนๆไมสนใจ แตถาพูดเรื่องงานนั้นจะ

สนใจเปนพิเศษทันที บางทีจัดทําเรื่องนั้น งานนั้น ขลุกงวนอยูไดท้ังวันท้ังคืน ไมเอาใจใสรางกายการแตง

เนื้อแตงตัว อะไรเกิดข้ึนก็ไมสนใจ เรื่องอ่ืนเกิดข้ึนใกลๆ บางทีก็ไมรู ทําจนลืมวันลืมคืน ลืมกินลืมนอน ความ

มีใจฝกใฝเชนนี้ ยอมนําใหสมาธิเกิดข้ึน จิตจะแนวแน แนบสนิทในกิจท่ีทํา มีกําลังมากเฉพาะสําหรับกิจนั้น 

เรียกวาเปนจิตตสมาธิพรอมนั้นก็เกิดปธานสังขาร คือ ความเพียรสรางสรรครวมสนับสนุนไปดวย 

4. ดานวิมังสา ในการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ท้ังนี้อภิปรายไดวา บุคลากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพึงพอใจ เม่ือถูกตําหนิใน

การปฏิบัตงิาน ก็ยินดีปรับปรุงตนเองและยังปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถยึดถืออุดมคติ หลักแหง

ความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดคือชวยเหลือประชาชน ซ่ึงสอดคลองกับคําใหสัมภาษณของ ทิพยวรรณ คง

แสงภักดิ์ ท่ีไดใหความเห็นวา สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดศึกษาหาความรู

เ พ่ิมเติม ใหเปนผู มีความสามารถดานองคความรู และทักษะในการคิดวิเคราะหและเสนอเหตุผล 

ผูบังคับบัญชาควรใหความเห็นคําปรึกษาและเสนอแนะในงานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังเปดโอกาสยอมรับและฟง

ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา. และยังสอดคลองกับคําใหสัมภาษณของ ทวี กระจางภักดิ์ ท่ีไดให

ความเห็นวา บุคลากรประชุมและลงพ้ืนท่ีสอบถามประชาชนเก่ียวกับปญหา  วามีปญหาในดานใดบาง แลว

ก็ชวยแกปญหาเพ่ือความสุขของประชาชนในตําบล บุคลากรมีการประชุมและประเมินคาดการณผลดี

ผลเสีย  และติดตามผลหลักจากการปฏิบัติงานเสมอ บุคลากรจะเขาพบปญหาความเดือดรอนของ
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ประชาชนและรีบแกไขใหเกิดประโยชนแกประชาชนมากท่ีสุด แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพฑูรย ทอง

ปาน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชหลักอิทธิบาทธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ ศาลากลางจังหวัดสุ

ราษฎรธาน”ี พบวา การใชหลักอิทธิบาทธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการศาลากลางจังหวัดสุราษฎร

ธานีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานฉันทะ วิริยะ จิตตะ อยูในระดับปานกลาง สวนดานวิมังสาอยูใน

ระดับมาก ขาราชการท่ีมีลักษณะสวนบุคคลดานเพศ  ระดับการศึกษาและระดับตําแหนงตางกัน มีการใช

หลักอิทธิบาทธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีไมแตกตางกัน สวนขาราชการท่ีมีอายุตางกัน มีการใชหลักอิทธิบาท

ธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีแตกตางกัน  

ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดไดแก ขอท่ี 1 ท่ีวาถาปฏิบัติงานแลวผลท่ีไดไมคอยดีมักจะแกไขใหดีข้ึนในครั้ง

ตอไป มีคาแปลผล อยูในระดับมาก ท้ังนี้อภิปรายไดวา บุคลากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ

พึงพอใจตอการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เม่ือถูกตําหนิในการปฏิบัติงาน ก็ยินดีปรับปรุงตนเองถาปฏิบัติงาน

แลวผลท่ีไดไมคอยดีมักจะแกไขใหดีข้ึนในครั้งตอไปและยังปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถยึดถือ

อุดมคติ หลักแหงความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดคือชวยเหลือประชาชน จึงทําใหขอนี้มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาวถึงองคประกอบของอิทธิบาท 4 ไว

วา วิมังสา แปลวา ความสอบสวนไตรตรอง ไดแก การใชปญญาพิจารณาหม่ันใครครวญตรวจตราหาเหตุผล 

และตรวจสอบขอยิ่งหยอน เกินเลย บกพรองหรือขัดของ เปนตนในกิจท่ีทํา รูจักทดลองและคิดคนหา

ทางแกไขและปรับปรุง ขอนี้เปนการใชปญญาชักนําสมาธิซ่ึงจะเห็นไดไมยากคนมีวิมังสาเปนพวกชอบคิด 

คนหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เม่ือทําอะไร ก็คิดพิจารณาทดสอบไป เชนคิดวาผลนี้เกิดจากเหตุอะไร 

ทําไมจึงเปนอยางนี้ ผลคราวนี้เกิดจากปจจัยท่ีเปนองคประกอบเหลานี้เทานี้ ถาชักองคประกอบนี้ออกเสีย

จะเปนอยางนี้ ถาเพ่ิมองคประกอบนี้เขาไปแทน จะเกิดผลอยางนี้ ลองเปลี่ยนองคประกอบนั้นแลว ไม

เกิดผลอยางท่ีคาดหมาย เปนเพราะอะไร จะแกไขท่ีจุดไหน ฯลฯ เปนเหตุใหจิตแนวแนแลนดิ่งไปกับเรื่องท่ี

พิจารณา ไมฟุงซาน ไมวอกแวก และมีกําลังเรียกวาเปนวิมังสาสมาธิ ซ่ึงก็จะมีปธานสังขาร คือ ความเพียร

สรางสรรคเกิดมาดวย เชนเดียวกับสมาธิขออ่ืน ๆ 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดไดแก ขอท่ี 9 ท่ีวา มักคนหาเหตุของการปฏิบัติงานท่ีไมไดผล มีคาแปลผล อยู

ในระดับมาก ท้ังนี้อภิปรายไดวา บุคลากรในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพึงพอใจตอการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอนี้เปนการใชปญญาในการปฏิบัติงาน คนหาเหตุผล ถาปฏิบัติงานแลวผลท่ีได

ไมคอยดีมักจะแกไขใหดีข้ึนในครั้งตอไป ซ่ึงบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติงานโดยอาศัยเหตุผล มากกวาความรูสึกสวนตัว จึงทําใหขอนี้มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาวถึงองคประกอบของอิทธิบาท 

4 ไววา วิมังสา แปลวา ความสอบสวนไตรตรอง ไดแก การใชปญญาพิจารณาหม่ันใครครวญตรวจตราหา

เหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอน เกินเลย บกพรองหรือขัดของ เปนตนในกิจท่ีทํา รูจักทดลองและคิดคน
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หาทางแกไขและปรับปรุง ขอนี้เปนการใชปญญาชักนําสมาธิซ่ึงจะเห็นไดไมยากคนมีวิมังสาเปนพวกชอบคิด 

คนหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เม่ือทําอะไร ก็คิดพิจารณาทดสอบไป เชนคิดวาผลนี้เกิดจากเหตุอะไร 

ทําไมจึงเปนอยางนี้ ผลคราวนี้เกิดจากปจจัยท่ีเปนองคประกอบเหลานี้เทานี้ ถาชักองคประกอบนี้ออกเสีย

จะเปนอยางนี้ ถาเพ่ิมองคประกอบนี้เขาไปแทน จะเกิดผลอยางนี้ ลองเปลี่ยนองคประกอบนั้นแลว ไม

เกิดผลอยางท่ีคาดหมาย เปนเพราะอะไร จะแกไขท่ีจุดไหน ฯลฯ เปนเหตุใหจิตแนวแนแลนดิ่งไปกับเรื่องท่ี

พิจารณา ไมฟุงซาน ไมวอกแวก และมีกําลังเรียกวาเปนวิมังสาสมาธิ ซ่ึงก็จะมีปธานสังขาร คือ ความเพียร

สรางสรรคเกิดมาดวย เชนเดียวกับสมาธิขออ่ืน ๆ 

5.2.2  ผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบุคลากร ท่ีมีเพศ อายุ  ระดับ

การศึกษา สถานภาพ และรายไดตอเดือน  ตางกัน ดังนี้ 

1) จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีวา บุคลากรท่ีมีเพศตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกตางกัน 

ผลการวิจัย พบวา บุคลากรท่ีมีเพศตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง 4  ดาน ไมแตกตางกัน 

ผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังนี้อภิปรายไดวา เพราะพฤติกรรมความเปนอยูของสังคมไทย

นั้น แมวาสังคมปจจุบันจะเปลี่ยนไป แตโดยสวนใหญคนไทยเพศหญิงมีความละเอียดออนประณีตและมี

ความใกลชิดกับวัดมาก เพศชายก็เชนกันมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักธรรมไดดี และดวยความละเอียด

รอบคอบจึงทําใหผูหญิงมีโอกาสใกลชิดกับการทํางานของหนวยงานราชการ และทําใหเพศหญิงและเพศ

ชายมีความพึงพอใจตอการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกันมากนัก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐนี 

เลิศเรืองเจริญ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของพยาบาล : ศึกษาเฉพาะ

กรณีโรงพยาบาลมหาชัย 2 อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร” พบวา พยาบาลโรงพยาบาลมหาชัย 2 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีการใชหลักอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ  จิตตะ วิมังสา ในการ

ปฏิบัติงาน อยูในระดับมากเกือบทุกครั้ง  พยาบาลโรงพยาบาลมหาชัย 2 ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน มีการใชหลักอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ในการ

ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  

2 ) จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีวา บุคลากรท่ีมีอายุตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา บุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน 

ผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อภิปรายไดวา บุคลากรในชวงอายุท่ีแตกตางกันมีความพึง

พอใจตอการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอ
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วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนไปตามพฤติกรรมตามชวงวัยท่ีแตกตางกันแตก็มีสวนนอยท่ีไมเขาใน

เง่ือนไข โดยชวงอายุ18- 30 ปจะเปนวัยเรียน วัยรุนและเริ่มทํางาน สวนชวงวัยอายุ 31-40 ป เปนวัย

ทํางานซ่ึงแตละคนจะวุนอยู กับงานท่ีตัวเองทํา ซ่ึงเปนวัยกําลังสรางเนื้อสรางตัว เปนผู ท่ี มีความรู

ประสบการณในเรื่องตาง ๆ อายุ  41-50 ป  และอายุ  50 ปข้ึนไป เปนชวงใกลวัยเกษียณอายุเริ่มได

พักผอน เนื่องจากทํางานเหน็ดเหนือ่ยมาเปนเวลานาน ดังนั้นบุคลากรแตละชวงอายุยอมมีพฤติกรรมความรู

ประสบการณ และโอกาสท่ีไดใกลชิดกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในดานตางๆท่ีไมแตกตางกันมากนัก 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สถิต รัชปตย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกตหลักอิทธิบาท 4 ไปใชใน

การศึกษาเลาเรียนของนักศึกษาคฤหัสถ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด” ผล

การศึกษาคนควาพบวา ความเขาใจในองคประกอบของอิทธิบาท 4 อันประกอบไปดวย ฉันทะ คือความพึง

พอใจ วิริยะ คือ ความเพียร จิตตะ คือ เอาใจฝกใฝ วิมังสา คือ ความไตรตรอง โดยนักศึกษาสวนใหญ (รอย

ละ 78.35) มีความเขาใจความหมายท่ีถูกตองตรงกัน การนําองคประกอบของอิทธิบาท 4 ไปประยุกตหรือ

ปรับใชกับการศึกษาเลาเรียนของนักศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญ (รอยละ 74.78) มีการนําไปใชเปน

ปกติวิสัยท้ังการปฏิบัติโดยตั้งใจและไมตั้งใจ จากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาสวนใหญไดยึดหลักปฏิบัติ 

ไปใชในการศึกษาเลาเรียน โดยมีใจรักในสถาบันการศึกษาของตน มีความรักและความชอบในสาขาวิชา

คํานึงถึงเปาหมายท่ีตนเองตองการ พยายามและกระตือรือรนท่ีจะศึกษา ตรงเวลาและเขาเรียนอยาง

สมํ่าเสมอ ตั้งใจฝกใฝอยูกับการศึกษา ใฝหาความรูเพ่ิมเติมพรอมท้ังหาวิธีแกปญหาเม่ือเกิดขอสงสัย มีความ

สามัคคีชวยเหลือซ่ึงกัน และกัน แตก็มีสวนนอยท่ียังคงใหความสําคัญในหลักอิทธิบาท 4 อยางไมเต็มท่ีนัก 

คือ รักท่ีจะเรียนแต ไมพยายาม หรือพยายามเรียนแตขาดสมาธิ เปนตน จึงทําใหการเรียนไมประสบผล

เทาท่ีควรในการปฏิบัตงิานไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

3) จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง 4 

ดาน ไมแตกตางกัน ผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อภิปรายไดวา ระดับการศึกษาท่ีตางกัน

มีผลตอการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อาจเกิดจากการศึกษาทําใหคนมีความรูมีประสบการณมีความเขาใจถึง

บทบาท และอาจจะยังไมท่ัวถึงของการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในดานตางๆท่ีไมเหมือนกัน ซ่ึงไม

สอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ  นครพัฒน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการศึกษาพบวา การนําหลักอิทธิ

บาท 4 ไปใช ในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยรวม อยูใน

ระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานฉันทะ ความพอใจรักใคร ดานวิริยะ ความเพียรพยายาม 
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ดานจิตตะ การเอาใจฝกใฝ ดานวิมังสา มีปญญาพิจารณาใครครวญหาเหตุผล อยูในระดับมากทุกดาน ผล

การเปรียบเทียบการนําหลักอิทธิบาท 4ไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช   ตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได/เดือน แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

4) จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีวา บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกตาง

กัน ผลการวิจัยพบวา บุคลากรท่ีมีสถานภาพตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง 4  ดาน ไม

แตกตางกัน ผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อภิปรายไดวา ดวยสภาพของสังคมไทยสวน

ใหญไมวาเปนสังคมชนบทหรือสังคมเมืองลวนใชบรรทัดฐานทางสังคมเดียวกันท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

คือยึดฐานการปฏิบัติตามแนวทางวัฒนธรรมไทยแบบชาวพุทธดําเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ และทุกอาชีพทุก

สถานภาพก็จําเปนตอประสานงานกับหนวยงานราชการจึงทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจตอการประยุกตใช

หลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกันมากนัก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชนี  ศรีทองนาก ไดศึกษาวิจัย

เรื่องความสัมพันธภายในของบุคลิกภาพอิทธิบาท 4 แตละดาน  โดยกลุมตัวอยาง  คือ  นิสิตครูชั้นปท่ี 1 

และปท่ี 4  การศึกษา 2517 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปละ 50 คน  รวม 100  รวมกลุมตัวอยาง

ท้ังสิ้นสองอาชีพเปนจํานวน 200 คน จากผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธภายในของบุคลิกภาพอิทธิบาท 4 

แตละดาน มีความสัมพันธกันทางบวก ผูท่ีมีลักษณะอิทธิบาท 4 ขอใด ขอหนึ่งแลว จะมีลักษณะอิทธิบาท 4 

ในขอนั้นดวย จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

5) จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีวา บุคลากรท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา บุคลากรท่ีมีรายไดตอเดือนตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง 4  

ดาน ไมแตกตางกัน ผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อภิปรายไดวา ดวยสภาพของสังคมไทย

สวนใหญไมวาเปนสังคมชนบทหรือสังคมเมืองลวนใชบรรทัดฐานทางสังคมเดียวกันท่ีสืบทอดมาจากบรรพ

บุรุษคือยึดฐานการปฏิบัติตามแนวทางวัฒนธรรมไทยแบบชาวพุทธดําเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ และทุกอาชีพไม

วาจะมีรายไดเทาไรก็จําเปนตอประสานงานกับหนวยงานราชการจึงทําใหบุคลากรท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน

มีความพึงพอใจตอการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกันมากนัก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ บวร 

แกวราช ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชอิทธิบาท 4 ในงานท่ีทําของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตลานนา พ.ศ. 2548” พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชอิทธิบาท 4ในมหาวิทยาลัยนี้ 

เพราะมีความสนใจทํางานและตองการทํางานใหสําเร็จตามกําหนดดวยตนเอง ดานการนําหลักอิทธิบาท 4 
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มาใชในการปฏิบัติงานนั้น บุคลากรไดนําหลักธรรมนี้มาใชมากท่ีสุด เชน พอใจในการปฏิบัติงานและพอใจ

ในภาระงาน (ฉันทะ) การไปทํางานทุกวันเพ่ือใหงานสําเร็จตามความมุงหมายและการพยายามทํางาน

เพ่ิมข้ึนทุกวัน (วิริยะ) การพัฒนาตัวเองใหเขากับงาน การไมคิดเปลี่ยนหนาท่ี การทํางานดวยความตั้งใจม่ัน 

ไปทํางานและกลับจากท่ีทํางานตรงเวลา (จิตตะ) นอกจากนั้น ตองทบทวนงานกอนทํางานและไตรตรองท่ี

ทําแลวทุกครั้ง การคิดกอนพูดกับเพ่ือนรวมงาน และการตรวจสอบภาระงานกอนกลับบานทุกครั้ง (วิมังสา) 

และจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา ปจจัยสนับสนุน ไดแก การศึกษา มีความสัมพันธกับการนํา

หลักอิทธิบาท 4 มาใชในการปฏิบัติงาน สวนปจจัยท่ีเหลือไมมีความสัมพันธกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1   ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม มีคาแปลผล อยูในระดับมาก ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้     

การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอ

วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมท้ัง  4  ดาน อยูในระดับมาก มีขอเสนอแนะดังนี้ ผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรรักษาและพัฒนาตอไปอีกใหถึงท่ีสุด 

สงเสริมใหบุคลากรมีความเขาใจถึงความสําคัญกับงานทุกชิ้นท่ีเขามาหา เอาใจใสในการทํางานท้ังของ

ตนเองและในทีมงาน รูคิดและวิเคราะหถึงงานท่ีทําทุกอยาง วาใหผลคุมคาเพียงไร 

ดานฉันทะ พบวา บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานฉันทะ โดยรวมอยูในระดับมาก มี

ขอเสนอแนะดังนี้ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะตองมี

การสงเสริมใหบุคลากรพยายามศึกษางานของตนเอง มีความอดทนตอความยากลําบาก และพยายาม

เพ่ิมพูนความรูของตนเอยูเสมอ และสนับสนุนใหบุคลากรพยายามไมยึดติดกับบุคคลหรืองานนั้นๆใหมาก

จนเกินไป เพราะอาจจะเกิดความรูสึกเบื่อหนายหรือเครียดไดงาย แตควรคํานึงถึงผลประโยชนขององคกร

โดยสวนรวม และปฏิบัติงานแบบมีความปรารถนาอันแรงกลาท่ีนั่นยอมมีหนทางเสมอ โดยการทํางานใหมี

ความตั้งใจแนวแน ท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆใหได โดยมีความมุงม่ันไมทอถอย ยอมมี

หนทางนําเราไปสูความสําเร็จไดเสมอ ดําเนินในทางท่ีพอดีควรรักษาและพัฒนาตอไปอีกใหถึงท่ีสุด และ

สงเสริมใหบุคลากรมีความเขาใจถึงความสําคัญกับงานทุกชิ้นท่ีเขามาหา เอาใจใสในการทํางานท้ังของ

ตนเองและในทีมงาน รูคิดและวิเคราะหงานท่ีทําทุกอยางใหคํานึงถึงผลคุมคา 

ดานวิริยะ  พบวา บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานวิริยะ โดยรวมอยูในระดับมาก  ผูวิจัย มี
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ขอเสนอแนะดังนี้ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตองสงเสริม

ใหบุคลากรตระหนักใหความสําคัญกับงานท่ีไดรับมอบหมาย มีความอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน

แลวจะนําไปสูผลสําเร็จ และสนับสนุนใหบุคลากรใหความสําคัญกับงานท่ีไดรับมอบหมายทําใหดวยความ

เต็มใจ มีความอดทน ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน ไมละเลยในงาน แมจะไมใชในเวลาทํางาน ตองมีใจรัก

ปฏิบัติงานในเวลาท่ีจัดกิจกรรมใหแกประชาชน เพ่ือท่ีจะใหงานออกมามีประสิทธิภาพและประชาชนมี

ความสุข หรือจะเปนการจัดประชาคมหรือการจัดใหความรูกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของเราก็จะหาท้ังความ

สนุกและความรูใหกับประชาชนไดรับรูและเขาใจในวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือโครงการตางๆของ

หนวยงาน 

ดานจิตตะ พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานจิตตะ โดยรวมอยูในระดับมาก ผูวิจัย มี

ขอเสนอแนะดังนี้ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะตอง

สงเสริมใหบุคลากรมีความเขาใจถึงความสําคัญกับบทบาทงานงานเวลา และมีการแบงงานอยางชัดเจนใน

การปฏิบัติงานในทุกตําแหนง เปนสวนหนึ่งท่ีเปนการใหบุคลากรในหนวยงานไดมีโอกาสไดพิจารณารายงาน 

เอาใจใสงานงานของตนเองอยางละเอียดและมีขอบเขตอยางแนนอน และจะทําใหผลการปฏิบัติงานในดาน

ดังกลาวนี้ออกมาอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และผูบริหารตองกําหนดภารกิจและมอบหมายงานให

ปฏิบัติตามนโยบายและหนังสือสั่งการ ตองมีความเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินของแตละคน ผูบังคับบัญชาใหความสนใจและเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชา ให

ความสนิทสนมและเปนกันเองแกผูใตบังคับบัญชา 

ดานวิมังสา พบวา  บุคลากรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานวิมังสา โดยรวมอยูในระดับมาก  

ผูวิจัย มีขอเสนอแนะดังนี้ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จะตองสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาวิธีการเรียนรูสิ่งใหมๆ นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวยเพ่ือใหสอดคลอง

กับความตองการของงานบริการ หาเหตุผลและจุดท่ีผิดพลาดและแกไขดวยสติปญญาความรอบคอบ และ

ตองมีบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑท่ีทุกคนยอมรับ และสงเสริมใหทุกคนปฏิบัติตาม กลาเสนอแนะเม่ือพบ

ชองทางท่ีดีกวา จากเหตุท่ีปรากฏและไตรตรอง และสวนความผิดพลาดท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน เปน

ผลกระทบใหคุณภาพของงานลดลงในการปฏิบัติงานของแตละตําแหนงในองคกร จึงจําเปนจะตองมีแบบ

การความพรอม ตรวจสอบ ประเมินผล หากเกิดขอบกพรองในแตละสายงาน หนวยงานจะตองใชหลักใน

การท่ีจะตองมาพิจารณาใครครวญหาเหตุผล ในสิ่งท่ีเปนปจจัยทําใหเกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะแกไขปดจุดออนไมให

เกิดข้ึนอีก 
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5.3.2  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังมีประเด็นท่ีนาศึกษาอีกหลาย

ประเด็น และงานวิจัยนี้ไมอาจนํามาศึกษาไดท้ังหมด ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

เชน 

  1.  ควรศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางหลักอิทธิบาท 4 กับการปฏิบัติงานตาม

กระบวนการบริหารงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  2. ควรศึกษาวิจัยเรื่อง พระพุทธศาสนาท่ีควรนํามาประยุกตใชกับการบริหารราชการใน

หนวยงานตาง ๆ 

  3. ควรศึกษาวิจัยเรื่องการนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการพัฒนาในทุก ๆ ชุมชน 
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แบบสอบถาม 

 

เร่ือง   การประยุกตใชหลักอิทธบิาท 4 ในการปฏิบัตงิานของบุคลากรองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คําช้ีแจง   

1. แบบสอบถามชุดนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือทราบการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทานเปนบุคคลหนึ่งท่ี

ไดรับเลือกใหเปนผูตอบแบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงและตอบใหครบทุกขอ 

คําตอบของทานจะเปนประโยชนในการศึกษาวิจัยเพ่ือนําผลมาใชเปนขอมูลสําหรับการสงเสริมการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอไป 

            2. แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยใชหลักเกณฑการกําหนดมาตราวัดเปน 5 ระดับ  

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางสงเสริมการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอวังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

พระชินกร  สุจิตฺโต  (ทองดี) 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการปกครอง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

 

 

 

 



157 
 

 

ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล 

 

  โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน� หนาขอความท่ีเปนจริง 

1. เพศ   

� ชาย     � หญิง 

2. อายุ   

� อาย1ุ8- 30 ป   � อายุ 31-40 

   � อายุ 41-50    � อายุ 50 ข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

   � ประถมศึกษา    � มัธยมศึกษา/ปวช. 

   � อนุปริญญา/ปวส.   � ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

   

4. สถานภาพ 

   � โสด     � สมรส 

   � หมายหรือหยาราง   
   

           5. รายไดตอเดือน 

                � ต่ํากวา  8,000  บาท 

                � 8,001   – 10,000  บาท 

                � 10,001 – 15,000  บาท 

                                � 15,000  บาทข้ึนไป  
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ตอนท่ี  2   การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4  ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  (อปท.หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน 
 

  ขอคําถาม 

ระดับการประยุกตใช 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด 

ดานฉันทะ 

1.  บุคลากร อปท. มีความรักตองานและงานท่ีปฏิบัติอยู 

     เพียงใด 

     

2. บุคลากร อปท.ปรารถนาจะปฏิบัติงานใหบรรลุผล 

     สําเร็จเพียงใด 

     

3. บุคลากร อปท. เต็มใจปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

     เพียงใด 

     

4. บุคลากร อปท.รูสึกสบายใจขณะปฏิบัติงานเพียงใด      

5. บุคลากร อปท.ไมรูสึกเบื่อหนายในการปฏิบัติงาน 

     เพียงใด 

     

6.  บุคลากร อปท. พอใจท่ีจะทํางานกับองคกรนี้เพียงใด      

7. บุคลากร อปท. ภูมิใจท่ีจะบอกคนอ่ืนวาทานเปนสวน  

     หนึ่งขององคกรนี้เพียงใด 

     

8. บุคลากร อปท.เม่ืองานท่ีทําบรรลุผลสําเร็จรูสึกภูมิใจ 

     และมีความสุขเพียงใด 

     

9. เม่ือมีผูกลาวถึงองคกรท่ีทํางานอยูในทางไมดีบุคลากร  

     อปท.จะรีบชี้แจงแกทันทีเพียงใด 

     

10. แมวาองคกรอ่ืนจะใหคาตอบแทนท่ีสูงกวาบุคลากร  

      อปท.ก็ยังเลือกทํางานกับองคกรนี้ตอไปเพียงใด 

     

ดานวิริยะ 

11. บุคลากร อปท.ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน 

       เพียงใด 

     

12. บุคลากร อปท.ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอเปนประจํา 

       เพียงใด 

     

13. บุคลากร อปท.ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ในการท่ีจะ 

       ทําใหงานประสบผลสําเร็จเพียงใด 
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  ขอคําถาม 

ระดับการประยุกตใช 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด 

14. งานท่ีตองเรงทําใหเสร็จ บุคลากร อปท.มักจะอุทิศ 

       เวลานอกเวลาทํางานปกติเพียงใด 

     

15. แมงานท่ีทานทําจะมีอุปสรรคตาง ๆ บุคลากร  

       อปท.ก็ไมละความพยายามเพียงใด 

     

16. เม่ือมีเวลาวางบุคลากร อปท.มักแสวงหาความรู 

       สมํ่าเสมอเพียงใด 

     

17. แมวางานท่ีทําจะตองใชเวลายาวนานนับปจึงจะ 

       สําเร็จผล บุคลากร อปท.ก็ไมทอถอยเพียงใด 

     

18. เม่ือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานบุคลากร อปท. 

       มักจะรีบทําโดยทันทีเพียงใด 

     

19. บุคลากร อปท.มักปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ  ตาม 

       โครงการหรือแผนงานท่ีไดกําหนดไวเพียงใด 

     

20. บุคลากร อปท.ไดทุมเทท้ังแรงกายและแรงใจใน 

การปฏิบัติงานเพียงใด 

     

ดานจิตตะ 

21. บุคลากร อปท.สามารถปฏิบัติงานไดทันทีเม่ือถึง 

        เวลาทํางานเพียงใด 

     

22. การตรงตอเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน 

        บุคลากร อปท.เห็นวามีความจําเปนเพียงใด 

     

23. ในการปฏิบัติงานบุคลากร อปท.มีการแบงเวลาไว 

        อยางชัดเจนเพียงใด 

     

24. บุคลากร อปท.ควบคุมตนเองใหปฏิบัติงานไดเปน 

        อยางดีเพียงใด 

     

25. บุคลากร อปท.ปฏิบัติงานดวยความจริงใจเพียงใด      

26. บุคลากร อปท.ถือวาความรับผิดชอบตองานเปน 

        สิ่งจําเปนเพียงใด 

     

27. บางครั้งบุคลากร อปท.ปฏิบัติงานจนลืมทําภารกิจ 

        สวนตนเพียงใด 

     

28. บุคลากร อปท.ศึกษารายละเอียดของงานท่ี 

        รับผิดชอบเพียงใด 
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  ขอคําถาม 

ระดับการประยุกตใช 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด 

29. บุคลากร อปท.ตรวจดูแลความเรียบรอยของงานท่ี 

        ปฏิบัติเพียงใด 

     

30. บุคลากร อปท.เอาใจใสตอการปฏิบัติงานเพียงใด      

ดานวิมังสา 

31. ถาปฏิบัติงานแลวผลท่ีไดไมคอยดีบุคลากร อปท. 

       มักจะแกไขใหดีข้ึนในครั้งตอ  ๆ ไปเพียงใด 

     

32. บุคลากร อปท.มีการวางแผนการปฏิบัติงานไว 

        ลวงหนาเพียงใด 

     

33. บุคลากร อปท.คํานึงถึงความสัมพันธระหวาง 

        หนวยงานยอยกับหนวยงานใหญเพียงใด 

     

34. บุคลากร อปท.มักใครครวญถึงผลดี – ผลเสียท่ีจะ 

        เกิดข้ึน กอนท่ีจะปฏิบัติงานเพียงใด 

     

35. บุคลากร อปท.ปฏิบัติงานอยางเต็มความรู 

        ความสามารถเพียงใด 

     

36.  แมการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงคแลว  แต 

        บุคลากร อปท.เห็นวาตองพยายามทําใหดีข้ึนอีก 

     

37. บุคลากร อปท.ศึกษาวิทยาการใหม  ๆ  เพ่ือนํามาใช 

        ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพียงใด 

     

38. บุคลากร อปท.คิดหาวิธีการปฏิบัติงานท่ีทําใหเกิด 

        ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพียงใด 

     

39. บุคลากร อปท.มักคนหาสาเหตุของการปฏิบัติงาน 

       ท่ีไมไดผลเพียงใด 

     

40. บุคลากร อปท.ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานจนเขาใจ 

        กอนท่ีปฏิบัติงานเพียงใด 
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ตอนท่ี 3   ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน 

     ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

            โปรดเขียนขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางสงเสริมของแตละดาน 

แนวทางสงเสริม 

3.1  ดานฉันทะ (ความพอใจรักใครในส่ิงนั้น) 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

3.2  ดานวิริยะ (ความเพียรพยายามทําในส่ิงนั้น) 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

3.3  ดานจิตตะ (การเอาใจฝกใฝในส่ิงนั้น) 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

3.4  ดานวิมังสา (การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในส่ิงนั้น) 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  

ตารางแสดงผลการวิเคราะหคา IOC ของแบบสอบถาม 
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แบบตรวจสอบความสอดคลอง 

คุณภาพเคร่ืองมือการวิจัยโดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC : Index of item objective congruence) 
 

เรื่อง     การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็น 

 

  ระดับความสอดคลอง 

  + 1 หมายถึง  แนใจวาสอดคลอง 

    0 หมายถึง  ไมแนใจวาสอดคลอง 

  - 1 หมายถึง  แนใจวาไมสอดคลอง  

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                          

พระชินกร  สุจิตฺโต  (ทองดี) 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการปกครอง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
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จากการหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัยโดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC : Index of Congruency) 

จากผูเช่ียวชาญผูตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยจํานวน 5 ทาน 

  ขอคําถาม 

 ความคิดเห็น

คนที่ 

1 

คนที่ 

2 

คนที่ 

3 

คนที่ 

4 
คนที่ 

5 IOC 

 

การ

แปล

ผล 

ดานฉันทะ 

1. บุคลากร อปท. มีความรักตองานและงานท่ีปฏิบัติอยู

เพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 สอด 

คลอง 

2.  บุคลากร อปท.ปรารถนาจะปฏิบัติงานใหบรรลุผล

สําเร็จเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

  3.  บุคลากร อปท. เต็มใจปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

        เพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

  4. บุคลากร อปท.รูสึกสบายใจขณะปฏิบัติงานเพียงใด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอด 

คลอง 

  5. บุคลากร อปท.ไมรูสึกเบื่อหนายในการปฏิบัติงาน  

        เพียงใด 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 สอด 

คลอง 

  6.  บุคลากร อปท. พอใจท่ีจะทํางานกับองคกรนี้เพียงใด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอด 

คลอง 

  7.  บุคลากร อปท. ภูมิใจท่ีจะบอกคนอ่ืนวาทานเปนสวน 

         หนึ่งขององคกรนี้เพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

  8.  บุคลากร อปท.เม่ืองานท่ีทําบรรลุผลสําเร็จรูสึกภูมิใจ 

         และมีความสุขเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

  9.  เม่ือมีผูกลาวถึงองคกรท่ีทํางานอยูในทางไมดี  

       บุคลากร อปท.จะรีบชี้แจงแกทันทีเพียงใด 

+1 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0.80 

 

สอด 

คลอง 

  10. แมวาองคกรอ่ืนจะใหคาตอบแทนท่ีสูงกวาบุคลากร  

         อปท.ก็ยังเลือกทํางานกับองคกรนี้ตอไปเพียงใด 

0 

 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0.60 

 

สอด 

คลอง 
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  ขอคําถาม 

 ความคิดเห็น

คน 

ที่ 1 
คน

ที่ 2 
คน 

ที่ 3 
คน 

ที่ 4 
คน 

ที่ 5 
IOC 

 

การ

แปล

ผล 

                                        ดานวิริยะ  

 11. บุคลากร อปท.ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรน 

          เพียงใด 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

 12. บุคลากร อปท.ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอเปน  

         ประจําเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

 13. บุคลากร อปท.ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ในการท่ี  

         จะทําใหงานประสบผลสําเร็จเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

  14. งานท่ีตองเรงทําใหเสร็จ บุคลากร อปท.มักจะอุทิศ 

          เวลานอกเวลาทํางานปกติเพียงใด 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0.80 

 

สอด 

คลอง 

  15.  แมงานท่ีทานทําจะมีอุปสรรคตาง ๆ บุคลากร  

          อปท.ก็ไมละความพยายามเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

 16.  เม่ือมีเวลาวางบุคลากร อปท.มักแสวงหาความรู 

          สมํ่าเสมอเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

0.80 

 

สอด 

คลอง 

 17.  แมวางานท่ีทําจะตองใชเวลายาวนานนับปจึงจะ 

         สําเร็จผล บุคลากร อปท.ก็ไมทอถอยเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

 18.  เม่ือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานบุคลากร อปท. 

         มักจะรีบทําโดยทันทีเพียงใด 

+1 +1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

  19.  บุคลากร อปท.มักปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ  ตาม   

          โครงการหรือแผนงานท่ีไดกําหนดไวเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

  20.  บุคลากร อปท.ไดทุมเทท้ังแรงกายและแรงใจใน    

           การปฏิบัติงานเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 
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  ขอคําถาม 

 ความคิดเห็น

คน 

ที่ 1 
คน

ที่ 2 
คน

ที่ 3 
คน

ที่ 4 
คน 

ที่ 5 
IOC 

 

การ 

แปล 

ผล 

ดานจิตตะ 

 21. บุคลากร อปท.สามารถปฏิบัติงานไดทันทีเม่ือถึง 

          เวลาทํางานเพียงใด 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

 22. การตรงตอเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบัติงาน 

         บุคลากร อปท.เห็นวามีความจําเปนเพียงใด 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0.80 

 

สอด 

คลอง 

 23. ในการปฏิบัติงานบุคลากร อปท.มีการแบงเวลาไว  

         อยางชัดเจนเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

 24. บุคลากร อปท.ควบคุมตนเองใหปฏิบัติงานได 

         เปนอยางดีเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

 25. บุคลากร อปท.ปฏิบัติงานดวยความจริงใจเพียงใด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอด 

คลอง 

  26. บุคลากร อปท.ถือวาความรับผิดชอบตองานเปน      

          สิ่งจําเปนเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

  27. บางครั้งบุคลากร อปท.ปฏิบัติงานจนลืมทําภารกิจ  

         สวนตนเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

0.80 

 

สอด 

คลอง 

  28. บุคลากร อปท.ศึกษารายละเอียดของงานท่ี    

          รับผิดชอบเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

  29.  บุคลากร อปท.ตรวจดูแลความเรียบรอยของงานท่ี 

            ปฏิบัติเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

 

  30.  บุคลากร อปท.เอาใจใสตอการปฏิบัติงานเพียงใด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 สอด 

คลอง 
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  ขอคําถาม 

 ความคิดเห็น

คน 

ที่ 1 
คน

ที่ 2 
คน

ที่ 3 
คน 

ที่ 4 
คน 

ที่ 5 IOC 

 

การ 

แปล 

ผล 

ดานวิมังสา 

  31.  ถาปฏิบัติงานแลวผลท่ีไดไมคอยดีบุคลากร อปท. 

           มักจะแกไขใหดีข้ึนในครั้งตอ  ๆ ไปเพียงใด 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

  32. บุคลากร อปท.มีการวางแผนการปฏิบัติงานไว  

           ลวงหนาเพียงใด 

0 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0.80 

 

สอด 

คลอง 

  33. บุคลากร อปท.คํานึงถึงความสัมพันธระหวาง 

           หนวยงานยอยกับหนวยงานใหญเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง   

  34. บุคลากร อปท.มักใครครวญถึงผลดี – ผลเสียท่ีจะ 

           เกิดข้ึน กอนท่ีจะปฏิบัติงานเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

  35. บุคลากร อปท.ปฏิบัติงานอยางเต็มความรู 

          ความสามารถเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง        

  36.  แมการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงคแลว  แต 

          บุคลากร อปท.เห็นวาตองพยายามทําใหดีข้ึนอีก 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

  37. บุคลากร อปท.ศึกษาวิทยาการใหม  ๆ  เพ่ือนํามาใช 

           ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

  38. บุคลากร อปท.คิดหาวิธีการปฏิบัติงานท่ีทําใหเกิด 

          ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

  39. บุคลากร อปท.มักคนหาสาเหตุของการปฏิบัติงานท่ี 

          ไมไดผลเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

  40. บุคลากร อปท.ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานจนเขาใจ  

          กอนท่ีปฏิบัติงานเพียงใด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

 

สอด 

คลอง 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

รายช่ือผูใหสัมภาษณ 
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ตารางแสดงรายช่ือผูใหสัมภาษณ 

1. นางสมศรี พันธเจริญวรกุล 

  ตําแหนง นายกเทศบาลตําบลลําตาเสา 

  หนวยงาน เทศบาลตําบลลําตาเสา 

  วันและเวลาท่ีใหสัมภาษณ 27 กุมภาพันธ 2561 เวลา 12.05 น. 

  สถานท่ี เทศบาลตําบลลําตาเสา 

2. นายอําพล อัจจาครุ 

  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลวังนอย 

  หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลวังนอย 

  วันและเวลาท่ีใหสัมภาษณ 27 กุมภาพันธ 2561 เวลา 15.20 น. 

  สถานท่ี  องคการบริหารสวนตําบลวังนอย 

3. นางจินตนา ทับทิมทอง 

  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลลําไทร 

  หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลลําไทร 

  วันและเวลาท่ีใหสัมภาษณ 27 กุมภาพันธ 2561 เวลา 14.15 น. 

  สถานท่ี องคการบริหารสวนตําบลลําไทร 

4. นางสาวทิพยวรรณ คงแสงภักดิ ์

  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลสนับทึบ 

  หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลสนับทึบ 

  วันและเวลาท่ีใหสัมภาษณ 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 11.00 น. 

  สถานท่ี องคการบริหารสวนตําบลสนับทึบ 

5. นายทวี กระจางภักดิ ์

   ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลวังจุฬา 

  หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลวังจุฬา 

  วันและเวลาท่ีใหสัมภาษณ 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 12.40 น. 

  สถานท่ี องคการบริหารสวนตําบลวังจุฬา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ตารางแสดงผลการวิเคราะหคาความเช่ือมั่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

ผลการวิเคราะหความเช่ือม่ันดวยโปรแกรมสําเร็จรูปของแบบสอบถามสําหรับการวิจัยเรื่อง 

การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอท่ี Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

 1. ดานฉันทะ คือ ความพอใจรักใครในส่ิงนั้น 

a1 152.80 374.028 0.685 0.963 

a2 152.80 373.614 0.700 0.963 

a3 152.80 375.890 0.619 0.963 

a4 152.83 374.764 0.675 0.963 

a5 153.17 378.833 0.541 0.964 

a6 153.23 377.220 0.674 0.963 

a7 153.20 376.924 0.599 0.963 

a8 153.00 372.690 0.763 0.963 

a9 153.03 367.137 0.837 0.962 

a10 153.40 372.593 0.605 0.963 

 2. ดานวิริยะ คือ ความเพียรพยายามทําในส่ิงนั้น 

b11 153.13 377.361 0.609 0.963 

b12 153.13 371.982 0.713 0.963 

b13 153.07 375.237 0.631 0.963 

b14 153.13 374.257 0.637 0.963 

b15 153.00 375.241 0.626 0.963 

b16 153.10 367.403 0.759 0.963 

b17 153.10 374.369 0.689 0.963 

b18 153.03 375.344 0.693 0.963 

b19 153.10 377.817 0.608 0.963 

b20 153.13 372.326 0.746 0.963 

 3. ดานจิตตะ คือ การเอาใจฝกใฝในส่ิงนั้น 
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ขอท่ี Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

c21 153.13 379.430 0.495 0.964 

c22 152.73 371.375 0.751 0.963 

c23 153.03 375.068 0.615 0.963 

c24 153.10 374.438 0.644 0.963 

c25 153.00 380.759 0.505 0.964 

c26 152.93 375.789 0.649 0.963 

c27 153.33 371.747 0.636 0.963 

c28 152.97 376.102 0.660 0.963 

c29 152.83 379.937 0.526 0.964 

c30 152.90 371.403 0.664 0.963 

 4. ดานวิมังสา คือ การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในส่ิงนั้น 

d31 152.90 376.507 0.566 0.964 

d32 152.87 380.326 0.488 0.964 

d33 153.07 372.616 0.645 0.963 

d34 152.93 375.375 0.621 0.963 

d35 152.97 378.654 0.564 0.964 

d36 153.07 376.547 0.627 0.963 

d37 153.10 376.714 0.534 0.964 

d38 153.27 369.168 0.664 0.963 

d39 153.17 384.144 0.304 0.965 

d40 153.20 378.855 0.443 0.964 

      

 

  Reliability Coefficients       : N of Case = 30.00 

 : N of Items = 40.00 

 :  Alpha = 0.964 



 
ภาคผนวก ฌ 

แบบสัมภาษณเชิงลึก 
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แบบสัมภาษณ 

งานวิจัยเร่ือง การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ช่ือผูใหสัมภาษณ…………………………………………..ตําแหนง……………………………………………………… 
 

หนวยงาน………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

วันท่ีใหสัมภาษณ…………………………………………..เวลา…………………………………………………………… 
 

สถานท่ี………………………………………………………...ผูสัมภาษณ……………………………………................ 

 

1. การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอ

วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น)  เปนอยางไร. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................…...………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................…...………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอ

วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานวิริยะ (ความเพียรพยายามทําในสิ่งนั้น) เปนอยางไร. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................…...………

………………………………………………………………………………………………..................................................... 

................................................................................................................................................…...………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอ

วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานจิตตะ (การเอาใจฝกใฝในสิ่งนั้น) เปนอยางไร. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................…...………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................…...………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินอําเภอ

วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานวิมังสา(การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น) เปน

อยางไร. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................…...………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................…...………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

           ขอขอบพระคุณในความรวมมือ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

ตารางแสดงผลการวิเคราะหคา IOC ของแบบสัมภาษณ 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสัมภาษณ 

เรื่อง การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 

คําถาม

ขอ 

ผูเชี่ยวชาญ   ผลรวมของ

คะแนน 

(∑R ) 
N

R
IOC ∑=  หมายเหต ุคนที่  

1 

คนที่ 

2 

 คนที่ 

3 

คนที่  

4 

คนที่ 

5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

2 1 1 0 1 1 4 0.80 ใชได 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใชได 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล  : พระชินกร สุจิตฺโต (ทองดี)  

วันเดือนปเกิด  :  วันท่ี 16  เมษายน พ.ศ. 2536  

ภูมิลําเนา  :   501 หมู 11 ตําบลเพชรละคร อําเภอหนองไผ 

จังหวัดเพชรบูรณ 67140  

                                           

บรรพชา   : เม่ือวันท่ี 3 กันยายน พ.ศ.2549  

    สมเด็จพระญาณวโรดม วัดเทพศิรินทราวาส(ธ) พระอุปชฌาย 

    ณ วัดชูจิตธรรมาราม(ธ) ตําบลสนับทึบ อําเภอวังนอย จังหวัดอยุธยา 

 

อุปสมบท  : เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

    พระธรรมวราลังการ วัดเพชรวราราม(ธ) พระอุปชฌาย 

    ณ วัดเพชรวราราม(ธ) ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 

 

สถานท่ีท่ีอยูปจจุบัน : วัดชูจิตธรรมาราม(ธ) พระอารามหลวง  57 หมู 1 ตําบลสนับทึบ 

    อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

การศึกษา 

พ.ศ. 2552  : สอบไลไดนักธรรมชั้นเอก  สํานักเรียนคณะจังหวัดอยุธยา(ธ) 

พ.ศ. 2552  : สอบไลไดบาลีประโยค1-2 สํานักเรียนคณะจังหวัดอยุธยา(ธ) 

พ.ศ. 2554  : มัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  

วัดชูจิตธรรมาราม  ตําบลสนับทึบ อําเภอวังนอย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2559  : ศาสนศาตรบัณฑิต (ศน.บ.) คณะสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร 

   การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

หนาท่ีการทํางาน 

พ.ศ. 2554  : ประธานนักเรียน โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. 2557  : ประธานชมรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

พ.ศ. 2557  : รองประธานนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน : วิทยากรอบรมเยาวชนนักเรียน  

    วิทยากรอบรมธรรมศึกษาของคณะสงฆธรรมยุติ 

    ครูพระสอนศีลธรรมประจําโรงเรียน  
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