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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาหลักทศพิธราชธรรม ๒) เพ่ือ
ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรมเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และ ๓) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการ
แก้ไขการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรมเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีการวิจัยเรื่องน้ีเป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative 
Research) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเร่ืองน้ีคือ สมาชิก ข้าราชการและพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตาล 

ผลการวจิยัพบวา่ 
๑. ระดับการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรมเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก

องค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรีโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 

๒. ปัญหาเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า การให้การช่วยเหลือประชาชนยังไม่ทั่วถึง การ
ส่งเสริมด้านการศึกษาน้อย อุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอแก่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน เยาวชนบางส่วนยังติดยา
เสพติด ติดการพนันและสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน ในช่วงการออกหาเสียงการพูดจาไพเราะ แต่เมื่อได้
อยู่ในตําแหน่งแล้วพูดจาไม่ไพเราะ การบริการไม่ประทับใจ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่สนใจชาวบ้าน ขาดผู้ที่อาสา
เข้ามาทํางานเพ่ือชาวบ้านและหมู่บ้านจริง ๆ ใช้งบประมาณไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง 
ถนนหนทางตามหมู่บ้านไม่สะอาดไม่มี ถังขยะ ไม่มีไฟฟ้า หญ้ารก ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การ
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่เข้ามาติดต่อประสานงาน  
คําสําคัญ : ๑. การประยุกต์ใช้  ๒. ทศพิธราชธรรม  ๓. องค์การบริหารส่วนตําบลวังตาล 
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ABSTRACT 

The objectives of this thesis paper were as follows: 1) to study the principles 
of Dasabidharajadhamma, 2) to apply the principles of Dasabidharaja dhamma in 
duty performance of members of Tambol Wang Tan Administrative Organization in 
Kabinburi district of Prachinburi province, and 3) to study suggestions and problems 
in applying the principles of Dasabidharajadhamma in duty performance of members 
of Tambol Wang Tan Administrative Organization. The research was qualitative and its 
data were collected from members, officials and personnel of Tambol Wang Tan 
Administrative Organization. 
 The results of research were found as follows: 
 1.  People living in the area indicated that the application of the principles of 
Dasabidharaja dhamma in duty Kabinburi district of Prachinburi province was at a 
moderate level in general performance of members of Tambol Wang Tan 
Administrative Organization in. 

2.  The problems found in the study were that; giving assistances to people 
was not generated thoroughly, little assistance to education, insufficient sports 
equipment for children, drug addict in community, treat people impolitely, 
unsatisfying services, spending budget indirect to the need of public, untidy and 
unmaintained infrastructure, and treat the service recipients unequally. 

 

Keywords : 1. Application 2. Dasabidharajadhamma 3. Tambol Wang Tan Administrative Organization 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  สําเร็จได้จากการให้โอกาสทางการศึกษาของ มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ที่เป็นสถาบันสําคัญในการเรียนการสอนและ
อนุมัติจบหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณ  พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ผู้อํานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และคณาจารย์
ภาควิชาพุทธศาสนาและปรัชญาที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจน ดร.กฤตสุชิน พลเสน อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ 
พระประเวช สุเวที, ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และตรวจสอบการทํา
วิทยานิพนธ์ทุกขั้นตอนด้วยความเอาใจใส่ 

ขอขอบคุณ  คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ให้คําแนะนําเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย ตําบลสนับทึบ อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้คํา 
แนะนํา ขอขอบคุณ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ที่ให้ความช่วยเหลือและ
เป็นกําลังใจที่ดีตลอดมาในระหว่างการศึกษา 

คุณประโยชน์  อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา 
มารดา  บูรพาจารย์  รวมทั้งผู้มีคุณูปการคุณอีกหลายท่านที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้วิจัยในด้าน
การศึกษาด้วยดี  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าสารนิพนธ์ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 
 สุนทร  อ่อนสว่าง 



สารบัญ 
 

หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาไทย ข 
กิตติกรรมประกาศ ค 
สารบญั ง 
สารบญัตาราง ฉ 
 
บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 
  ๑.๑ ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา ๑ 
  ๑.๒ โจทย์วิจัย ๒ 
  ๑.๓ วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ๒ 
  ๑.๔ สมมติฐานการวิจัย ๓ 
  ๑.๕ วิธีดําเนนิการ ๓ 
  ๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๓ 
  ๑.๗ เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง ๓ 
  ๑.๘ คํานยิามศพัทเ์ฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๗ 
 
บทท่ี ๒ ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ๙ 
  ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทศพธิราชธรรม ๙ 
  ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบล ๒๔ 
  ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับความรู ้ ๓๒ 
  ๒.๔ สภาพพื้นทีข่องตําบล อําเภอกบินทร์บรุี จังหวัดปราจีนบุร ี ๓๕ 
  ๒.๕ เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๓๙ 
  ๒.๖ กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย ๔๗ 
 
บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย ๔๘ 
  ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๔๘ 
  ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๔๘ 
  ๓.๓ เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย ๔๘ 



จ 

  ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๕๐ 
  ๓.๕ การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ๕๐ 
 
บทท่ี ๔ ผลการศึกษา ๕๒ 
  ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๒ 
  ๔.๒ ระดับทศพิธราชธรรมเพื่อสง่เสริมการปฏิบัติหน้าที ่ ๕๔ 
  ๔.๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม ๖๕ 
 
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๖๘ 
  ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๖๘ 
  ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๗๑ 
  ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๗๖ 
 

บรรณานุกรม  ๗๙ 
 
ประวตัิผู้วิจัย  ๘๒ 
 
 
 
 
  



สารบญัตาราง 
 

  หน้า 
ตารางที่ ๔.๑ จํานวน และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๒ 
ตารางที่ ๔.๒ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ

ทศพิธราชธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุร ีจังหวัดปราจีนบุร ีโดยรวม ๕๔ 

ตารางที่ ๔.๓ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ทศพิธราชธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบ์ุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านทาน (ความ
โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน) ๕๕ 

ตารางที่ ๔.๔ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ทศพิธราชธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านศีล (ไม่
หลอกลวง ไม่เอารัดเอาเปรียบการรักษาศีล ๕ ข้อ) ๕๖ 

ตารางที่ ๔.๕ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ทศพิธราชธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านปริจจาคะ 
(เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุดของประชาชน)   ๕๗ 

ตารางที่ ๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ทศพิธราชธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอาชชวะ  
(ซ่ือตรงทรงสัตย์ ผู้ปกครองจะต้องไม่กลัว หรือถือฝักถือฝ่ายในเวลา
ปฏิบัติหน้าที่ มีความจริงใจในความต้ังใจ และไม่หลอกลวงสาธารณชน) ๕๘ 

ตารางที่ ๔.๗ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ทศพิธราชธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านมัททวะ  
(มีความกรุณาหรืออ่อนโยน มีอัธยาศัยนุ่มนวล ละมุมละไม) ๕๙ 

ตารางที่ ๔.๘ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ทศพิธราชธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบ์ุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านตปะ (มีนิสัย
เคร่งครัด จะต้องดําเนินชีวิตเรียบง่าย ไม่หมกมุ่นอยู่ในชีวิตฟุ่มเฟือย
ระงับยับย้ังข่มใจได้) ๖๐ 



ช 

ตารางที ่๔.๙ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ทศพิธราชธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอักโกธะ 
(ปลอดพันจากโกรธ พยาบาท จองเวร เป็นผู้ไม่มีความรู้สึกขุ่นเคืองต่อ
ใคร ๆ) ๖๑ 

ตารางที ่๔.๑๐ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ทศพิธราชธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอวิหิงสา 
(ไม่ทําให้ผู้ใดเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนใคร) ๖๒ 

ตารางที ่๔.๑๑ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ทศพิธราชธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านขันติ (ความ
อดทน อดกลั้น ข่มใจ เข้าใจผู้อ่ืน สามารถอดทนต่องานหนัก ความ
ตรากตรํา และคําเสียดสีถากถาง โดยไม่เกิดอารมณ์เสีย) ๖๓ 

ตารางที ่๔.๑๒ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ
ทศพิธราชธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอวิโรธนะ 
(ไม่เป็นปฏิปักษ์ ไม่ขัดขวาง) ๖๔ 

ตารางที ่๔.๑๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล 
วังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี ๖๕ 

 
 
 
 
  



ซ 
 

สารบญัแผนภูมิ 
 

  หน้า 
แผนภูมิที่ ๒.๑ แสดงโครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล  

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ๓๐ 
แผนภูมิที่ ๒.๒ แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานองค์การบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนตําบล ๓๑ 
แผนภูมิที่ ๒.๓ แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ๔๗ 
 
 
 
 
  



 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ที่ได้จัดต้ังหลังสุดของการปกครอง
ท้องถิ่นในประเทศไทย ซึ่งเป็นการกระจายอํานาจการปกครองขึ้นพ้ืนฐาน สู่ประชาชนของรัฐบาลในสมัย 
นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ กําหนดให้สภาตําบลมีรายได้ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณล่วงมาแล้ว ๓ ปี 
เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าปีละหน่ึงแสนห้าหมื่นบาท (หรือตามกระทรวงมหาดไทยจะประกาศกําหนดเกณฑ์รายได้
ที่เปลี่ยนแปลงไป อาจจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลได้ โดยทําเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 
และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘) และมีการจัดต้ัง
องค์การบริหารส่วนตําบลถึงปัจจุบันแล้ว ๓ ครั้ง รวม ๖,๓๙๗ แห่งทั่วประเทศ 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และ
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วยสมาชิก 
๒ ประเภท สมาชิกโดยตําแหน่ง ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตําบล แพทย์ประจําตําบล และ
สมาชิกเลือกหมู่บ้านละ ๒ มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี นับต้ังแต่วันเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกทั้งหมดจะเลือกสมาชิกด้วยกันทําหน้าที่เป็นประธาน ๑ คน  รองประธาน 
๑ คน และเลขานุการสภาอีก ๑ คน ซึ่งนายอําเภอประกาศแต่งต้ังตามมติสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลอยู่ในตําแหน่งคราวละ ๒ ปี บุคคลเหล่าน้ีจะต้องเป็นคณะกรรมการผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลในเวลาเดียวกัน 

จากโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบลและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ขององค์การเป็นจํานวนมาก ทําหน้าที่บริหารและ
รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ในองค์การหลายแบบมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาการ
ทุจริตต่อหน้าที่ ขาดความรับผิดชอบเอาใจใส่ดูแลประชาชน และไม่มีความโปร่งใส ปัญหาการขาด
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ทําให้เกิดการก้าวก่ายการทํางานกันและกัน การจัด
แผนพัฒนาตําบล การใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท การขาดประชุม และการไม่สามารถควบคุมการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหารได้ เป็นต้น ซึ่งการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ สิ่งจําเป็นหรือปัจจัยที่สําคัญย่ิง สําหรับการบริหาร คือ ประชาชนท่ีมีส่วนร่วม 
 



๒ 

ในการบริหารดังกล่าว อันประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการ 
ศึกษา อาชีพ รายได้ของประชาชน และปัจจัยทางสังคมของประชาชน ได้แก่ การเป็นญาติของ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้มีส่วนได้เสีย การเข้าไปมีส่วนร่วม และประสบการณ์ร่วมทํา 
งานกับองค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีส่วนร่วมทางการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล อันเป็นตัว
บ่งช้ีว่า การบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล มีปัญหาหรือประสบผลสําเร็จมากประการใด และใน 
ทางพระพุทธศาสนา ได้มีหลักธรรมสําหรับผู้นํา หรือผู้บริหารที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้การ
เป็นผู้นํา หรือผู้บริหารงานประสบความสําเร็จทั้งการ “นํา” และการ “บริหาร” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมาย คือ “หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ” ได้แก่ ๑) ทาน (ทานํ)  คือ การให้ทาน 
การเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม นอกจากเสียสละทรัพย์สิ่งของแล้ว ยังหมายถึงการให้นํ้าใจแก่ผู้อ่ืน
ด้วย ๒) ศีล (สีลํ) คือความประพฤติที่ดีงามท้ัง กาย วาจา และใจ ให้ปราศจากโทษ ทั้งในการปกครอง
อันได้แก่ กฎหมายและนิติราชประเพณี และในทางศาสนา  ๓) บริจาค (ปริจาคํ) คือ การเสียสละ
ความสุขส่วนตน เพ่ือความสุขส่วนรวม ๔) ความซ่ือตรง (อาชฺชวํ) คือ ความซื่อตรงในฐานะที่เป็นผู้ 
ปกครองดํารงอยู่ในสัตย์สุจริต ๕) ความอ่อนโยน (มทฺทวํ) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผล 
ที่ควร มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส และอ่อนโยนต่อบุคคลที่เสมอกัน และตํ่ากว่า ๖) ความเพียร (ตปํ) 
หรือความเพียร มีความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความเกียจคร้าน ๗) ความไม่โกรธ 
(อกฺโกธํ) หรือความไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ไม่มุ่งร้ายผู้อ่ืน แม้จะลงโทษผู้ทําผิดก็ทําตามเหตุผล 
๘) ความไม่เบียดเบียน (อวิหึสา) การไม่เบียดเบียน หรือบีบคั้น ไม่ก่อทุกข์ หรือเบียดเบียนผู้อ่ืน ๙) ความ
อดทน (ขนฺติ) การมีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวง รักษาอาการ กาย วาจา ใจให้เรียบร้อย ๑๐) ความยุติ 
ธรรม (อวิโรธนํ) ความหนักแน่น ถือความถูกต้องเท่ียงธรรมเป็นหลัก ไม่เอนเอียงหว่ัน ไหวด้วยคําพูด 
อารมณ์ หรือลาภสักการะใด ๆ 

ฉะน้ัน จากสภาพปัญหาและปรากฏการณ์ดังกล่าว ผู้ศึกษาวิจัย จึงต้องการศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การประยุกต์ใช้ทศพิธราชธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี” เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และเป็นแนวทางในการบริหารองค์การต่อไป 

 
๑.๒ โจทย์วิจัย 

ผู้นําท้องถิ่น บุคลากร ประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

  
๑.๓ วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาหลักทศพิธราชธรรม 
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 



๓ 

๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

๑.๔ สมมติฐานการวิจัย 
๑.๔.๑ ผู้นําท้องถิ่น บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

มีการประยุกต์ใช้ทศพิธราชธรรมน้อย 
  

 ๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องน้ี เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบัน ซึ่งมีขั้นตอน และวิธีการดังต่อไปน้ี 
๑. การเลือกพ้ืนที่ในการวิจัย ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยกําหนดไว้ 

คือองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพ้ืนที่ในการวิจัย และ
เก็บข้อมูลในภาคสนาม ในลักษณะที่เป็นการวิจัยนําร่อง (Pilot study) 

๒. ประชากรที่วิจัย ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเรื่องน้ีคือ สมาชิก ข้าราชการ และพนักงานที่
ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ในองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   
ทั้งที่เป็นเพศหญิง และเพศชาย ซึ่งมีทั้งหมด ๔๐๐ คน 

๓. การสุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีจํานวนมาก จึงได้ทําการกําหนดตัว 
อย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane 

 
๑.๖ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑.๖.๑ ได้คู่มือในการนํา ไปส่งเสริมประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

๑.๖.๒ นําผลการวิจัย ไปเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย 
๑.๖.๓ นําผลการวิจัยเสนอผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือลงวารสาร  

  
๑.๗ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

๑.๗.๑  เอกสารที่เก่ียวข้อง 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, ๒๕๔๘ : ๒๔๐-๒๔๑) 

กล่าวว่า หลักทศพิธราชธรรม เป็นธรรมะสําหรับตัวผู้บริหารที่จะต้องมีทุกคนที่จะเป็นผู้นํา เพราะคน 



๔ 

เราทุกวันน้ีขาดคุณธรรม และจริยธรรมมาก ฉะน้ันการบริหารงานทุกหน่วยงาน ต้องมีผู้นําไว้สําหรับ 
บริหารผู้นําจะต้องมีคุณธรรม เช่น หลักทศพิธราชธรรมสําหรับตัวผู้นําทุกท่าน มีความหมายดังต่อไปน้ี 

ราชธรรม ๑๐ หรือทศพิธราชธรรม คือ ธรรมของพระราชา, กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควร
ประพฤติ, คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง, หรือธรรมของนักปกครองประกอบด้วย 

 ๑) ทาน (การให้) คือ สละทรัพย์สิ่งของบํารุงเลี้ยงช่วยเหลือประชาราษฎร์ และ
บําเพ็ญสาธารณประโยชน ์

 ๒) ศีล (ความประพฤติดีงาม) คือ สํารวมกาย และวจีทวารประกอบ แต่การสุจริตรักษา
กิตติคุณให้ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์ 

 ๓) ปริจจาคะ (การบริจาค) คือ เสียสละความสุขสําราญตลอดจนชีวิตของตน เพ่ือ
ประโยชน์ สุขของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

 ๔) อาชวะ (ความซื่อตรง) คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยาปฏิบัติภารกิจ โดยสุจริต 
มีความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน 

 ๕) มัททวะ (ความอ่อนโยน) คือ มีอัธยาศัย ไม่เย่อหย่ิง หยาบคาย กระด้าง ถือองค์
มีความงามสง่าเกิด แต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวลละมุนละไมให้ได้ความรักภักดี 

 ๖)  ตปะ (ความทรงเดช) คือ แผดเผากิเลส ตัณหามิให้เข้ามาครอบงาย่ํายีจิต ระงับ
ยับย้ังข่มใจได้ มีความเป็นอยู่สม่ําเสมอหรืออย่างสามัญมุ่งมั่น แต่จะบําเพ็ญเพียร 

 ๗) อักโกธะ (ความไม่โกรธ) คือ ไม่กริ้วกราด ลุอํานาจความโกรธจนเป็นเหตุให้วินิจฉัย
ความ และกระทํากรรมต่าง ๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจําใจ 

 ๘) อวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) คือ ไม่บีบคั้น กดขี่ เช่น เก็บภาษีขูดรีด หรือ
เกณฑ์แรงงานเกินขนาด ไม่หลงระเริงอํานาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียน ลงโทษอาชญาแก่
ประชาราษฎร์ผู้ใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 

 ๙) ขันติ (ความอดทน) คือ อดทนต่องานที่ตรากตรํา ถึงจะลําบากกายน่าเหน่ือย
หน่ายเพียงไรก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกย่ัว ถูกหยันด้วยคําเสียดสีถากถางอย่างใด ก็ไม่หมดกําลังใจ ไม่ยอม
ละทิ้งกรณีที่บําเพ็ญโดยชอบธรรม 

 ๑๐) อวิโรธนะ (ความไม่คลาดธรรม) คือ วางองค์เป็นหลัก หนักแน่นในธรรมคงที่ 
ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถ้อยคําที่ดีร้าย ลาภ สักการะหรืออิฏฐารมณ์อนิฏฐารมณ์ใด ๆ สติ
มั่นในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คือ ความเท่ียงธรรมนิติธรรม คือระเบียบแบบแผนหลักการปกครองตลอด 
จนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

๑.๗.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
พระมหาจัน เติมมะเด่ือ ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพ ในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร” พบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล 



๕ 

อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพ ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองด้านการ
กําหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายองค์การ ด้านการจัดทําข้อมูลตกลง เพ่ือให้รับรู้ถึงป้าหมาย ด้านการ
กําหนดตัวช้ีวัดการบรรลุเป้าหมาย และผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดวางกลไกการตรวจสอบด้านการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวัดและการประเมินผลงาน และด้านการให้รางวัลและการยก
ย่องตามลําดับ๑ 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีอายุ ๓๖-๔๕ ปี และอายุ ๔๖-๕๕ ปี เห็นว่าสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบล มีประสิทธิภาพเก่ียวกับในการบริหารงาน ด้านการจัดทําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง ด้านการวัดผล และการประเมินผล ด้านการจัดกลไก 
การตรวจสอบมากกว่าสมาชิกที่มีอายุ ๒๕-๓๕ ปี อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 
เห็นว่าประสิทธิภาพในการบริหารงานโดยรวม ด้านการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา เห็นว่าประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง มากกว่าสมาชิกที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น
ไปอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีอาชีพต่างกัน มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการบริหารงานโดยรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ปัญหา และอุปสรรค ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมพบว่า พนักงาน
ลูกจ้าง/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลขาดความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติ 
งาน ขาดความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความขัดแย้งระหว่าง
ผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งส่วนใหญ่อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานที่ทุจริต และมีการ
บริหารงานที่ไม่มีความโปร่งใส มุ่งเข้าไปเพ่ือที่จะแสวงหาผลประโยชน์มากกว่าการที่จะพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองให้เจริญอย่างแท้จริง และประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวกับรูปแบบ
โครงสร้าง และอํานาจหน้าที่มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างจํากัด ทั้งทางด้านการติดตาม และ
ตรวจสอบ 

 

                                                            
๑พระมหาจัน เติมมะเด่ือ, “ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล : 

ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอค้อวังจังหวัดยโสธร”, การศึกษาค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต รัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๔๖, ๑๕๗ หน้า. 



๖ 

โกวิท ธนการพานิช วิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานการไฟฟ้านครหลวง”ผลการวิจัย 
พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานการไฟฟ้านครหลวงทั้ง ๖ หลัก คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า พบว่า 
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกหลัก ส่วนผลการเปรียบเทียบธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานการไฟฟ้านครหลวง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุระยะเวลาการทํางาน
ระดับการศึกษา และตําแหน่งหน้าที่ที่ต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
การไฟฟ้านครหลวง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันทุกปัจจัยส่วนบุคคล จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้๒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม ทําวิจัยเร่ือง “การศึกษาแนวทางการใช้หลักทศพิธ 
ราชธรรม เพ่ือการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบล เขตพื้นที่อําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี” ได้ให้ข้อมูลเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนําหลักทศพิธราชธรรม ไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบล เขตพ้ืนที่อําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรีว่า ด้านทาน
การให้ ควรให้ในสิ่งที่ควรให้ เป็นการเผื่อแผ่ให้ปันและการสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของ
การศึกษา ด้านศีล ความประพฤติดีงาม ผู้นําควรประพฤติเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี สําหรับประชาชน
โดยท่ัวไป และพนักงานส่วนตําบลที่ทํางาน จะต้องอยู่ในศีล และต้องประพฤติดีงามในการทํางานต่อ
เพ่ือนร่วมงาน จึงจะทําให้องค์การดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านปริจาคะ การบริจาค การ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม ในการรับภาระปฏิบัติดําเนินงานของประชาชน หมู่คณะด้วยการเสียสละอย่าง
แท้จริง และมีใจกว้างขวางเพ่ือเป็นสาธารณะประโยชน์ ด้านอาชชวะ ความซื่อตรง มีความซื่อตรงต่อ
หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง ต่องาน ต่อบุคคลอ่ืน มีความภักดีต่อประเทศชาติ และต้ังอยู่ใน
สุจริตธรรม ด้านมัททวะ ความอ่อนโยน มีความอ่อนโยนซึ่งกันและกัน ผู้บริหารจะต้องมีความอ่อนโยน
ซึ่งกันและกัน ด้านตปะ ความไม่หลงหมกมุ่นในลาภ ยศ สรรเสริญ ต้องทํางานให้เต็มที่ มีธรรมะในตน
เพ่ือขจัดความช่ัวไม่ให้กําเริบเป็นอํานาจ ปราบปรามจิตใจของผู้ปกครอง ผู้นําท้องถิ่นให้อยู่ในกรอบ 
ทํางานตามหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้านอักโกธะ ความไม่โกรธ การทํางานร่วมกันจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน 
เองให้ดีที่สุด ไม่โกรธกับสิ่งย่ัวยุกับสิ่งรอบข้าง ควรมีความเมตตา รัก และปรารถนาดีต่อผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา เพ่ือนร่วมงานโดยสม่ําเสมอด้วยใจบริสุทธ์ิ ด้านอวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน การทํางานร่วมกัน 
ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องทําตามตําแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันอย่างบริสุทธ์ิใจ ควรมี
ความกรุณาช่วยเหลือให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานทํางานอย่างมีความสุข ด้านขันติ ความ
อดทน ควรมีใจที่เข้มแข็งต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทุก
อย่างให้ได้ สันติภาพก็จะบังเกิดขึ้น ด้านอวิโรธนะ ความธํารงรักษาไว้ ซึ่งความยุติธรรม ยึดหลักความ

                                                            
๒โกวิท ธนการพานิช, “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานการไฟฟ้านครหลวง”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒, ๑๖๕ หน้า. 



๗ 

ยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ดํารงความยุติธรรม มีความสงบเสง่ียม มีสติควบคุมรักษามารยาททางกาย 
วาจาให้เป็นสุจริต และไม่ผิดระเบียบประเพณี ตลอดจนกฎหมาย และศีลธรรมให้มีความดีงาม๓ 

 

๑.๘ คํานิยามศัพท์ เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 
ราชธรรม ๑๐ หรือทศพิธราชธรรม คือ ธรรมของพระราชา, กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควร

ประพฤติ, คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง, หรือธรรมของนักปกครอง ทาน (การให้) คือ สละทรัพย์ 
สิ่งของบํารุงเลี้ยงช่วยเหลือประชาราษฎร์ และบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

ศีล (ความประพฤติดีงาม) คือ สํารวมกาย และวจีทวารประกอบแต่การสุจริตรักษากิตติคุณ
ให้ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์ 

ปริจจาคะ (การบริจาค) คือ เสียสละความสุขสําราญ ตลอดจนชีวิตของตนเพื่อประโยชน์สุข 
ของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

อาชวะ (ความซ่ือตรง) คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจ โดยสุจริตมีความจริงใจ
ไม่หลอกลวงประชาชน 

มัททวะ (ความอ่อนโยน) คือ มีอัธยาศัยไม่เย่อหย่ิง หยาบคาย กระด้าง ถือองค์มีความงาม
สง่า เกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวลละมุนละไมให้ได้ความรักภักดี 

ตปะ (ความทรงเดช) คือ แผดเผากิเลส ตัณหามิให้เข้ามาครอบงํา ยํ่ายีจิต ระงับยับย้ังข่มใจได้
มีความเป็นอยู่สม่ําเสมอ หรืออย่างสามัญมุ่งมั่นแต่จะบําเพ็ญเพียร 

อักโกธะ (ความไม่โกรธ) คือ ไม่กริ้วกราด ลุอํานาจความโกรธ จนเป็นเหตุให้วินิจฉัยความ
และกระทํากรรมต่าง ๆ ผิดพลาดเสียธรรมมีเมตตาประจําใจ 

อวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) คือ ไม่บีบคั้น กดขี่ เช่น เก็บภาษีขูดรีด หรือเกณฑ์แรงงาน
เกินขนาด ไม่หลงระเริงอํานาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียน ลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใด
เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 

ขันติ (ความอดทน) คือ อดทนต่องานที่ตรากตรํา ถึงจะลําบากกายน่าเหน่ือยหน่ายเพียงไร ก็
ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกย่ัว ถูกหยันด้วยคําเสียดสีถากถางอย่างใด ก็ไม่หมดกําลังใจ ไม่ยอมละทิ้งกรณีย์ที่
บําเพ็ญ โดยชอบธรรม 

 

                                                            
๓ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม, “การศึกษาแนวทางการใช้หลักทศพิธราชธรรมเพื่อ

การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลเขตพ้ืนที่อําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี”, บทความ
วิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙, ๑๕ หน้า. 



๘ 

อวิโรธนะ (ความไม่คลาดธรรม) คือ วางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรมคงที่ ไม่มีความเอน
เอียงหว่ันไหวเพราะถ้อยคําที่ดีร้ายลาภ สักการะหรืออิฏฐารมณ์อนิฏฐารมณ์ใด ๆ สติมั่นในธรรมทั้ง
ส่วนยุติธรรม คือ ความเท่ียงธรรมนิติธรรม คือระเบียบแบบแผนหลักการปกครองตลอดจนขนบธรรม 
เนียมประเพณีอันดีงาม 



 

บทที่ ๒ 
ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษา เรื่องการประยุกต์ใช้ทศพิธราชธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอ

กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยได้ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี จากผู้เช่ียวชาญ และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
เพ่ือนํามาเป็นยุทธวิธีตอบโจทย์วิจัย ซึ่งมีดังน้ี 

๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับทศพิธราชธรรม 
๒.๒ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับความรู้ 
๒.๔ สภาพพ้ืนที่ของตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี 
๒.๕ เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับทศพิธราชธรรม 
๒.๑.๑ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับทศพิธราชธรรม 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) กล่าวว่า หลักทศพิธราชธรรม เป็นธรรมะสําหรับตัวผู้บริหารที่

จะต้องมีทุกคนที่จะเป็นผู้นําเพราะคนเราทุกวันน้ี ขาดคุณธรรมและจริยธรรมมาก ฉะน้ันการ
บริหารงานทุกหน่วยงาน ต้องมีผู้นําไว้สําหรับบริหาร ผู้นําจะต้องมีคุณธรรม เช่น หลักทศพิธราชธรรม
สําหรับตัวผู้นําทุกท่าน๑ 

พระมหาจัน เติมมะเด่ือ ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพ ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร” พบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล 
อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพ ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียความคิดเห็น จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองด้านการ
กําหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายองค์การ ด้านการจัดทําข้อมูลตกลงเพ่ือให้รับรู้ถึงเป้าหมาย ด้านการ
กําหนดตัวช้ีวัดการบรรลุเป้าหมาย และผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดวางกลไกการตรวจสอบด้านการ

                                                            
๑พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๗, 

(กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ,  ๒๕๔๘), หน้า ๒๔๐-๒๔๑. 



๑๐ 

 
 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวัดและการประเมินผลงาน และด้านการให้รางวัลและการยก
ย่องตามลําดับ๒ 

โกวิทย์ ธนการพานิช วิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานการไฟฟ้านครหลวง” ผลการวิจัย 
พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมาภิบาล ในการบริหารงานการไฟฟ้านครหลวง ทั้ง ๖ หลัก คือ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า 
พบว่า ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกหลัก ส่วนผลการเปรียบเทียบธรรมาภิบาล ในการ
บริหารงานการไฟฟ้านครหลวง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการทํางาน 
ระดับการศึกษาและตําแหน่งหน้าที่ที่ต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน
การไฟฟ้านครหลวง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันทุกปัจจัยส่วนบุคคล จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม ทําวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการใช้หลักทศพิธราช 
ธรรม เพ่ือการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบล เขตพื้นที่อําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี” 
ได้ให้ข้อมูลเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนําหลักทศพิธราชธรรม ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนตําบล เขตพ้ืนที่อําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรีว่า ด้านทาน การให้
ควรให้ในสิ่งที่ควร ให้เป็นการเผ่ือแผ่ ให้ปันและการสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของการ 
ศึกษา ด้านศีล ความประพฤติดีงาม ผู้นําควรประพฤติเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับประชาชน
โดยทั่วไป และพนักงานส่วนตําบล ที่ทํางานจะต้องอยู่ในศีล และต้องประพฤติดีงาม ในการทํางานต่อ
เพ่ือนร่วมงาน จึงจะทําให้องค์การดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านปริจาคะ การบริจาค การ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม ในการรับภาระปฏิบัติดําเนินงานของประชาชน หมู่คณะด้วยการเสียสละอย่าง
แท้จริง และมีใจกว้างขวาง เพ่ือเป็นสาธารณะประโยชน์ ด้านอาชชวะ ความซื่อตรง มีความซื่อตรงต่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่องานต่อบุคคลอ่ืน มีความภักดีต่อประเทศชาติ และต้ังอยู่ในสุจริต
ธรรม ด้านมัททวะ ความอ่อนโยน มีความอ่อนโยนซึ่งกันและกัน ผู้บริหารจะต้องมีความอ่อนโยนซึ่งกัน
และกัน ด้านตปะ ความไม่หลงหมกมุ่นในลาภ ยศ สรรเสริญ ต้องทํางานให้เต็มที่ มีธรรมะในตน เพ่ือ
ขจัดความช่ัวไม่ให้กําเริบเป็นอํานาจ ปราบปรามจิตใจของผู้ปกครอง ผู้นําท้องถิ่นให้อยู่ในกรอบทํางาน
ตามหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้านอักโกธะ ความไม่โกรธ การทํางานร่วมกัน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดี
ที่สุด ไม่โกรธกับสิ่งย่ัวยุ กับสิ่งรอบข้าง ควรมีความเมตตา รัก และปรารถนาดีต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

                                                            
๒พระมหาจัน เติมมะเด่ือ, “ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล : 

ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอค้อวังจังหวัดยโสธร”, การศึกษาค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต รัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๔๖, หน้า ๓๗.  

๓
 โกวิท ธนการพานิช, “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานการไฟฟ้านครหลวง”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒, หน้า ๓๘. 



๑๑ 

 
 

เพ่ือนร่วมงาน โดยสม่ําเสมอด้วยใจบริสุทธ์ิ ด้านอวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน การทํางานร่วมกันทุกคน
มีหน้าที่ที่ต้องทําตามตําแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันอย่างบริสุทธ์ิใจ ควรมีความ
กรุณาช่วยเหลือให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานทํางานอย่างมีความสุข ด้านขันติ ความอดทน 
ควรมีใจที่เข้มแข็งต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทุกอย่างให้
ได้ สันติภาพก็จะบังเกิดขึ้น ด้านอวิโรธนะ ความธํารงรักษาไว้ ซึ่งความยุติธรรม ยึดหลักความยุติธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ ดํารงความยุติธรรม มีความสงบเสง่ียม มีสติควบคุมรักษามารยาททางกาย วาจาให้
เป็นสุจริต และไม่ผิดระเบียบประเพณีตลอดจนกฎหมาย และศีลธรรมให้มีความดีงาม๔ 

๒.๑.๒ หลักการของทศพิธราชธรรม 
ราชธรรม ๑๐ หรือทศพิธราชธรรมคือธรรมของพระราชา, กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควร

ประพฤติ, คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง, หรือธรรมของนักปกครองประกอบด้วย 
๑) ทาน (การให้) คือ สละทรัพย์สิ่งของบํารุงเลี้ยงช่วยเหลือประชาราษฎร์ และบําเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ 
๒)  ศีล (ความประพฤติดีงาม) คือ สาํรวมกาย และวจีทวารประกอบแต่การสุจริตรักษากิตติ

คุณ ให้ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์ 
๓)  ปริจจาคะ (การบริจาค) คือเสียสละความสุขสําราญตลอดจนชีวิตของตนเพ่ือประโยชน์

สุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๔)  อาชชวะ (ความซื่อตรง) คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ ไร้มารยาปฏิบัติภารกิจ โดยสุจริตมีความ

จริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน 
๕)  มัททวะ (ความอ่อนโยน) คือ มีอัธยาศัย ไม่เย่อหย่ิง หยาบคาย กระด้าง ถือองค์มีความ

งามสง่าเกิด แต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวลละมุนละไมให้ได้ความรักภักดี 
๖)  ตปะ (ความทรงเดช) คือ แผดเผา กิเลส ตัณหามิให้เข้ามาครอบงํา ยํ้ายีจิต ระงับยับย้ัง

ข่มใจ ได้มีความเป็นอยู่สม่ําเสมอ หรืออย่างสามัญมุ่งมั่น แต่จะบําเพ็ญเพียร 
๗) อักโกธะ (ความไม่โกรธ) คือ ไม่กริ้วกราด ลุอํานาจความโกรธ จนเป็นเหตุให้วินิจฉัย

ความและกระทํากรรมต่าง ๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจําใจ 
๘)  อวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) คือ ไม่บีบคั้น กดขี่ เช่น เก็บภาษีขูดรีด หรือเกณฑ์ 

แรงงานเกินขนาด ไม่หลงระเริงอํานาจ ขาดความกรุณาหาเหตุเบียดเบียน ลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์
ผู้ใด เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 

                                                            
๔ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม, “การศึกษาแนวทางการใช้หลักทศพิธราชธรรมเพื่อ

การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลเขตพ้ืนที่อําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี”, บทความ
วิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙, หน้า ๗. 



๑๒ 

 
 

๙)  ขันติ (ความอดทน) คือ อดทนต่องานที่ตรากตรําถึงจะลําบากกายน่าเหน่ือยหน่ายเพียงไร
ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกย่ัว ถูกหยันด้วยคําเสียดสี ถากถางอย่างใดก็ไม่หมดกําลังใจ ไม่ยอมละทิ้งกรณีที่
บําเพ็ญ โดยชอบธรรม 

๑๐) อวิโรธนะ (ความไม่คลาดธรรม) คือ วางองค์เป็นหลัก หนักแน่นในธรรมคงที่ ไม่มี
ความเอนเอียงหว่ันไหว เพราะถ้อยคําที่ดีร้ายลาภ สักการะ หรืออิฎฐารมณ์อนิฎฐารมณ์ใด ๆ สติมั่นใน
ธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรมนิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครองตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

๒.๑.๓ แนวคิดเก่ียวกับการใช้ทศพิธราชธรรมบริหาร 
หลักทศพิธราชธรรม เป็นธรรมะสําหรับตัวผู้บริหาร ที่จะต้องมีทุกคนที่จะเป็นผู้นํา เพราะ

คนเราทุกวันน้ี ขาดคุณธรรมและจริยธรรมมาก ฉะน้ันการบริหารงานทุกหน่วยงานต้องมีผู้นําไว้
สําหรับบริหารผู้นํา จะต้องมีคุณธรรม เช่น หลักทศพิธราชธรรม สําหรับตัวผู้นําทุกท่าน มีความหมาย
ดังต่อไปน้ี 

ราชธรรม ๑๐ หรือทศพิธราชธรรม คือ ธรรมของพระราชา, กิจวัตรที่พระเจ้าแผ่นดินควร
ประพฤติ, คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง, หรือธรรมของนักปกครองประกอบด้วย 

๑) ทาน (การให้) คือ สละทรัพย์สิ่งของบํารุงเลี้ยงช่วยเหลือประชาราษฎร์ และบําเพ็ญ 
สาธารณประโยชน์ 

๒)  ศีล (ความประพฤติดีงาม) คือ สํารวมกาย และวจีทวารประกอบแต่การสุจริตรักษากิตติ
คุณ ให้ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์ 

๓)  ปริจจาคะ (การบริจาค) คือ เสียสละความสุขสําราญ ตลอดจนชีวิตของตน เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

๔)  อาชชวะ (ความซื่อตรง) คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความ
จริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน 

๕)  มัททวะ (ความอ่อนโยน) คือมี อัธยาศัย ไม่เย่อหย่ิง หยาบคาย กระด้าง ถือองค์มีความ
งามสง่าเกิด แต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวลละมุนละไมให้ได้ความรักภักดี 

๖)  ตปะ (ความทรงเดช) คือ แผดเผา กิเลส ตัณหามิให้เข้ามาครอบงํา ยํ่ายีจิต ระงับยับย้ัง
ข่มใจได้ มีความเป็นอยู่สม่ําเสมอ หรืออย่างสามัญมุ่งมั่น แต่จะบําเพ็ญเพียร 

๗) อักโกธะ (ความไม่โกรธ) คือ ไม่กริ้วกราด ลุอํานาจ ความโกรธ จนเป็นเหตุให้วินิจฉัย
ความ และกระทํากรรมต่าง ๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจําใจ 

๘) อวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) คือ ไม่บีบคั้นกดขี่ เช่น เก็บภาษีขูดรีดหรือเกณฑ์แรงงาน
เกินขนาด ไม่หลงระเริงอํานาจ ขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใด 
เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 



๑๓ 

 
 

๙)  ขันติ (ความอดทน) คือ อดทนต่องาน ที่ตรากตรํา ถึงจะลําบากกายน่าเหน่ือยหน่ายเพียงไร
ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกย่ัว ถูกหยันด้วยคําเสียดสี ถากถางอย่างใด ก็ไม่หมดกําลังใจ ไม่ยอมละทิ้งกรณีย์
ที่บําเพ็ญ โดยชอบธรรม 

๑๐) อวิโรธนะ (ความไม่คลาดธรรม) คือวางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรมคงที่ไม่มีความ
เอนเอียงหว่ันไหวเพราะถ้อยคําที่ดีร้าย ลาภสักการะ หรืออิฎฐารมณ์อนิฎฐารมณ์ใด ๆ สติมั่นในธรรม 
ทั้งส่วนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม นิติธรรม คือระเบียบแบบแผนหลักการปกครองตลอดจนขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

พุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ เป็นสิ่งที่จะนํามา ซึ่งความเจริญรุ่งเรือง 
ความสงบสุข สันติภาพความเป็นผู้เป็นอิสระเหนือความทุกข์ เหนือปัญหาทุกอย่างทุกประการ จึงขอ 
ให้พิจารณากันดังต่อไปน้ี๕ 

๑) “ทานัง” ทาน การให้ในที่น้ี หมายถึง ให้วัตถุภายนอกเป็นสิ่งของอะไรต่าง ๆ โดยต้อง 
มีผู้รับโดยตรง มันจึงเป็นการให้ที่เรียกว่า ทานัง คือ ทาน ให้แล้วมันก็มีผลเป็นความผูกพัน เป็นการ
สร้างสรรค์ความสงบสุข 

๒) “สีลัง” สีลัง ภาวะปกติ สีละ แปลว่า ปกติ ภาวะปกติ ไม่มีอะไรวุ่นวาย รวมทั้งการ
ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดภาวะ เช่นน้ันด้วยน้ีเรียกว่า สีลัง สีละ 

๓) “ปริจจาคัง” คือ บริจาค คือ เป็นการให้ แต่เป็นการให้ในภายในทางจิตใจ ไม่ต้องมีผู้รับ
ก็ได้ มันต่างจาก ทานัง : ทานัง ให้อย่างมีผู้รับ ปริจจาคัง ให้อย่างไม่ต้องมีผู้รับ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่
ในตน อะไรที่ไม่ควรมีอยู่ในตน บริจาคออกไป ๆ น่ีเรียกว่า สละสิ่งที่ไม่ต้องมีผู้รับ ไม่ซ้ํากับคําว่า “ทาน” 
มักจะอธิบายไปซ้ํากับ คําว่า ทาน น้ันไม่ไม่สําเร็จประโยชน์ “ทาน” ให้ซึ่งวัตถุภายนอกมีผู้รับ “บริจาค” 
ให้ซึ่งสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ภายในตัวไม่ต้องมีผู้รับ 

๔)  “อาชชะวัง” ความซื่อตรง ความเปิดเผย ไม่เกิดโทษเกิดภัย ไม่เกิดอันตรายใด ๆ เป็น 
ที่ไว้ใจได้ ซื่อตรงต้ังแต่ตนเอง คือ ความเป็นมนุษย์ของตนเอง และซื่อตรงต่อผู้อ่ืนซึ่งเก่ียวข้อง โดย 
สรุปมันก็เป็นซื่อตรงต่อหน้าที่ที่จะต้องทําอีกน่ันแหละ ทําหน้าที่ให้ถูกต้อง ให้ซื่อตรง ให้เพียงพอ 
ให้เหมาะสม แก่ความเป็นมนุษย์ น่ีเรียกว่า ความซื่อตรง 

๕)  “มัททะวัง” มัทวะ แปลว่า ความอ่อนโยน ความอ่อนโยนภายนอก คือ อ่อนโยนต่อบุคคล 
ซึ่งเข้ามาเก่ียวข้องด้วย เป็นการสร้างสรรค์ซึ่งความรัก ความสามัคคี น่ีก็เป็นความอ่อนโยนภายนอก
และความอ่อนโยนภายใน คือ ความอ่อนโยนของจิตใจ คือ จิตที่อบรมไว้ดีแล้ว มีความเหมาะสม
ถูกต้องอ่อนโยนพร้อมที่จะใช้ทําหน้าที่ใด ๆ ก็ได้ เหมือนขี้ผึ้งที่อ่อนดีแล้ว จะป้ันเป็นอะไรก็ได้ จิตใจ 
ที่อ่อนโยนแล้ว เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติธรรมะอันสูงขึ้นไปได้ทุกอย่างทุกประการ จนสําเร็จประโยชน์ 

                                                            
๕พุทธทาสภิกขุ, ทศพิธราชธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หน้า ๒๖. 



๑๔ 

 
 

๖) “ตะปัง” ตะปะ ตะบะ ปกติหมายถึง วิริยะ ความพากเพียร ความบากบ่ัน ความก้าว 
หน้ ไม่ถอยหลัง ความไม่หยุดอยู่กับที่ มีคุณสมบัติเผาผลาญกิเลส และความช่ัว โดยประการทั้งปวง ใน
ที่น้ีจะระบุไปยังสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาทท้ัง ๔ ประการ ก็ได้ เป็นตะบะเผาผลาญกิเลส 

๗) “อักโกธัง” ไม่โกรธ ตัวหนังสือแปลว่า ไม่กําเริบ ไม่มีความกระกําเริบในภายใน คือ กลุ้ม
อยู่ในใจ ไม่มีความกําเริบภายนอก คือ ประทุษร้ายบุคคลอ่ืน ไม่กําเริบทั้งภายใน ไม่กําเริบทั้งภายนอก 
เรียกว่า “อักโกธัง” ทุกคนก็จะรู้จักได้ง่าย ไม่ต้องอธิบาย 

๘)  “อะวิหิงสา” อวิหิงสา ไม่เบียดเบียน ไม่มีการกระทําอันเบียดเบียน อันกระทบกระทั่ง
ตนเองหรือผู้อ่ืน เบียดเบียนผู้อ่ืนน้ันรู้จักกันดี แต่ที่เบียดเบียนตนเองน้ี บางทีก็ไม่ค่อยจะรู้จัก คือ ถ้า
เป็นการทําตนเองให้ลําบากเปล่า ๆ ก็เป็นการเบียดเบียนตนเอง เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องทํา ไม่
จําเป็นจะต้องทําตนเองให้ลําบากเหมือนที่ทํากันเกินกว่าเหตุ ทําแต่พอดีก็ไม่ต้องมีความลําบาก ถึงจะ
มีความลําบาก ก็ไม่ใช่ว่าเป็นความลําบากที่ว่าเหลือที่จะทนทาน หรือจะกระทําได้ 

๙)  “ขันติ” ขันติ อดทน รอได้ คอยได้ คําน้ีบางทีก็แปลว่า ความสมควรมัน ก็มีความหมาย
เดียวกันแหละ เพราะเราอดทนได้ คอยได้ ก็สมควรแก่ความเป็นผู้ที่จะทําอะไรได้สําเร็จ ถ้าไม่อดทน 
รอไม่ได้ คอยไม่ได้ ก็เป็นบ้าตลอดเวลา ย่ิงเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่จะย่ิงต้องอดทนเท่าน้ัน อย่าเข้าใจว่า
จะต้องเอาความอดทน หรือต้องอดทนน้ัน ไปไว้แก่ฝ่ายผู้น้อยน้ันไม่ถูก ย่ิงเป็นผู้ใหญ่จะย่ิงต้องอดทน
ต่อความโง่ของผู้น้อย เพราะผู้น้อยเขามักจะเป็นคนโง่ เป็นคนโง่ไม่สมประกอบ หรือไม่สามารถใด ๆ 
เท่ากัน ทําให้เกิดปัญหาข้ึน ซึ่งทําให้ฝ่ายผู้ใหญ่ต้องอดทน ถึงรู้ไว้ว่าความอดทน เป็นเรื่องของฝ่าย
ผู้ใหญ่ ไม่ใช่ฝ่ายผู้น้อย ย่ิงเป็นผู้ใหญ่มากเท่าไร ย่ิงจะต้องอดทนมากข้ึนเท่าน้ัน ย่ิงมีผู้อยู่ในบังคับ
บัญชามากเท่าไร ย่ิงจะต้องมีความอดทนมากขึ้นเท่าน้ัน มิฉะน้ันจะไม่ประสบความสําเร็จ 

๑๐) “อะวิโรธะนัง” อวิโรธนะ แปลว่า ความไม่มีอะไรพิรุธ ไม่มีอะไรวิรุธหรือพิรุธ คือ ไม่ผิด
ไปจากแนวแห่งความถูกต้อง คําว่า พิรุธ หมายความว่า ผิดไปจากแนวแห่งความถูกต้อง ที่จะนํามาซึ่ง
จะนําความผิดพลาด คือ อันตราย หรือทุกข์โทษ โดยประการทั้งปวง “อะวิโรธะนัง” แปลว่า ไม่มี
อะไรที่พิรุธ คือ ผิดไปจากทางที่ควรจะเป็น คําว่าไม่มีอะไรพิรุธน้ี อาจจะขยายใจความออกไปได้ถึงตัว
เป็นสัมมันตะ คือ ความถูกต้อง ๑๐ ประการ ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ คือ ถูกต้องในความ 
คิดความเห็น ถูกต้องในความปรารถนา ถูกต้องในการพูดจา ถูกต้องในการทํางาน ถูกต้องในการดํารงชีพ 
ถูกต้องในการพากเพียร ถูกต้องในการมีสติควบคุมตัว ถูกต้องในความมีสมาธิ คือ จิตอันมั่นคง และใน
ที่สุด ก็มีความถูกต้องในเร่ืองของความรู้ขั้นสุดท้าย และก็ถูกต้องในผล คือ ความหลุดพ้นจากความ
ทุกข์อย่างถูกต้องน่ี คําว่า “ไม่มีพิรุธ” คือ มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างทุกประการ ซึ่งเป็น
ความจําเป็นอย่างย่ิง สมกับที่อยู่เป็นข้อรั้งท้ายข้อสําคัญที่สุด มักจะอยู่รั้งท้ายอย่างน้ีแล้ว “อะวิโรธะนะ” 
ความไม่มีอะไรพิรุธน้ีเป็นเรื่องปัญญา อย่าได้เข้าใจว่า ทําไมในทศพิธราชธรรม ทั้ง ๑๐ น้ี ไม่มีคําว่า
ปัญญา มีข้อปัญญา ปัญญาอย่างย่ิงที่ข้อสุดท้าย คือ “อะวิโรธะนะ” ความไม่มีอะไรพิรุธ เป็นอันว่าหลัก



๑๕ 

 
 

สําคัญทั้งหมดมีอยู่ในทศพิธราชธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญาเป็น
ตัวพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนา ดังน้ัน ทศพิธราชธรรม จึงประกอบด้วยอยู่ด้วยไตรสิกขาอย่างครบ 
ถ้วนสมบูรณ์ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า ท่านผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ผู้นําและผู้ 
ปกครองรัฐ ต้ังแต่พระเจ้าจักรพรรดิ พระมหากษัตริย์ตลอดจนนักปกครองโดยทั่วไป มีหลักธรรมที่
เป็นคุณสมบัติ และเป็นข้อปฏิบัติ ดังน้ี๖ 

๑) ทาน ให้ปันช่วยประชา คือ บําเพ็ญตนเป็นผู้ให้ โดยมุ่งปกครอง หรือทํางานเพ่ือให้เขาได้ 
มิใช่เพ่ือจะเอาจากเขา เอาใจใส่อํานวยบริการ จัดสรรความสงเคราะห์ อนุเคราะห์ให้ประชาราษฎร
ได้รับประโยชน์สุข ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อนประสบทุกข์ และ
ให้ความสนับสนุนแก่คนทําความดี 

๒) ศีล รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม สํารวมกายทวารและวจีทวาร ประกอบแต่การ
สุจริต รักษากิตติคุณ ประพฤติให้ควรเป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์ มิให้มี
ข้อที่ผู้ใดจะดูแคลน 

๓) ปริจจาคะ บําเพ็ญกิจด้วยเสียสละ คือ สามารถเสียสละความสุข สําราญ เป็นต้นตลอด 
จนชีวิตของตนได้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

๔) อาชชวะ ปฏิบัติภาระโดยซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ ไร้มายา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มี
ความจริงใจ ไม่หลอกลวงประชาชน 

๕) มัททวะ ทรงความอ่อนโยนเข้าถึงคน คือ มีอัธยาศัย ไม่เย่อหย่ิง หยาบคาย กระด้าง ถือองค์ 
มีความงามสง่า เกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวลละมุนละไม ควรได้ความรักภักดี แต่มิขาดยําเกรง 

๖) ตปะ พ้นมัวเมาด้วยเผากิเลส คือ แผดเผา กิเลส ตัณหา มิให้เข้ามาครอบงําจิต ระงับ
ยับย้ังข่มใจได้ ไม่หลงใหล หมกมุ่นในความสุขสําราญ และการปรนเปรอ มีความเป็นอยู่สม่ําเสมอ 
หรืออยู่อย่างง่าย ๆ สามัญ มุ่งมั่นแต่จะบําเพ็ญเพียรทํากิจในหน้าที่ให้บริบูรณ์ 

๗) อักโกธะ ถือเหตุผลไม่โกรธา คือ ไม่เกรี้ยวกราด ไม่วินิจฉัยความและกระทําการด้วย
อํานาจความโกรธ มีเมตตาประจําใจไว้ระงับความเคืองขุ่น วินิจฉันความและกระทําการ ด้วยจิตอัน
สุขุมราบเรียบตามธรรม 

๘) อวิหิงสา มีอหิงสานําร่มเย็น คือ ไม่หลงระเริงอํานาจ ไม่บีบคั้นกดขี่ มีความกรุณา ไม่หา
เหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใด ด้วยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง 

                                                            
๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานพระพุทธ 

ศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๐), หน้า ๔๐. 



๑๖ 

 
 

๙) ขันติ ชํานะเข็ญด้วยขันติ คือ อดทนต่องาน ที่ตรากตรํา อดททต่อความเหน่ือยยาก ถึง
จะลําบากกายน่าเหน่ือยหน่ายเพียงไรก็ไม่ท้อ ถึงจะถูกย่ัว ถูกหยันด้วยถ้อยคําเสียดสี ถากถางอย่างใด
ก็ไม่หมดกําลังใจ ไม่ยอมละทิ้งกิจกรณีย์ที่บําเพ็ญ โดยชอบธรรม 

๑๐) อวิโรธนะ มิปฏิบัติคลาดจากธรรม คือ ประพฤติมิให้ผิดจากประศาสนธรรม อันถือ
ประโยชน์สุขความดีงามของรัฐ และราษฎร์เป็นที่ต้ัง อันใดประชาราษฎร์ปรารถนาโดยชอบธรรม ก็ไม่
ขัดขืนการใดจะเป็นไปโดยชอบธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนก็ไม่ขัดขวาง วางองค์เป็นหลักหนัก
แน่นในธรรมคงที่ ไม่มีความเอนเอียงหว่ันไหวเพราะถ้อยคําดีร้ายลาภ สักการะหรืออิฏฐารมณ์
อนิฏฐารมณ์ใด ๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรมก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบ
แผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามก็ดี ไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไป 

พระชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน กล่าวว่า คําว่า “ทศพิธราชธรรม” เป็นคุณธรรมที่โบราณบัณฑิต
ได้บัญญัติไว้ก่อนสมัยพุทธกาล ซึ่งพระมหากษัตริย์ในอดีตได้ทรงถือปฏิบัติมาเป็นพระราชจริยาวัตร 
แม้บุคคลผู้มิใช่พระเจ้าแผ่นดิน ก็ควรเจริญรอยตาม โดยนําเอาหลักธรรม ๑๐ ประการน้ี มาปฏิบัติใน
การบริหารการปกครอง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และเกิดความสวัสดีในสังคมตามอุดมการณ์แห่ง
การปกครองยิ่ง ๆ ขึ้นไป อันว่าคุณสมบัติของนักบริหาร หรือนักปกครอง หรือผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 
ต้ังแต่พระราชามหากษัตริย์ ตลอดจนนักบริหาร หรือนักปกครองทั่วไป ที่เรียกว่า ทศพิธราชธรรม มี
ทั้งสิ้น ๑๐ ประการ๗ ดังน้ี 

๑) ทาน นักบริหารหรือนักปกครอง ต้องรู้จักบําเพ็ญตนเป็นผู้ให้ เป็นนักเสียสละ โดยมุ่ง
ปกครองหรือทํางานเพ่ือให้เขาได้ มิใช่หมายจะเอาจากเขา รู้จักเอาใจใส่ดูแลจัดสรร สงเคราะห์ 
อนุเคราะห์ให้ประชาชน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับประโยชน์สุข ได้รับความสะดวกปลอดภัย ตลอด 
จนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อน และให้ความสนับสนุนแก่ผู้บําเพ็ญคุณงามความดี เช่น ให้รางวัล 
ให้เลื่อนยศ เลื่อนฐานะ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ทอดทิ้งดูดายยามทุกข์ยาก เข้า
ลักษณะที่ว่า “ยามปกติ ก็เรียกใช้ ยามเจ็บไข้ก็รักษา” ยามต้องการคําแนะนําปรึกษาก็ช่วยให้แสงสว่าง 
แนะ คือ บอกอุบายให้รู้นํา คือ ทําให้ดูเป็นแบบอย่าง แม้หากผู้น้อยผิดพลาดไปบ้าง โดยมิได้ต้ังใจ 
ผู้ใหญ่ก็ต้องรู้จักให้โอกาสแก้ไข ให้อภัย ให้นํ้าใจ น่ีเป็นเหตุนํามาซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะ เพราะ 
“ถ้าไม่มีการให้อภัยผิด และไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลัง จะหาสามัคคียากลําบากจัง ความพลาดพลั้ง
ย่อมมีทั่วทุกตัวคน” นี่เป็นคุณสมบัติของผู้นําข้อที่ ๑ 

๒)  ศีล ผู้ปกครอง ต้องมีความประพฤติดีงาม รู้จักรักษาความซื่อสัตย์สุจริต รักษาเกียรติคุณ 
ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง และเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน มิมีข้องที่ผู้ใดจะดูหมิ่นดูแคลนได้ 

                                                            
๗พระชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน, ๙๙ ธรรมวาทะ-ข้อคิด, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียงการ

พิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๒๓. 



๑๗ 

 
 

ก่อให้เกิดความไว้วางใจ เลื่อมใสในผู้นํา รวมความว่า การรักษาศีล โดยเฉพาะศีลห้าน้ัน ความมุ่งหมายก็
คือรักษาตนเองไว้มิให้เสียหาย เป็นการปิดช่องทางที่จะนําความเสียหายมาสู่ตนได้ถึง ๕ ทางด้วยกันคือ 

ศีลข้อที่ ๑ ป้องกันทางที่ตนจะเสียหาย เพราะความโหดร้าย 
ศีลข้อที่ ๒ ป้องกันทางที่ตนจะเสียหาย เพราะความใจอยาก 
ศีลข้อที ๓ ป้องกันทางที่ตนจะเสียหาย เพราะความมากรัก 
ศีลข้อที่ ๔ ป้องกันทางที่ตนจะเสียหาย เพราะความปากช่ัว 
ศีลข้อที่ ๕ ป้องกันทางที่ตนจะเสียหาย เพราะความมัวเมา หมายความว่า ชีวิตของผู้คน

ทั้งหลาย ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้น้อย มักจะพังทลายไปเพราะ ๕ เรื่อง เหล่าน้ี คือ 
ความโหดร้าย ในสันดาน ๑ 
ความอยากได้ในทรัพย์สินของผู้อ่ืน ในทางที่ผิด ๆ ๑ 
ความฟุ้งซ่าน ในทางกามเกี่ยวกับเพศตรงข้าม ๑ 
ความไม่มีสัจจะประจําใจ ๑ 
ความประมาทขาดสติสัมปชัญญะ ๑ รวมเรียกง่าย ๆ ว่า โหดร้าย ใจอยาก มากรัก ปากช่ัว 

มัวเมา หรือโหดร้าย มือไว ใจเร็ว ขี้ปด หมดสติ แต่ถ้ามีศีลกํากับควบคุมแล้ว กายกรรม วจีกรรม 
มโนกรรม ก็จักไม่นําความวิบัติเสียหายมาให้แก่ตน ทั้งผู้นําและผู้ตาม น่ีเป็นคุณสมบัติของผู้นําข้อที่ ๒ 

๓) บริจาค การบําเพ็ญกิจด้วยเสียสละ คือ สามารถเสียสละความสุข ความสําราญ เป็นต้น 
ตลอดจนชีวิตของตนได้ เพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง นัก
บริหารและนักปกครองนั้น หากเห็นแต่ประโยชน์ตน ก็เป็นคนสกปรก ไม่สามารถทํางานเพ่ือบ้านเมือง
ได้กว้างขวาง เพราะคนเห็นแก่ตนแก่ตัวน้ัน เป็นผู้ที่มีจิตใจคับแคบ ย่อมจักไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ทุก ๆ ฝ่าย และอํานาจนําความเสียหายมาสู่ประเทศชาติ สังคมได้มาก แต่หากผู้นําเป็นนักเสียสละ มี
จาคะธรรม ก็ย่อมสามารถที่จะเป็นผู้นําที่บันดาลประโยชน์สุขให้เกิดได้อย่างไพศาล ฉะน้ันวิญญาณ
ของผู้นํา จึงได้แก่ความเป็นนักเสียสละ สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ว่า “พึงสละทรัพย์เพ่ือรักษา
อวัยวะ พึงสละอวัยวะเพ่ือรักษาชีวิต พึงสละชีวิตเพ่ือรักษาธรรม” น่ีเป็นยอดของนักเสียสละ เป็น
คุณสมบัติของผู้นําข้อที่ ๓ 

๔) อาชชวะ การปฏิบัติภาระโดยซื่อตรง ไม่คด ไม่โกง ไม่กอบโกย ไม่โกงกิน ไม่เสแสร้ง
แกล้งมายาหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ แต่ปฏิบัติโดยสุจริต ข้อน้ีสมเด็จบรมบพิตร ได้พระราชทาน
พระบรมราโชวาท ในการเสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีเฉลิม 
พระชนม์พรรษา ๕ ธันวามหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๒ ณ พระที่น่ัง อมรินทรวินิจฉัย ความตอนหน่ึงว่า 
“ความเจริญมั่นคงทั้งน้ัน จะสําเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนให้เต็มกําลัง ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วน 
รวม ย่ิงกว่าส่วนอ่ืน ๆ” ความสะอาดในการปฏิบัติหน้าที่ก็ดี ความซื่อตรงในการปฏิบัติหน้าที่ก็ดี 



๑๘ 

 
 

ฝรั่ง เรียกว่า “คลีน” และ “เคลีย” ได้แก่ สะอาดโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีความจริงใจต่อประชาชน
และประเทศชาติ อันว่าความซื่อสัตย์ซื่อตรงที่ผู้นําทุกช้ันจะพึงระวัง และปฏิบัติให้ได้โดยเคร่งครัดน้ัน เช่น 

 (๑) ซื่อตรงต่อบุคคล ได้แก่ ไม่คิดคดทรยศต่อมิตร และผู้มีพระคุณ 
 (๒) ซื่อตรงต่อเวลา ได้แก่ การทํางานตรงกับเวลานาทีที่กําหนดหมาย ไม่เอาเวลาราชการ

ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน 
 (๓) ซื่อตรงต่อวาจา ได้แก่ รับปากรับคําไว้กับใครอย่างไร ก็พยายามปฏิบัติให้ได้ตามน้ัน 
 (๔) ซื่อตรงต่อหน้าที่ ได้แก่ ต้ังใจทํางานตามท่ีได้รับมอบหมาย ให้เกิดผล ไม่ละทิ้งเสียกลางคัน 
 (๕) ซื่อตรงต่อความดี ได้แก่ รักษาความดีที่เรียกว่า “ธรรม” ไว้มิให้เสียหาย เช่น ความ

เที่ยงธรรม ความยุติธรรม ความชอบธรรม และความเป็นธรรม 
 (๖) ซื่อตรงต่อตนเอง ได้แก่ การไม่โกหกตนเอง ซื่อสัตย์สุจริตต่ออุดมการณ์ของตน เอา

เหตุผลเข้าปรับปรุงกับเหตุการณ์ อันเป็นแนวความคิดของตน ไม่ฝืนใจประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีงาม ผิดจาก
ปฏิญาณของตน นี้เป็นคุณสมบัติของผู้นําข้อที่ ๔ 

๕) มัททวะ การแสดงกิริยาอ่อนโยน อ่อนน้อม เป็นคนไม่แข็งกระด้าง ปราศจากมานะทิฐิ 
มีอัธยาศัยไม่เย่อหย่ิง หรือหยาบคายไม่เป็น “ท้าวพระยาลืมกัน ต้นไม้ลืมดิน ปักษินลืมไพร” น้ีเป็น
คุณสมบัติของผู้นําข้อที่ ๕ 

๖)  ตบะ การใช้ความเพียร เพ่ือเผาผลาญกิเลส ตัณหา มิให้เข้ามาครอบงําจิต เห็นผิดเป็นชอบ 
รู้จักระงับยับย้ังช่ังใจได้ ไม่หลงใหลหมกมุ่นในความสุขสําราญ และการปรนเปรอ มีความเป็นอยู่อย่าง
สม่ําเสมอ มุ่งมั่นในอันที่จะบําเพ็ญเพียร ทํากิจในหน้าที่ให้สมบูรณ์ น้ีเป็นคุณสมบัติของผู้นําข้อที่ ๖ 

๗) อักโกธะ รู้จักใช้เหตุผล ไม่เกรี้ยวกราดปราศจากเหตุผล และไม่กระทําการด้วยอํานาจ
ความโกรธ มีเมตตาธรรมประจําใจ รู้จักระงับความขุ่นเคืองแห่งจิต และมีวินิจฉัย ตลอดถึงการกระทํา
ด้วยจิตอันสุขุมรอบคอบ เยือกเย็น น้ีเป็นคุณสมบัติของผู้นําข้อที่ ๗ 

๘) อวิหิงสา ความเป็นผู้ไม่หลงระเริงในอํานาจ ไม่บีบคั้นกดขี่ มีความกรุณา ไม่หาเหตุเบียด 
เบียนลงโทษด้วยอาชญาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือประชาราษฎร์ด้วยอํานาจความอาฆาตเกลียดชัง น้ี
เป็นคุณสมบัติของผู้นําข้อที่ ๘ 

๙)  ขันติ ความเป็นผู้อดทนต่อกระแสอกุศลที่มากระทบ ตลอดถึงอดทนต่องานที่ตรากตรํา
ต่อความเหน่ือยยาก ถึงจะลําบากกายน่าเหน่ือยหน่ายเพียงไร ก็ไม่ท้อแท้ ไม่ท้อถอย ไม่หมดกําลังใจ 
ไม่ละทิ้งกิจการงานที่ทํา โดยชอบธรรม น้ีเป็นคุณสมบัติของผู้นําข้อที่ ๙ 

๑๐) อวิโรธนะ ความเป็นผู้ประพฤติมิให้ผิดพลาดจากศีลธรรม กฎหมาย ระเบียบวินัยขนบ 
ประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง ถือประโยชน์สุขความดีงามของรัฐ และประชาราษฎร์ เป็นที่ต้ังสถิต 
มั่นในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรมก็ดี นิติธรรม คือ ระเบียบแบบแผนหลักการปกครองตลอด 
จนขนบธรรมเนียมประเพณอันดีงาม ดังกล่าวแล้วก็ดี ไม่ประพฤติให้พลาด ไม่ปฏิบัติให้เคลื่อนจนกลาย 
เป็นวิปริตผิดเพ้ียนไป น้ีเป็นคุณสมบัติของผู้นําข้อสุดท้าย 



๑๙ 

 
 

สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวว่า ทศพิธราชธรรม เป็นธรรมะสําหรับพระราชา เพ่ือทรงปฏิบัติ 
พระราชกิจ ซึ่งมีอยู่ ๑๐ ประการ๘  และเป็นธรรมะที่ข้าราชการ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พึง
เจริญรอยเบ้ืองพระยุคลบาท ได้แก่ 

๑) ทานํ หรือการให้ หมายถึง การพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ การทรงเสีย 
สละพระกําลัง ในการปกครองแผ่นดิน การพระราชทานพระราชดําริอันก่อให้เกิดสติปัญญา และ
พัฒนาชาติ การพระราชทานเสรีภาพ อันเป็นหัวใจแห่งมนุษย์ 

๒)  สีลํ หรือการต้ัง และทรงประพฤติพระราชจริยานุวัตรพระกายพระวาจา ให้ปราศจากโทษ ทั้ง
ในการปกครอง อันได้ แก่กฎหมาย และนิติราชประเพณี และในทางพระศาสนาอั นได้แก่เบญจศีลมาเสมอ 

๓)  ปริจฺจาคํ หรือการบริจาค อันได้แก่ การที่ทรงสละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือมีประโยชน์
น้อยเพ่ือสิ่งที่ดีกว่า คือ เมื่อถึงคราวก็สละได้ แม้พระราชทรัพย์ไปจนพระชนม์ชีพ พระโลหิต เพ่ือรักษา
ธรรมตามหน้าที่ของพระองค์ 

๔)  อาชฺชวํ หรือความซื่อตรง อันได้แก่ การที่ทรงซื่อตรงในฐานะที่เป็นผู้ปกครองดํารงอยู่
ในสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อพระราชสัมพันธมิตร และอาณาประชาราษฎร 

๕)  มทฺทวํ หรือทรงเป็นผู้มีอัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร ทรงมีสัมมาคารวะต่อ
ผู้อาวุโส และอ่อนโยนต่อบุคคลที่เสมอกัน และตํ่ากว่า 

๖)  ตปํ หรือความเพียร ที่แผดเผาความเกียจคร้าน คือ การที่พระมหากษัตริย์ทรงต้ังพระราช 
อุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้เป็นไปด้วยดี โดยปราศจากความเกียจคร้าน 

๗)  อกฺโกธํ หรือความไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ไม่พยายามมุ่งร้ายผู้อ่ืน แม้จะลงโทษ
ผู้ทําผิดก็ทําตามเหตุผล และสําหรับพระมหากษัตริย์น้ัน ต้องทรงมีพระเมตตา ไม่ทรงก่อเวรแก่ผู้ใด ไม่
ทรงพระพิโรธโดยเหตุที่ไม่ควร และแม้จะทรงพระพิโรธ ก็ทรงข่มเสียให้สงบได้ 

๘)  อวิหิงสา คือ ทรงมีพระราชอัธยาศัย กอปรด้วยพระมหากรุณา ไม่ทรงก่อทุกข์ หรือ
เบียดเบียนผู้อ่ืน ทรงปกครองประชาชน ดังบิดาปกครองบุตร 

๙)  ขนฺติ คือ การที่ทรงมีพระราชจริยานุวัตร อันอดทนต่อสิ่งทั้งปวง รักษาพระราชหฤทัย 
และพระอาการ พระกาย พระวาจาให้เรียบร้อย 

๑๐) อวิโรธนํ คือ การท่ีทรงต้ังอยู่ในขัตติยราชประเพณี ไม่ทรงประพฤติผิดจากพระราช
จริยานุวัตร นิติศาสตร์ ราชศาสตร์ ไม่ทรงประพฤติให้คลาดจากความยุติธรรม ทรงอุปถัมภ์ยกย่องคน
ที่มีความชอบ ทรงบําราบคนที่มีความรับผิด โดยปราศจากอํานาจอคติ ๔ ประการ และไม่ทรงแสดง
ให้เห็นด้วยพระราชหฤทัยยินดียินร้าย 

                                                            
๘สุเมธ ตันติเวชกุล, หลักธรรม หลักทํา ตามรอยพระยุคลบาท, (กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธา 

การพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๓๔. 



๒๐ 

 
 

วิสิษฐ เดชกุญชร กล่าวว่า พระเจ้าอยู่หัวใช้อะไรเป็นตําราในการทํางานของท่าน ท่านไม่
เคยรับสั่ง อยากจะรู้ลองไปค้นเอา พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ มาอ่านแล้ว จะ
พบว่า ตําราแฝงอยู่ในน้ัน ผมเองใช้เวลาหลายปีกว่าจะตระหนักว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงมีตํารา เป็นตํารา 
ที่ท่านทั้งหลายต้องศึกษาขาดไม่ได้ คือ ทศพิธราชธรรม ซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎก“ทศพิธราชธรรม” 
แปลว่า ธรรมะของพระราชา แต่ขอให้เข้าใจตรงกันว่า ใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปกครอง
บ้านเมือง ต้องใช้ธรรมะข้อเดียวกันน้ีด้วย เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายที่น่ังอยู่ข้างหน้าผมเวลานี้ ต้อง
รู้จัก ทศพิธราชธรรมทั้งหมด แล้วขอแนะนําว่า ต่อไปน้ีขอให้ใช้ โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เพราะท่านกําลังทํางานถวายพระเจ้าอยู่หัวอยู่ ทํางานอย่างเดียวกับพระเจ้าอยู่หัว แต่ในขอบเขต 
ที่แคบลงมาปริมาณอาจจะน้อยกว่า ในหลวงรับผิดชอบทั้งประเทศ แต่ท่านทั้งหลายรับผิดชอบเพียง
ท้องถิ่นของท่านเท่าน้ัน ทศพิธราชธรรม น้ันประกอบด้วย๙ 

๑) ทาน คําว่า ทาน มักจะแปลตามตัวว่า การให้ แต่การให้แบบทศพิธราชธรรมน้ัน ไม่ได้
หมายถึง การแจกเงินเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึง การสละทรัพย์สิ่งของบํารุงเลี้ยงดูช่วยเหลือชาว 
บ้าน และการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมถึงการให้คําแนะนํา ให้กําลังใจด้วย สิ่งเหล่าน้ีผมได้เห็น
มาตลอด ต้ังแต่เริ่มรับราชการถวายท่าน จนกระทั่งบัดน้ี พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกําลังใจของประเทศ 
พระราชทานกําลังใจให้ชาวบ้านเสมอมา 

๒) ศีล ในหลวงของเรา ทรงศีลและทรงปฏิบัติพระสมาธิมาตลอด ทรงเป่ียมด้วยพระเมตตา 
ไม่ทรงฆ่า และไม่โปรดการรังแกผู้อ่ืน สัตว์อ่ืน ชีวิตอ่ืน ในขบวนเสด็จทุกคร้ัง จะมีพระราชกระแสรับสั่ง
มาอย่างชัดเจนทุกคราวว่า ห้ามทําอันตรายชีวิตสัตว์ เพราะฉะนั้น รถขบวนเสด็จพระราชดําเนินที่ว่ิง
ไปน้ัน ต้องหยุดให้เป็ดหรืองูบ้างข้ามถนน ภาพอย่างน้ีเห็นบ่อย ๆ แล้วเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้แต่ตัวแย้
ที่พระราชวังไกลกังวลหากใครรังแก จะต้องถูกปรับเป็นเงิน ๒๕ บาท ในสมัยโน้น ข้อที่ผมอยากจะ
ฝากท่านทั้งหลายไว้ คือ ศีลข้อ ๔ เพราะข้อน้ี ใครจะเก่งแค่ไหนก็อดไม่ได้ที่จะล่วงกันบ่อย ๆ โกหก 
พูดคําหยาบ เพ้อเจ้อ ส่อเสียด ไร้สาระ อยู่ในข้อน้ีหมด ใครอยู่ในวังจะไม่เคยได้ยินคําหยาบ หรือ
แม้แต่กระด้างจากพระโอษฐ์ของในหลวง หรือพระราชินี ไม่เคยรับสั่งอะไรให้เรากระเทือนใจเลย แม้
จะอยู่ในภาวะที่เรียกว่า ทรงกริ้วเต็มที่ 

๓) ปริจจาคะ คือ บริจาค เรามักจะนึกว่า บริจาคกับทาน เป็นอันเดียวกัน บริจาคกินความ
ถึง ความเสียสละไม่ใช้ให้เฉย ๆ เสียสละความสุขของตัวเองหรือแม้แต่ชีวิต เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน น่ีคือคําอธิบาย ว่าทําไมทรงพระประชวรแล้วยังไม่เลิกทํางาน ทําไมที่ไหนมีอันตรายจึงสู้
อุตสาห์เสด็จพระราชดําเนินไป เพราะเหตุว่าทรงมีปริจจาคะน่ันเอง ท่านผู้นําท้องถิ่นทั้งหลาย ต้อง

                                                            
๙วิสิษฐ เดชกุญชร, รอยพระยุคลบาท, (กรุงเทพมหานคร  : สํานักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๘), 

หน้า ๓๗. 



๒๑ 

 
 

โดยเสด็จนะครับ อย่าเห็นแก่เหน่ือยยาก อย่าเห็นแก่อันตราย ถ้าชาวบ้านเขาอยู่เราต้องอยู่ ชาวบ้าน
เขาสู้เราต้องสู้ 

๔) อาชชวะ แปลว่า ความซื่อตรง ไม่มีมารยาท ทํางานด้วยความสุจริต จริงใจ ไม่หลอกลวง
ประชาชน 

๕) มัททวะ แปลว่า ความอ่อนโยน ในหลวงของเราทรงเป่ียมไปด้วยพระเมตตา และพระ
กรุณาไม่มีหยาบคายให้เห็น 

๖)  ตปะ แปลว่า การเผาไหม้ และหมายรวมถึงความสามารถ ในการที่จะเผาสิ่งที่เป็น
กิเลสตัณหาไม่ให้ครอบงําตน รู้จักระงับยับย้ัง ข่มใจ ไม่หลงใหลหมกมุ่นอยู่ในความสุขสําราญฟุ้งเฟ้อ 
แต่มีความเป็นอยู่สม่ําเสมอ หรืออย่างสามัญ มุ่งแต่จะทําหน้าที่ให้สําเร็จให้บริบูรณ์เท่าน้ัน 

๗)  อักโกธะ แปลว่า ไม่โกรธ เมื่อไม่มีความโกรธเป็นเจ้าเรือน ก็จะทําให้ดํารงความเป็น
ธรรมไว้ได้ มีเมตตารู้จักระงับความขุ่นเคืองใจ ใจสงบเสียแล้วการทํางานอย่างอ่ืนก็สบายเป็นอุทาหรณ์
สําหรับท่านผู้นําชุมชนทั้งหลายด้วย อย่าโกรธ โกรธเผาตัวเอง และเผาคนอ่ืนด้วย เป็นนายอย่าโกรธ
ลูกน้อง อย่าประจานลูกน้องในที่ประชุม เพราะทําอย่างน้ันเท่ากับสร้างศัตรูเพ่ิมขึ้น และเป็นศัตรูตลอด 
ชีวิตเป็นการสร้างศัตรูที่ง่ายที่สุด 

๘)  อวิหิงสา แปลว่า ความไม่เบียดเบียน ไม่บีบคั้น ไม่กดขี่ ไม่หลงอํานาจขาดกรุณา ไม่หา
เรื่องลงโทษ ไม่อาฆาต ไม่เกลียดชัง 

๙)  ขันติ แปลว่า ความอดกลั้น มิใช่หมายเพียงว่าจะไม่แสดงอะไรออกมาเท่าน้ัน แต่หมายถึง
อดกลั้นที่จะไม่ทําในสิ่งที่ตนเองรู้ว่าผิดว่าบาปด้วย 

๑๐) อวิโรธนะ แปลว่า ความไม่คลาดธรรม หมายความว่า ดํารงตัวให้ถูกต้องสอดคล้อง 
กับประเพณีนิติธรรม ระเบียบข้อบังคับกฎหมาย โดยไม่เอนเอียง ไม่กวัดแกว่งออกไปจากความถูกต้อง
ทํานองคลองธรรม 

กมล ฉายาวัฒนะ กล่าวว่า ทศพิธราชธรรม เป็นธรรมปฏิบัติ ๑๐ ประการ ของผู้ที่จะเป็น
พระราชาท่ีดีตามแนวการบริหารในปัจจุบัน อาจนํามาประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่พึงประสงค์ ๑๐ 
ประการ สําหรับการเป็นผู้นําหรือผู้บริหารที่ดี แนวปฏิบัติทั้ง ๑๐ ประการ  ดังกล่าวมีสาระสําคัญ คือ 
ทศพิธราชธรรม เป็นสิ่งจะนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความสงบสุข สันติภาพ ความเป็นผู้มีอิสระ
เหนือความทุกข์ และเหนือปัญหาทุกอย่างทุกประการ๑๐ 

                                                            
๑๐กมล ฉายาวัฒนะ, บริหารคนและงานตามหลักการของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร :  

ชบาพลับลิชชิง เวิร์กส, ๒๕๔๙), หน้า ๒๕. 



๒๒ 

 
 

๑) ทาน คือการให้ การให้ในที่น้ี หมายถึง ให้วัตถุภายนกเป็นสิ่งของต่าง ๆ โดยต้องมีผู้รับ
โดยตรง จึงจะเป็นการให้ที่เรียกว่า ทานัง คือ ทาน ซึ่งให้แล้วมีผลเป็นความผูกพัน เป็นการสร้างสรรค์
ความสงบสุข 

๒) สีลัง คือ ภาวะปกติ สีละ แปลว่า ปกติ ภาวะปกติไม่มีอะไรวุ่นวาย รวมทั้งการปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดภาวะเช่นน้ันด้วย 

๓) ปริจจาคัง คือ การบริจาค เป็นการให้ แต่เป็นการให้ภายในทางจิตใจ ไม่ต้องมีผู้รับก็ได้ 
จึงแตกต่างจาก ทานัง เป็นการบริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน อะไรที่ไม่ควรมีอยู่ในตนบริจาคออกไป 
เป็นการบริจาคที่เรียกว่า สละสิ่งที่ไม่ต้องมีผู้รับ ไม่ซ้ํากับคําว่า ทาน 

๔) อาชชะวัง คือ ความซื่อตรง ความเปิดเผย ไม่เกิดโทษเกิดภัย ไม่เกิดอันตรายใด ๆ เป็นที่ไว้ใจ
ได้ ซื่อตรงต้ังแต่ตนเอง คือ ความเป็นมนุษย์ของตนเอง และซื่อตรงต่อผู้อ่ืน ซึ่งเก่ียวข้องโดยสรุป คือ ความ
ซื่อตรงต่อหน้าที่ที่จะต้องทํา ทําหน้าที่ให้ถูกต้อง ให้ซื่อตรง ให้เพียงพอ ให้เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ 

๕) มัททะวัง มัทวะ แปลว่า ความอ่อนโยน ความอ่อนโยนภายนอก คืออ่ อนโยนต่อบุคคล
ซึ่งเข้ามาเก่ียวข้องด้วย เป็นการสร้างสรรค์ ซึ่งความรัก ความสามัคคี ส่วนความอ่อนโยภายใน คือ 
ความอ่อนโยนของจิตใจ จิตที่อบรมไว้ดีแล้วมีความถูกต้องเหมาะสมอ่อนโยน พร้อมที่จะใช้ทําหน้าที่
ใด ๆ ก็ได้ เหมือนขี้ผึ้งที่อ่อนดีแล้วจะป้ันเป็นอะไรก็ได้ จิตใจที่อ่อนโยนแล้วเหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรม
อันสูงขึ้นไป ได้ทุกอย่างทุกประการจนสําเร็จประโยชน์ 

๖) ตะปัง ตะปะ ตะบะ โดยปกติหมายถึง วิริยะ ความพากเพียร ความบากบ่ัน ความก้าวหน้า 
ความไม่ถอยหลัง ความไม่หยุดอยู่กับที่ มีคุณสมบัติเผาผลาญกิเลส และความช่ัวทั้งปวง ในที่น้ีจะระบุ
ไปยังอิทธิบาท ๔ ก็ได้ เป็นตะบะเผาผลาญกิเลส 

๗) อักโกธัง ไม่โกรธหรือไม่กําเริบ ไม่มีความกําเริบภายใน คือ กลุ้มอยู่ในใจ ไม่มีความกําเริบ
ภายนอก อันจะทําให้ประทุษร้ายคนอ่ืน ไม่กําเริบทั้งภายใน ไม่กําเริบทั้งภายนอก เรียกว่า อักโกธัง 

๘) อวิหิงสา คือ ไม่เบียดเบียน ไม่มีการกระทําอันเบียดเบียน อันกระทบกระทั่งตนเอง 
หรือผู้อ่ืน การเบียดเบียนตนเอง คือ การทําตนเองให้ลําบาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องทํา ไม่
จําเป็นต้องทําให้ตนเองลําบาก เหมือนที่ทํากันเกินกว่าเหตุ ทําแต่พอดีก็ไม่ต้องมีความลําบาก ถึงจะมี
ความลําบากก็ใช่ว่าเป็นความลําบากที่เหนือจะทนทาน หรือจะกระทําได้ 

๙) ขันติ คือ อดทนรอได้ คอยได้ คําน้ีบางทีก็แปลว่า ความสมควร เพราะอดทนได้ คอยได้ 
ก็สมควรแก่ความเป็นผู้ที่จะทําอะไรได้สําเร็จ ถ้าไม่อดทน รอไม่ได้ คอยไม่ได้ ก็เป็นบ้าตลอดเวลา ย่ิง
เป็นผู้ใหญ่เท่าไรย่ิงต้องอดทนเท่าน้ัน อย่าเข้าใจว่าจะต้องเอาความอดทนหรือการจําต้องอดทนน้ัน ไป
ไว้แก่ฝ่ายผู้น้อยเพราะไม่ถูก ย่ิงเป็นผู้ใหญ่ก็ยิ่งต้องอดทนต่อความโง่ของผู้น้อย เพราะผู้น้อยมักจะเป็น
คนโง่ เป็นคนโง่ที่ไม่สมประกอบหรือไม่สามารถใด ๆ ทําให้เกิดปัญหาขึ้น ฝ่ายผู้ใหญ่จึงต้องอดทน
ความอดทนจึงเป็นเรื่องของฝ่ายผู้ใหญ่ ไม่ใช่ฝ่ายผู้น้อย ย่ิงเป็นผู้ใหญ่มากเท่าไรย่ิงจะต้องอดทนมากข้ึน
เท่าน้ัน ย่ิงมีผู้อยู่ในบังคับบัญชามากเท่าไร ย่ิงจะต้องมีความอดทนมากข้ึนเท่าน้ัน มิฉะน้ันจะไม่ประสบ
ความสําเร็จ 
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๑๐) อวิโรธนะ อวิโรธะนัง แปลว่า ความไม่มีอะไรพิรุธ คือ ผิดไปจากทางที่ควรจะเป็นคําว่า
ไม่มีอะไรพิรุธน้ี อาจขยายความออกไปได้เป็นความถูกต้อง ๑๐ ประการ ได้แก่ อริยมรรค ซึ่งมีองค์ ๘ คือ 
ถูกต้องในความคิดความเห็น ถูกต้องในความปรารถนา ถูกต้องในการพูดจา ถูกต้องในการทํางาน 
ถูกต้องในการดํารงชีพ ถูกต้องในการพากเพียร ถูกต้องในการมีสติความคุมตัว ถูกต้องในความมีสมาธิ 
คือ จิตอันมั่นคงและในที่สุด ก็มีความถูกต้องในเรื่องของความรู้ขั้นสุดท้าย และถูกต้องในผล 
คือ ความหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถูกต้อง 

พระเจริญ สุวฑฺฒโน กล่าวว่า ทศพิธราชธรรม มี ๑๐ องค์ประกอบ๑๑  คือ 
๑) ทาน หมายถึง มีการช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์เมื่อถูกภัยพิบัติ มีการสละทรัพย์สิ่งของ ๆ 

ตนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ มีการให้ความรู้ในด้านการศึกษาตามสาขาต่าง ๆ มีการสร้างแหล่งเรียน 
รู้ตามสถานที่สาธารณะ มีการให้อภัยแก่บุคคลผู้มีจิตสํานึกผิด 

๒) ศีล หมายถึง มีการรักษา กาย วาจา ใจ ให้เป็นปกติ การรักษาความสุจริตต่อหน้าที่ทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง มีการประพฤติตนตามธรรมนองครองธรรม มีการประกอบสัมมาชีพโดยสุจริต 
มีการละเว้นจากการทําผิดศีลอย่างเด็ดขาด 

๓) ปริจจาคะ หมายถึง มีความเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม มีการ
ให้สิ่งของแก่ผู้อ่ืน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีการเก้ือกูลค้ําจุนผู้ที่ขัดสนขาดแคลน มีการสงเคราะห์ญาติ
ตามโอกาสอันสมควร การยอมเสียสละอวัยวะร่างกายเพ่ือผู้อ่ืน 

๔) อาชชวะ หมายถึง มีการบริหารงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีอคติ มีความซื่อตรง ไม่ทุจริต
ต่อหน้าที่การงานเพ่ือหาผลประโยชน์ มีภาพลักษณ์การแสดงออกที่น่าเช่ือถือได้ มีความซื่อสัตย์ 
ต่อตนเองและผู้อ่ืน การให้บริการแก่สังคมโดยความชอบธรรม 

๕) มัททวะ หมายถึง มีการวางตัวให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของตนเอง มีการคิดดีพูดดี 
ทําดี และรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน การรู้จักทําจิตใจให้เป็นกลางไม่เอนเอียงตามกระแส มีความพลอย 
ยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี มีความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นจากทุกข์ประสบสุข 

๖) ตปะ หมายถึง การข่มความทะยานอยากได้ในสิ่งที่เกินความจําเป็น มีการสวดมนต์
เพ่ือให้จิตใจสงบตามศาสนาของตน มีการสร้างจิตสํานึกความละอายและเกรงกลัวให้มีขึ้นในตัวการ
รู้จักอดทน อดกลั้น ต่ออารมณ์ที่มากระทบ มีการรักษาจิตไม่ให้ความโลภ โกรธ หลงครอบงํา 

๗) อักโกธะ หมายถึง การมีจิตใจที่ดีไม่มุ่งร้ายต่อผู้อ่ืนด้วยกาย วาจา และใจการรู้เท่าทัน
อารมณ์ปัจจุบันว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ ถึงมีผู้มากล่าวว่าร้ายก็สามารถทําจิตใจให้เป็นปกติได้ มีการแผ่
เมตตาจิตไปให้ผู้อ่ืนอย่างสมํ่าเสมอ การรู้จักให้อภัยและทําความเข้าใจผู้อ่ืน 

                                                            
๑๑พระเจริญ สุวฑฺฒโน, ทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พิมพ์ครั้งที่ ๓,

(กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๓๓. 
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๘)  อวิหิงสา หมายถึง มีการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ที่เสียโอกาสและด้อยกว่า การไม่สร้างหน้ี
ให้แก่ตนและครอบครัว การไม่เลือกปฏิบัติกับเพ่ือนร่วมอาชีพ การไม่ใช้อํานาจจนเกินขอบเขต การ
วางตัวเป็นกลางให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

๙)  ขันติ หมายถึง มีความอดทนต่อการเจ็บไข้ ไม่สบายกาย การไม่หว่ันไหวต่อคํานินทา
และสรรเสริญ การไม่ละทิ้งการงานหน้าที่ไปโดยมิชอบ มีความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงาน มีความอดทนต่ออํานาจกิเลสของตน 

๑๐) อวิโรธนะ หมายถึง มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย การยึดเอาผลประโยชน์ 
ของส่วนรวมเป็นที่ต้ัง การไม่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย มีการดําเนินชีวิตไปตามกรอบของ
กฎหมายและศาสนา ความเป็นบุคคลผู้ต้ังมั่นในความยุติธรรม 

ทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ จัดได้ว่าเป็นธรรมที่สุดยอดของนักบริหารตัวยง ถ้าบุคคลใด
สามารถนําเอาไปใช้ได้ครบทุกข้อ หรือว่าข้อใดข้อหน่ึง ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งส่วนรวมและส่วน
ของแต่ละบุคคล และยังเป็นธรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนดี ทั้งของชาติและคนดีของสังคมอีกด้วย 

 
๒.๒ แนวคดิ และทฤษฎีเก่ียวกับองค์การบริหารสว่นตําบล 

๒.๒.๑ จุดมุ่งหมายของการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบล 
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล โดยที่สภา

ตําบลซึ่งจัดต้ังขึ้นตามประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ในขณะนั้น
ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลทําให้การบริหารงาน ไม่สามารถดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความ
คล่องตัวในการบริหารงาน สมควรปรับปรุงฐานของสภาตําบล และการบริหารงานของสภาตําบลเสีย
ใหม่ให้สามารถรองรับการกระจายอํานาจไปสู่ประชาชนได้มากขึ้น รวมท้ังการยกฐานะสภาตําบล ซึ่งมี
รายได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นได้ โดยใสส่วนน้ี 
ขอกล่าวถึง เฉพาะรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เพ่ือให้สอดคล้องกับวิชาการส่วนท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย ได้เคยจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลและสภาตําบลมาก่อน ตาม 
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๔๙๙ (รวม ๕๙ แห่ง) และจัดต้ังสภาตําบลเป็นสถาบันฝึก 
อบรมประชาธิปไตยตามโครงการ พพป. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ 

ต่อมาได้มีประกาศ คณะปฏิวัติที่ ๓๒๖/๑๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ยกเลิก 
อบต. และจัดต้ังสภาตําบล เป็นสถานที่ฝึกอบรมประชาธิปไตย แก่ประชาชนในระดับพ้ืนฐาน ทําให้
สภาตําบลเป็นสถาบันพ้ืนฐาน ที่ส่งเสริมการการปกครองตนเอง และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างดีย่ิงขึ้น ทําให้เกิดกระแสสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น และนํามาซึ่ง
การเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณากระจายอํานาจการปกครองตนเองไปสู่ท้องถิ่นระดับตําบล จึงได้
ประกาศใช้ พ.ร.บ. สภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมีผลบังคับใช้ 
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วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และต่อมาได้ประกาศจัดต้ัง อบต. จํานวน ๖๑๗ แห่ง และให้มีการเลือก
สมาชิกสภา อบต. คร้ังแรก เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ส่วนสภาตําบลทั้งประเทศได้รับ
การยกฐานะเป็นนิติบุคคลท้ังหมด และเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงมหาดไทย
ประกาศจัดต้ัง อบต. เพ่ิมขึ้นอีก ๒,๑๔๓ แห่ง หรือการเพ่ิม อบต. แบบก้าวกระโดด ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ให้เป็น ๖ พันกว่าแห่ง และระบุให้เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน อบต. 
ได้เพ่ิมขึ้นตามการพัฒนาท้องถิ่น คือ มีจํานวนทั้งสิ้น ๖,๗๔๔ แห่ง 

ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีบทบัญญัติที่
กําหนดให้มีการยุบรวมองค์การบริหารส่วนตําบล ดังน้ี 

๑. องค์การบริหารส่วนตําบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วนตําบล ที่มีเขตติดต่อกัน ภายใน
เขตอําเภอเดียวกันได้ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตําบลน้ัน 

๒. องค์การบริหารส่วนตําบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีเขต
ติดต่อกันภายในเขตอําเภอเดียวกันได้ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตําบลน้ัน 

๓. องค์การบริหารส่วนตําบลใด มีจํานวนประชากรท้ังหมดไม่ถึง ๒,๐๐๐ คน เป็นเหตุให้ 
ไม่สามารถบริหารงานพ้ืนที่น้ัน ให้มีประสิทธิภาพได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดังกล่าว โดยให้รวมพ้ืนที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตําบลอ่ืน ที่มีเขตติดต่อกันภายใน เขต
อําเภอเดียวกัน หรือให้ร่วมพ้ืนที่เข้ากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีเขตติดต่อกันภายใน
เขตอําเภอเดียวกัน ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตําบลน้ัน 

ใน พ.ร.บ. สภาตําบล และอบต. พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กําหนดเพ่ิมเติม ให้สภาตําบลท่ีมีรายได้ไม่
รวมเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันเป็นเวลา ๓ ปี เฉลี่ยไม่ตํากว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
ก็อาจจัดต้ังเป็น อบต. ได้ (กองราชการส่วนตําบล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. ๒๕๔๒ : ๙) 
ทั้งหมดน้ี เพ่ือให้ความสัมพันธ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นไปตาม 
พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
และ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

๒.๒.๒ อํานาจหน้าทีข่ององค์การบริหารสว่นตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล พระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การ

บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบลไว้ ดังน้ี๑๒  

                                                            
๑๒อุดม เชยกีวงศ์, หลักสูตรท้องถ่ินยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์บรรณกิจ, ๒๕๔๕), หน้า ๔๔-๔๖. 
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๑. หน้าที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบล คือ การพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 

๒. หน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบล ต้องกระทําในเขต อบต. ดังน้ี 
 (๑) จัดให้มี และบํารุงรักษาทั้งทางนํ้าและทางบ 
 (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูล

ฝอย และสิ่งปฏิกูล 
 (๓) ป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ 
 (๔) ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
 (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 (๗) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 (๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร

ให้ตามความจําเป็น และสมควร 
๒.๒.๓ หน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณากระทําได้ หรืออาจจัดทําในเขต 

อบต. คือ 
  (๑) ให้มีนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 (๒) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 (๓) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
 (๔) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
 (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ์ 
 (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 (๗) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 (๘) การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ หรือท่าข้าม 
 (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
 (๑๒) การท่องเที่ยว 
 (๑๓) การผังเมือง 
๒.๒.๔ โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบล แบ่งโครงสร้างองค์กร ออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ 
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๑) สภาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ สมาชิก อบต. มาจากการ
เลือกของประชาชนโดยตรง และมีวาระในการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี สามารถพิจารณาได้ดังน้ี 

 ก. จํานวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล 
  ๑. ให้มีสมาชิก อบต. หมู่บ้านละ ๒ คน 
  ๒. กรณีเขต อบต. ใดมีเพียง ๑ หมู่บ้าน ให้สมาชิกสภา อบต. ประกอบด้วยสมาชิก

สภา อบต. จํานวน ๖ คน 
  ๓. กรณีเขต อบต. ใดมีเพียง ๒ หมู่บ้าน ให้สภา อบต. น้ันประกอบด้วยสมาชิกสภา 

อบต. จํานวนหมู่บ้านละ ๓ คน 
 ข. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิก อบต. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกต้ัง

ตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่มีการ
กําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ที่ได้แก้ไขตาม พ.ร.บ. สภาตําบล และ อบต. (ฉบับที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๔๖  ที่น่าสนใจและเป็นปัจจุบัน๑๓  คือ 

  ๑. ไม่เคยถูกผู้ว่าสั่งให้ออกจากตําแหน่ง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจําตําบล 
เว้นแต่จะพ้น ๕ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 

  ๒. มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และมีอายุไม่ตํ่ากว่า ๒๕ ปี บริบูรณ์ ในวันเลือกต้ัง ซึ่ง
ถือเป็นจุดที่ต้องการเพ่ิมศักยภาพให้กับ อบต. ได้มีบุคลากรที่เหมาะสมย่ิงขึ้น 

  ค. องค์ประกอบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
   ๑. ประธานสภา อบต. ๑ คน และรองประธานสภา อบต. ๒ คน โดยตําแหน่ง

ประธานสภา อบต.และรองประธานสภา อบต. จะมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ปี 
   ๒. สภา อบต. เลือกสมาชิกคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภา อบต. 
  ง. อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
   ๑. สภา อบต. มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพ่ือเป็นแนวทางใน

การบริหารกิจการของ อบต. 
   ๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ร่างข้อบังคับงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
   ๓. ควบคุมการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 

อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนพัฒนา อบต. กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

                                                            
๑๓กองราชการส่วนตําบล กรมการปกครอง, คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบล, (กรุงเทพมหานคร :  กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๐. 



๒๘ 

 
 

๒) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล (แต่เดิมเรียก “คณะกรรมการบริหาร อบต.”) 
เป็นองค์การฝ่ายบริหารทําหน้าที่บริหารกิจการของ อบต. ให้เป็นไปตามมติข้อบังคับ และแผนพัฒนา 
อบต. โดยรับผิดชอบต่อสภา อบต. จัดทําแผนพัฒนา อบต. และงบประมาณรายจ่ายประจําปี รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรวม ทั้งมีหน้าที่ อ่ืน ๆ ตามท่ีทาง
ราชการมอบหมาย โดยมีวาระดํารงตําแหน่ง ๔ ปี 

 ก. คณะผู้บริหารประกอบด้วย 
  ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (เดิมประธานกรรมการบริหาร อบต.) ๑ คน 
  ๒. รองนายก อบต. จํานวน ๒ คน ซึ่งสภา อบต. เลือกจากสมาชิกสภา อบต. แล้ว

เสนอให้นายอําเภอแต่งต้ัง 
 ข. อํานาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร อบต. 
  ๑. บริหารกิจการของ อบต. ให้เป็นไปตามมติ ข้อบัญญัติ และแผนพัฒนาตําบล 

และรับผิดชอบการบริหารกิจการของ อบต. ต่อสภา อบต. 
  ๒. จัดทําแผนพัฒนาของ อบต. และงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือเสนอให้สภา 

อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๓. รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาฯ ทราบอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ค. คณะผู้บริหารพ้นจากตําแหน่ง เช่น 
  ๑. สภา อบต. สิ้นอายุ เมื่อมีการยุบสภา อบต. 
  ๒. ครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือลาออก 
  ๓. ผวจ. สั่งให้กรรมการบริหารพ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๙๒ 
  ๔. ดํารงตําแหน่งเลขานุการสภา อบต. 
  ๕. สภา อบต. มีมติให้พ้นจากตําแหน่งไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ 
  ๖. สภา อบต. ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ

เพ่ิมเติมด้วยเสียงไม่น้อยกว่า ๒/๓ ของจํานวนสมาชิกที่มีอยู่ 
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องค์การบริหารส่วนตําบล 
 
 

  สภา อบต.  คณะผู้บริหาร อบต. 
 

ประธานสภา อบต.  นายก อบต. 
       

รองประธานสภา อบต. ๒ คน  รองนายก อบต. ๒ คน 
 

 พนักงานส่วนตําบล 
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การแสดงโครงสร้างต่าง ๆ ทางการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 

 

คณะผู้บริหาร อบต. 
๑. นายก อบต. มาจากการเลือกต้ังโดยตรง 
๒. นายก อบต. อาจแต่งต้ังรองนายก อบต. ได้ ๒ คน 
๓. เลขาฯ นายก อบต. ได้ ๑ คน 

 

 
ลูกจ้างประจํา 
ลูกจ้างชั่วคราว 

 พนักงานส่วนตําบล 
- สนง. ปลัด อบต. 
- ส่วนต่าง ๆ 

 

 
แผนภูมิ ๒.๑ แสดงโครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ที่มา : กองราชการ ส่วนตําบล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกต้ัง โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
      - หมู่บ้านละ ๒ คน 
      - ถ้าเขต อบต. ใดมี ๒ หมู่บ้าน ให้มสีมาชิกสภาหมู่บ้านละ ๓ คน 
      - ถ้าเขต อบต. ใดมี ๑ หมู่บ้าน ให้มสีมาชิกสภา ๖ คน 
      - อายุคราวละ ๔ ปี 
      - ประธานสภา ๑ คน และรองฯ อีก ๑ คน ดํารงตําแหน่งคราวละ ๔ ปี 
      - เลขานุการสภา มาจากสมาชิกสภา 
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  ๓) การแบ่งช้ันองค์การบริหารส่วนตําบล และจํานวนพนักงานของแต่ละช้ัน อบต. 
รายละเอียดการแบ่งช้ันขององค์การบริหารส่วนตําบลตามรายได้ 
 

ชั้น อบต. แบ่งรายได้ อบต. (บาท) 

๑. ช้ัน ๑ 
๒. ช้ัน ๒ 
๓. ช้ัน ๓ 
๔. ช้ัน ๔ 
๕. ช้ัน ๕ 

มากกว่า ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
๖,๐๐๐,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
ไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

แผนภูมิ ๒.๒ แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานองค์การบรหิารงาน 
องค์การบริหารส่วนตําบล 

 
 องค์การบริหารส่วนตําบล ได้แบ่งช้ัน อบต. เป็น ๕ ช้ัน ตามรายได้ที่จัดเก็บเอง ซึ่งไม่รวม

กับเงินอุดหนุน และช้ัน อบต. ก็จะสามารถกําหนดจํานวนพนักงาน อบต. เพ่ือบริหารกิจการของ อบต. 
ได้ต้ังแต่ ช้ัน ๕ ที่จํานวนพนักงานอย่างน้อย ๓ คน คือ ปลัด อบต., หัวหน้าส่วนการคลัง, หัวหน้าส่วน
โยธา เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายทางการบริหารงาน และใน อบต. ที่แบ่งเป็นช้ัน ๑ ถึงช้ัน ๕ 
น้ีมีการปรับเปลี่ยนเป็น ๓ ขนาด ตามรูปแบบใหม่ที่กําหนดขึ้น๑๔ คือ 

 รายละเอียดการแบ่งช้ันขององค์การบริหารส่วนตําบลตามประเภท 
 

 

จําแนกขนาด อบต. ๓ ประเภท อบต. ชั้นที่แบง่ตามรายได้ 
๑. อบต. ขนาดใหญ ่
๒. อบต. ขนาดกลาง 
๓. อบต. ขนาดเล็ก 

อบต. ช้ัน ๑ 
อบต. ช้ัน ๒-๓ 
อบต. ช้ัน ๔-๕ 

 

 
 ง. พนักงานส่วนตําบล 
 พนักงานตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะจําแนกแบ่ง

การบริหารออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                                                            
๑๔สถาบันพระปกเกล้า, ฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง, (นนทบุรี :  สถาบันพระปกเกล้า, 

๒๕๕๑), อัดสําเนา. 



๓๒ 

 
 

 ๑) สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีปลัด อบต. เป็นหัวหน้าสํานักงาน  
 ๒) ส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้ต้ังขึ้น เช่น ส่วนการคลัง, ส่วนโยธา เป็นต้น 
 เพ่ือประโยชน์แก่กิจการ อบต. อาจขอให้ข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน

ราชการของรัฐและวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติ
กิจการ อบต. เป็นการช่ัวคราว โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิมได้ ทั้งน้ีให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มี
อํานาจอนุญาตได้ตามความจําเป็น ในกรณีที่เป็นข้าราชการ ซึ่งไม่อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้กระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งต้ัง ซึ่งจํานวนพนักงาน อบต.๑๕ 
(กองราชการส่วนตําบลกรมการปกครอกระทรวงมหาดไทย. ๒๕๔๒ : ๑๑) มีได้ดังน้ี 
 

ชั้น อบต. จํานวนพนักงาน อบต. 

๑. ช้ัน ๑ 
๒. ช้ัน ๒ 
๓. ช้ัน ๓ 
๔. ช้ัน ๔ 
๕. ช้ัน ๕ 

๒๑ คน 
๑๒ คน 
๖ คน 
๔ คน 
๓ คน(ปลัด, ส่วนการคลัง, โยธา) 

 

รายละเอียด แสดงจํานวนพนักงานส่วนตําบลตามช้ันขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับความรู้ 
ความหมายของความรู้พจนานุกรม ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า เป็นสิ่งที่เก่ียวกับ

ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และโครงสร้างที่เกิดขึ้นของการศึกษา หรือการค้นคว้า หรือเป็นความรู้ที่เก่ียวกับ
สถานที่สิ่งของ หรือบุคคล ซึ่งได้จากการสังเกต ประสบการณ์ หรือจากรายงานของการรับรู้ข้อเท็จจริง
เหล่าน้ี ต้องชัดเจนและต้องอาศัยเวลา ได้ให้ความหมาย ในพจนานุกรมทางการศึกษาว่า ความรู้ 
หมายถึง ข้อเท็จจริง ความจริง กฎเกณฑ์ และข้อมูลต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้รับและรวบรวมสะสมไว้จากมวล
ประสบการณ์ต่าง ๆ 

ชวาล แพรัตกุล ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า ความรู้ คือ การแสดงออกของสมรรถภาพของ
สมอง ด้านความจํา โดยใช้วิธีให้ระลึกออกมาเป็นหลัก๑๖ 

                                                            
๑๕กองราชการส่วนตําบล กรมการปกครอง, คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทําแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบล, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐. 
๑๖ชวาล แพรัตกุล, เทคนิคการวัดผล, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖), หน้า 

๒๐๑. 



๓๓ 

 
 

จิตรา วสุวาณิช (๒๕๒๘ หน้า ๖) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า เป็นการจําข้อเท็จจริง 
เรื่องราวรายละเอียด ที่ปรากฏในตํารา หรือสิ่งที่ได้รับการบอกกล่าวได้๑๗ 

สมเกียรติ กรรณวัฒน์ (๒๕๓๙ หน้า ๑๔) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า เป็นการรับรู้
เรื่องราวข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้รับจากสถานที่สิ่งของหรือบุคคล ซึ่งเกิดจาก
การศึกษา ค้นคว้า การสังเกต และประสบการณ์ โดยท่ีมนุษย์สามารถจดจํา และแสดงออกมาเป็น 
พฤติกรรม ที่เรียกเอาสิ่งที่จําได้ออกมาปรากฏ ให้สังเกตได้วัดได้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอด ให้บุคคลอ่ืน
สามารถรับทราบได้ ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการเก็บรวบรวมสะสมไว้๑๘  

ศักด์ิศรี แก้วเอ่ียม ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้ว่า เป็นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้รับ รวมทั้งความรู้เก่ียวกับสถานที่ สิ่งของหรือบุคคล ซึ่งได้จากการ
สังเกตประสบการณ์การค้นคว้า หรือการรับรู้ข้อเท็จจริงเหล่าน้ันต้องชัดเจน และต้องอาศัยเวลา ซึ่ง
มนุษย์มีการเก็บรวบรวมสะสมไว้๑๙ 

ประเภทของความรู้ 
บลูม และคณะ (Bloom and Others) ได้จําแนกความรู้ ออกมาเป็น ๓ ขั้นตอน โดยเรียง

จากที่ซับซ้อนน้อยที่สุดไปหาสิ่งที่ซับซ้อนมากที่สุด  
๑) ความรู้เฉพาะสิ่ง (Knowledge of Specifics) คือ การระลึกถึงสิ่งเฉพาะและช้ินส่วน

ของสารที่อยู่โดดเด่ียว การเน้นอยู่ที่สัญลักษณ์ที่มีความหมายเชิงรูปธรรม เรื่องนี้จัดอยู่ในระดับตํ่าสุด
ของความเป็นนามธรรม ซึ่งอาจได้รับการคิดว่าเป็นหน่วยของสิ่งที่ซับซ้อน และเป็นนามธรรมของ
ความรู้ที่สร้างขึ้น  

๒) ความรู้เรื่องวิถีหรือวิธีการจัดกระทํากับสิ่งเฉพาะ (knowledge of Ways and Means 
of Dealing with Specifics) คือ ความรู้เรื่องวิถีทางในการจัดระเบียบในการศึกษา ในการตัดสินใจ 
และในการวิพากษ์วิจารณ์รวมท้ังวิธีการค้นคว้าลําดับผล ที่ได้ตามเวลาในปฏิทิน และมาตรฐานของ
การตัดสินใจในแต่ละสาขา และรูปแบบการจัดระเบียบตามสาขากําหนดและดําเนินการ ความรู้น้ีจัด
อยู่ในระดับกลางของความเป็นนามธรรมอยู่ระหว่างความรู้เฉพาะสิ่งกับความรู้ทั่วไป ไม่ต้องการให้

                                                            
๑๗จิตรา วสุวาณิช, สุขภาพจิตและการปรับอารมณ์, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจิตวิทยา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๘), หน้า ๖. 
๑๘สมเกียรติ กรรณวัฒน์, “ความรู้ของนักศึกษาเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ : ศึกษา

กรณีนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๓๙, หน้า ๑๔. 

๑๙ศักด์ิศรี แก้วเอ่ียม, “ความรู้และการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการกําจัดขยะ
มูลฝอยบริเวณตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี”, ภาคนิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๓, หน้า ๑๓. 



๓๔ 

 
 

นักเรียนทํากิจกรรมที่ต้องอาศัยเน้ือหา แต่ต้องการให้นักเรียนเกิดความสํานึกอย่างเงียบ ๆ ตาม
ธรรมชาติ 

๓) ความรู้เรื่องสากลและสิ่งนามธรรมสาขาต่าง ๆ (Knowledge of the Universals and 
Abstractions in a Field) คือ ความรู้เรื่องแผนและรูปแบบที่สําคัญ ๆ ที่ปรากฏการณ์และความคิด
ได้รับการจัดรวบรวมไว้ โครงสร้างทฤษฎี และข้อสรุปจํานวนมาก ซึ่งมีอิทธิพลต่อสาขาวิชา ซึ่งนํามา 
ใช้ศึกษาปรากฏการณ์ หรือแก้ไขปัญหาระดับน้ีจัดเป็นระดับสูงสุดของความเป็นนามธรรม และความ
ซับซ้อน๒๐ 

สุดา จิตพิทักษ์ ได้แบ่งความรู้ออกเป็น ๓ ประเภท ใหญ่ ๆ คือ 
๑) ความรู้ทางมนุษย์ศาสตร์ 
๒) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคม 
๓) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ๒๑ 
สุโท เจริญสุข (๒๕๒๐ หน้า ๒) กล่าวว่า การที่คนเราจะรู้ได้น้ันมี ๒ ลักษณะ คือ 
๑) รู้ได้ตามแนวคิดหรือปรัชญาฝ่ายสารนิยม คือ เป็นระบบวิทยาศาสตร์ เพราะถือว่าการ 

ที่คนเราจะรู้อะไรได้น้ัน เกิดจากการทํางานของร่างกาย และสมองซึ่งเป็นสสาร 
๒) รู้ได้ตามแนวคิดหรือปรัชญาฝ่ายจิตนิยม เช่ือว่าการที่คนเราเกิดความรู้ เพราะว่าคนเรามี

ชีวิตเป็นตัวรู้ สสารร่างกายทั้งหมด ไม่สามารถแปรความหมายรู้อะไรได้เลย๒๒
 

ระดับความรู้ 
เบนจามิน เอส บลูม และคนอ่ืน ๆ (Benjamin S. Bloom and Other, ๒๕๒๑ หน้า ๑๓-๑๕) 

ได้แบ่งพฤติกรรมด้านความรู้ หรือความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive Domain) เป็น ๖ ระดับ
โดยเรียงจากพฤติกรรมขั้นง่าย ไปสู่พฤติกรรมขั้นยาก ดังน้ี 

๑) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การจําและการระลึกได้ที่มีต่อความคิด วัตถุ และ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

๒) ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรม เมื่อเผชิญกับ 
สื่อความหมาย และสามารถแปล สรุปหรือขยายสื่อความหมายน้ัน 

๓) การนําไปใช้ (Application) หมายถึง การนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ๆ 

                                                            
๒๐อุมาพร ทองอุไทย, การสังเคราะห์งานวิจัย,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์, 

๒๕๓๑), หน้า ๑๙๑-๑๙๔. 
๒๑ชุดา จิตพิทักษ์, พฤติกรรมศาสตร์เบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สารมวลชน, 

๒๕๒๕), หน้า ๒. 
๒๒สุโท เจริญสุข, จิตวิทยาผิดปกติเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียสโตร์, ๒๕๒๐), หน้า ๒. 



 

๔)
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สภาพทางเศรษฐกิจ 
๑. อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
อาชีพหลัก : ของประชากรในตําบลวังดาล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น 

การทํานา ทําสวน ทําไร่ ค้าขาย การประมงนํ้าจืด รับจ้างทั่วไป 
สภาพทางสังคม 
๑.  การศึกษา 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๗ แห่ง ดังน้ี 
  ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนโชติการาม    หมู่ที่ ๓   
  ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวังหวาย                 หมู่ที่ ๔   
  ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนชมภู     หมู่ที่ ๑๑    
  ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองจิก        หมู่ที่ ๑๒    
  ๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ  หมู่ที่ ๑๓   
  ๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองศรีวิชัย  หมู่ที่ ๑๔  
  ๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแดง    หมู่ที่ ๑๕   
 - โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๗ แห่ง ดังน้ี 
  ๑. โรงเรียนวัดใหม่พรมสุวรรณ 
  ๒. โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 
  ๓. โรงเรียนวัดวังหวาย 
  ๔. โรงเรียนบ้านหนองจิก 
  ๕. โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 
  ๖. โรงเรียนวัดรัตนชมภู 
  ๗. โรงเรียนวัดเกาะแดง 
 - โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน ๒ แห่ง ดังน้ี 
  ๑. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 
  ๒. โรงเรียนวัดใหม่พรมสุวรรณ 
๒. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 - วัด จํานวน  ๗ แห่ง ดังน้ี 
  ๑. วัดรัตนโชติการาม (วัดเพชรเอิม)     หมู่ที่ ๓    
  ๒. วัดอินทร์ประชาราษฎร (วัดวังหวาย)          หมู่ที่ ๔    
  ๓. วัดรัตนชมภู (วัดหนองคร้อ)                    หมู่ที่ ๑๑    
  ๔. วัดสามัคคีสโมสร (วัดหนองจิก)                 หมู่ที่ ๑๒   
  ๕. วัดใหม่พรมสุวรรณ (วัดพรมแสง)               หมู่ที่ ๑๓   
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  ๖. วัดหนองศรีวิชัย                                  หมู่ที่ ๑๔    
  ๗. วัดไพบูลย์ศรัทธาธรรม (วัดเกาะแดง)         หมู่ที่ ๑๕ 
๓. ด้านประเพณี 
๔. สาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน ๒ แห่ง ดังน้ี 
  ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวังดาล       หมู่ที่ ๑๓  
  ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเกาะแดง   หมู่ที่ ๑ 
๕. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ที่ทําการตํารวจชุมชนตําบลวังดาล หมู่ที่ ๑๐   จํานวน ๑ แห่ง 
 - มีอาสาสมัครตํารวจชุมชน    หมู่ที่ ๑-๑๖ จํานวน   ๕๐ คน 
 -  อปพร.                                                  จํานวน ๑๔๐ คน 
การบริการพื้นฐาน 
๑. การคมนาคม 
 ๑. ถนนลาดยางภายในตําบล       
 ๒. ถนนคอนกรีต         
 ๓. ถนนลูกรัง 
 มีสถานีรถไฟ  ๓  แห่ง 
  - สถานีรถไฟบ้านพรมแสง               หมู่ที่ ๑๓  
  - สถานีรถไฟบ้านหนองศรีวิชัย          หมู่ที่ ๑๔   
  - สถานีรถไฟบ้านเกาะแดง               หมู่ที่ ๑๕ 
๒. การโทรคมนาคม 
  - โทรศัพท์สาธารณะ 
๓.  การไฟฟ้า 
 - มีไฟฟ้าใช้ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ไม่มีไฟฟ้าใช้เฉพาะที่บ้านที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ จํานวน

ประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น  ๒,๑๙๑  ครัวเรือน 
๔. แหล่งน้ําภายในตําบล 
 - แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
 - แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้นสาธารณะประโยชน์     
 -  สระน้ํา          

 -  ฝายนํ้าล้น         
 -  บ่อประมง          
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 -  บ่อนํ้าต้ืน          
 - บ่อโยก          
 - ถังเก็บนํ้าแบบ ฝ.๓๓, ฝ.๙๙       
  - บ่อบาดาล             
 - ระบบประปาหมู่บ้าน   

๕. ด้านกีฬา 
 - ตําบลวังดาลมีสนามกีฬา ๓ แห่ง 
  สนามกีฬาบ้านโคกกรวด               หมู่ที่ ๘ (ชาวบ้านทํา)  
  สนามกีฬากลางบ้านพรมแสง         หมู่ที่ ๑๓ (อบต.) 
  สนามกีฬาบ้านเกาะแดง                หมู่ที่ ๑๕ (ป.ป.ส.) 

 

๒.๕ เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ธวัชชัย เพิ่มกร ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นเก่ียวกับความเป็นอิสระในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา”  ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็น
เก่ียวกับความเป็นอิสระ ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ลักษณะสถานภาพและข้อมูลทั่วไป พบว่า เป็นเพศชายมากที่สุด มีอายุ
ระหว่าง ๓๐-๓๙ ปี จบการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ประสบการณ์เก่ียวกับงานในหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตําบล ระหว่าง ๔-๖ ปี ประกอบอาชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่ส่วนตําบล เมื่อพิจารณาเป็น
ราย พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับความเป็นอิสระ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้านการบริหารงานบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทางด้านการวาง
มาตรฐานของการบริหารงานบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทางด้านการวางมาตรฐานของการ
บริหารงานบุคคลการให้ความคุ้มครองยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ด้านการบริหารงานการเงิน
การคลังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการกําหนดมาตรการ การเงินการคลัง การมีอํานาจหน้าที่
ของตนเอง ในการบริหารงานการเงินการคลัง ด้านการบริหารงานทั่วไปในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ด้านอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในการบริการสาธารณะก่อประโยชน์โดยส่วนรวม๒๓ 

                                                            
๒๓ธวัชชัย เพ่ิมกร, “ความคิดเห็นเก่ียวกับความเป็นอิสระในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย), ๒๕๔๙, ๑๖๗ หน้า. 
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พระพิภพ พลฺวฑฺฒโน ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของข้าราชการเก่ียวกับการบริหารงาน
ราชการตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข” ผลการวิจัย 
พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานราชการตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง ๖ หลัก คือ หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลัก
ความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ 
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความคิดเห็นในระดับปานกลางทุกหลักธรรม การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นการบริหารงานราชการตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง 
สาธารณสุข โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่รับผิด 
ชอบ และอายุงานราชการ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ทําให้ความคิดเห็นการบริหารงานราชการตาม
หลักธรรมาภิบาลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขแตกต่างกัน ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ และอายุงานราชการ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่ทําให้ความ
คิดเห็นการบริหารงานราชการตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุขไม่แตกต่าง ได้แก่ เพศ โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ปัญหา อุปสรรค และข้อ 
เสนอแนะการบริหารงานราชการตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข จะเห็นได้ว่าการบริหารงานน้ัน ผู้บริหารของแต่ละองค์การควรคํานึงถึงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้ครบทั้ง ๖ ด้าน เพราะหลักธรรมาภิบาลยึดหลักการทํางานที่มีหลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า ซึ่ง
เป็นการบริหารการปกครองที่ดีที่ทุก ๆ ส่วนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เหมาะที่จะนํามาใช้ในการจัดการ
บริหารงาน ทําให้หน่วยงานน้ันสามารถพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพได้๒๔ 

มนัสนันท์ โล่นารายณ์ ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อบทบาทหน้าที่
ตามหลักธรรมาภิบาล ของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัย พบว่า 
ความคิดเห็นพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีต่อบทบาทหน้าที่
ของนายกเทศมนตรี ตามหลักธรรมาภิบาล ๖ หลักคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วน
ประเด็นที่มีการปฏิบัติ และมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละด้าน มีดังน้ี ด้านหลักคุณธรรม คือ การเพ่ิมขั้น
เงินเดือน และเลื่อนระดับตําแหน่ง โดยใช้หลักคุณธรรมประกอบการพิจารณา ด้านหลักความโปร่งใส 
คือ ควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของนโยบายด้านการบริหารขององค์กรให้แก่
พนักงานได้รับทราบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม คือ ควรมีการสร้างจิตสํานึกเรื่องการมีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและความสามารถในการบริหารองค์กร ด้านหลักความ

                                                            
๒๔พระพิภพ พลฺวฑฺฒโน, “ความคิดเห็นของข้าราชการเก่ียวกับการบริหารงานราชการตาม

หลักธรรมาภิบาลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒, ๑๕๓ หน้า. 



๔๑ 

 
 

รับผิดชอบ คือ กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานให้ตรวจตามความสามารถ ด้านหลักความ
คุ้มค่า คือ ควรมีการจัดหาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ที่มีคุณภาพคงทนถาวร สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และข้อเสนอแนะที่มีต่อบทบาทหน้าที่ตามตามหลักธรรมาภิบาลของนายกเทศมนตรี 
มีดังน้ี หลักความคุ้มค่า มีค่าร้อยละสูงสุด คือ ควรมีการจัดหาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ที่มีคุณภาพ
คงทนถาวร สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือหลักความโปร่งใส คือ ควรมีการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของนโยบายด้านการบริหารขององค์กร ให้แก่พนักงานได้รับทราบ
หลักการมีส่วนร่วม คือ การสร้างจิตสํานึก เรื่องการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความ
คิดเห็น และความสามารถในการบริหารองค์กร หลักคุณธรรม คือ การเพ่ิมขั้นเงินเดือนและเลื่อน
ระดับตําแหน่ง โดยใช้หลักคุณธรรมประกอบการพิจารณา หลักความรับผิดชอบ คือ กําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของพนักงานให้ตรวจตามความสามารถ และหลักนิติธรรม คือ การควบคุมการใช้กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับตามเทศบัญญัติอย่างเคร่งครัด๒๕ ตามลําดับ 

โกวิท ธนการพานิช ได้วิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานการไฟฟ้านครหลวง” 
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานการไฟฟ้านครหลวง ทั้ง ๖ หลัก คือ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความ
คุ้มค่า พบว่า ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกหลัก ส่วนผลการเปรียบเทียบธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานการไฟฟ้านครหลวง จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการทํางานระดับ
การศึกษา และตําแหน่งหน้าที่ที่ต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลในการบริหารงานการไฟฟ้า
นครหลวงโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทุกปัจจัยส่วนบุคคลจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้๒๖ 

วรวุฒิ สิงห์นิล ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกองนาง อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย” ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตําบลกองนาง อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง๒๗ 

                                                            
๒๕มนัสนันท์ โล่นารายณ์, “ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อบทบาทหน้าที่ตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์", วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์), ๒๕๕๑, ๑๔๘ หน้า ๒.  

๒๖โกวิท ธนการพานิช, “ธรรมาภิบาลในการบริหารงานการไฟฟ้านครหลวง”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒, ๑๖๕ หน้า.  

๒๗วรวุฒิ สิงห์นิล, “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกองนาง อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม), ๒๕๕๐, ๑๕๘ หน้า.  



๔๒ 

 
 

ณทพงษ์ วิยะรันดร์ ศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ตําบลหนองข้างคอก อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” พบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อการบริหาร งานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองข้างคอก อําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาผลการวิจัยในแต่ละด้านสามารถนํามาอภิปรายผล๒๘ 

เจษฎา สอนแก้ว ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร งานขององค์การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยอ้อ อําเภอลอง จังหวัดแพร่” ผลการวิจัย พบว่า ระดับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยอ้อ ด้านการบริหาร
ดําเนินงาน โดยภาพรวมพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาข้อที่อยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ การจัดให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างของ อบต. การอุดหนุนประเพณีต่าง ๆ ของ อบต. 
การจัดให้มีการบํารุงรักษาทางระบายนํ้าขุดลอกคลองของ อบต. การให้มีและส่งเสริมเกษตรและ
กิจการสหกรณ์ของ อบต. การส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือนของ อบต.๒๙ 

วัฒนสิน บุสดี ได้วิจัยเร่ือง “ความเข้มแข็งในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในจังหวัดเลย” ผลการวิจัย พบว่า ความเข้มแข็งในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
จังหวัดเลยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่าด้านการบริหารงานบุคคลมีความ
เข้มแข็งในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาความ
เข้มแข็งในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นรายข้อ พบว่า การใช้หลักความสามารถ
หลักคุณธรรมในการประเมินความดีความชอบของพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างมีค่าเฉลี่ยระดับ
สูงสุด ในขณะท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการทางวินัย แก่บุคลากรท่ีกระทําผิดระเบียบ
กฎหมาย คําสั่งของทางราชการมีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด โดยอยู่ในระดับปานกลาง๓๐ 

ดวงภรณ์ ตรีธัญญา ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม”ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนครปฐม ด้านการดําเนินการตามบทบาท

                                                            
๒๘ณทพงษ์ วิยะรันดร์, “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล ตําบลหนองข้างคอก อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีปทุม), ๒๕๔๘, ๑๗๘ หน้า.  

๒๙เจษฎา สอนแก้ว, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยอ้อ อําเภอลอง จังหวัดแพร่”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์), ๒๕๕๐, ๑๗๒ หน้า.  

๓๐วัฒนสิน บุสดี, “ความเข้มแข็งในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
เลย”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย), 
๒๕๔๙, ๑๖๒ หน้า.  



๔๓ 

 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ
บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ด้านการดําเนินการตาม
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในภาพรวมระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ
มากในเร่ืองการจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นอันดับแรก รองลงมามีความพึงพอใจปานกลาง ในเร่ืองการ
ชําระภาษีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ป้ายบอกช่ือทาง การจัดระบบ
การขอใช้นํ้าอุปโภคบริโภค การให้บริการสังคมสงเคราะห์คนชราและคนพิการ การขออนุญาตปลูก
สร้างอาคาร ดัดแปลงรื้อถนนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ และอุบัติและ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เน่ืองจากการก่อสร้างในที่สาธารณะ๓๑ 

ชวฤทธิ์ บริสุทธิ์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตําบลลาดชิด อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดชิด อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา ด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าความเอาใจใส่
กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประชาชน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ส่วนความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก 
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้บริการ เช่น การตอบถามช้ีแจง
สงสัยแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ให้บริการเสมอภาคเหมือนกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติตน เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทาง ไม่ชอบประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
ปานกลาง๓๒ 

วฤทธิ์ สารฤทธิคาม ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลดอนงัว อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนงัว ด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ความกระตือรือร้นเต็มใจในการให้บริการ การใช้วาจาของเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานต่อผู้รับบริการ การแสดง

                                                            
๓๑ดวงภรณ์ ตรีธัญญา, “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน

ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย), ๒๕๔๗,  ๑๕๖ หน้า.  

๓๒ชวฤทธ์ิ บริสุทธ์ิ, “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลลาดชิด อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา), ๒๕๕๑,  ๑๖๔ หน้า.  



๔๔ 

 
 

ท่าทีที่เป็นมิตรย้ิมแย้มแจ่มใส ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน อุทิศเวลาความต่อเน่ืองของการ
ให้บริการและความน่าเช่ือถือของผู้ปฏิบัติงาน๓๓ 

ภัคจิรา ปกป้อง ศึกษาเร่ือง “การประเมินผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนศึกษาเฉพาะกรณี : องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคําเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร” พบว่า ด้านการร่วมตัดสินใจ โดย รวมอยู่ในระดับปานกลาง และเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยข้อที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในหมู่บ้านท่านมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหา ด้านการรับรู้ข้อ มูลข่าวสารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยข้อที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของ อบต. โดยผ่านทางผู้ใหญ่บ้าน กํานัน สมาชิก อบต. ด้าน
การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยข้อที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ อบต. จัดเวทีประชาคมให้ประชาชน
เสนอแนะปัญหาความต้องการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล๓๔  

พระมหาจันเติม มะเด่ือ ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร” พบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอ
ค้อวัง จังหวัดยโสธร มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง ลําดับค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ด้านการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง ด้านการกําหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมายองค์การ ด้านการจัดทําข้อมูลตกลงเพ่ือให้รับรู้ถึงเป้าหมาย ด้านการกําหนด
ตัวช้ีวัดการบรรลุเป้าหมาย และผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดวางกลไกการตรวจสอบด้าน การ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวัดและการประเมินผลงาน และด้านการให้รางวัลและการยก
ย่องตามลําดับ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวม
พบว่าพนักงาน/ลูกจ้าง/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลขาดความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

                                                            
๓๓วฤทธ์ิ สารฤทธิคาม, “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลดอนงัว อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม”, 
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), ๒๕๔๘,  
๑๕๔ หน้า.  

๓๔ภัคจิรา ปกป้อง, “การประเมินผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชนศึกษาเฉพาะกรณี : องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคําเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร”, การศึกษาค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๔๖,  ๑๖๗ หน้า.  



๔๕ 

 
 

ในการปฏิบัติงานขาดความเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับมีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี มีความขัด 
แย้งระหว่างผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งส่วนใหญ่อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานที่ทุจริต
และมีการบริหารงานที่ไม่มีความโปร่งใสมุ่งเข้าไปเพ่ือที่สะแสวงหาผลประโยชน์ มากกว่าการที่จะ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญอย่างแท้จริง และประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่เก่ียว 
กับรูปแบบโครงสร้าง และอํานาจหน้าที่มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างจํากัด ทั้งทางด้านการ
ติดตามและตรวจสอบ๓๕ 

ทศพล สุทธวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” ผลการ 
วิจัยพบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการทํางานของพนักงานส่วนตําบล ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความพึงพอใจในระดับปานกลางทุกข้อ ได้แก่ พนักงานส่วน
ตําบลดําเนินงานตามแผนที่วางไว้อย่างเหมาะสมสามารถให้บริการตามที่ประชาชนต้องการ มีความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีมนุษยสัมพันธ์และการวางตัวที่ดี มี
การออกเย่ียมและดูแลความเป็นอยู่ของคนในท้อง ถิ่น และมีความใกล้ชิดเป็นกันเองกับประชาชนใน
ท้องถิ่น๓๖ 

พระใบฎีกาศราวุธ มหาลาโภ ได้วิจัยเร่ือง “การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ” ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในอําเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ ในด้านอัตถจริยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ สภา อบต. สามารถควบคุมการทํางานของคณะกรรมการบริหาร อบต. โดย
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น สภา อบต. ออกข้อบังคับตําบลได้เหมาะสม และเป็น

                                                            
๓๕พระมหาจัน เติมมะเด่ือ, “ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล : 

ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอค้อวังจังหวัดยโสธร”, การศึกษาค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิตรัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๔๖,  ๑๖๐ หน้า.  

๓๖ทศพล สุทธวงศ์, “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”, การศึกษาค้นคว้า
อิสระมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๐,  ๑๖๗ หน้า.  



๔๖ 

 
 

ประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะได้รับการตอบสนองจาก
แผนพัฒนา และโครงการต่าง ๆ ของ อบต.๓๗ 

กาญจนา ทับทิมทอง ได้วิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังน้อย อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัย พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านความรวดเร็วที่ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การได้รับการบริการทันเวลา
ระยะเวลาที่ให้บริการ มีความเหมาะสมกับการรับบริการ และเจ้าหน้าที่ให้การบริการที่เสมอภาค
เรียงลําดับก่อน-หลัง๓๘ 
 

  

                                                            
๓๗พระใบฎีกาศราวุธ มหาลาโภ, “การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล ในอําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๖,  ๑๘๓ หน้า.  

๓๘กาญจนา ทับทิมทอง, “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังน้อย อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๕๑,  ๑๕๑ หน้า.  



๔๗ 

 
 

๒.๖ กรอบแนวความคดิท่ีใช้ในการวจิัย 
การประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

                    ตัวแปiต้น                                                    ตัวแปiตาม 
       (Independent Variables)                                  (Dependent Variables) 

 
                                                        
            
         
   
        
 
 
 
 
 
 
  

                           
 

แผนภูมิที่ ๒.๓ แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

     ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ    
 

หลักทศพิธราชธรรมเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที ่
ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตาล อําเภอ
กบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี คือ 
  ๑) ด้านทาน 
  ๒) ด้านศีล 
  ๓) ด้านปริจจาคะ 
  ๔) ด้านอาชชวะ 
  ๕) ด้านมัททวะ 
  ๖) ด้านตปะ 
  ๗) ด้านอักโกธะ 
  ๘) ด้านอวิหิงสา 
  ๙) ด้านขันติ 
  ๑๐) ด้านอวิโรธนะ 



 

บทที่ ๓ 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอน 
ดังน้ี 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเป็นวิธีการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีได้ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งหมด 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในองค์ 
การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) มาจากประชากรจํานวน ๗,๔๖๒ คน และมีขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๔๐๐ คน 

โดยการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) มีระดับ
ความเช่ือมั่น ๙๕% และมีความคลาดเคลื่อนที่ระดับ ๐.๕ 

 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการสร้างและ
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดังน้ี 

 



๔๙ 
 

๓.๓.๑ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๑) ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษา 
  ๒) กําหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือ 
  ๓) สร้างเครื่องมือจากกรอบเน้ือหา ในคําจํากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
  ๔) เสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุงแก้ไขตามท่ีอาจารย์

ท่ีปรึกษาแนะนํา 

๕) นําเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน ๓ ท่าน ดังน้ี 
  ผศ.ดร.จํารูญ พริกบุญจันทร์ 
  ผศ.ดร.สําราญ ศรีคํามูล 
  ดร.สําราญ โคตรสมบัติ 

เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
IOC (Index of Item-Objective Congruence) 

 ๖) นําเคร่ืองมือที่ตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในตําบลวังตาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรที่จะทําการวิจัย 
จํานวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficients) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิของความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .๙๙๓ 

 ๗) นําเคร่ืองมือที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ตําบลบางเพรียง อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน ๔๐๐ ชุด  

๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา โดยศึกษางานวิจัยที่

เก่ียวข้อง ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออก 
เป็น ๓ ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ 
เลือกตอบ หรือตรวจสอบรายการ (Check List) โดยถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
จํานวน ๔ ข้อ 

ตอนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรมเพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังตาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ ตามหลักการของ 
ลิเคิร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
  



๕๐ 
 

  ๕ หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับ มากที่สุด 
  ๔  หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับ มาก 
  ๓  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับ ปานกลาง 
  ๒  หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับ น้อย 
  ๑  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับ น้อยที่สุด 

ตอนท่ี ๓ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม 
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Opan ended Questionnaire) ให้เลือกตอบโดยเสรี 
 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสํารวจ มีขั้นตอนดังน้ี 
๑) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา จังหวัดปราจีนบุรี 
๒) นําแบบสอบถามจํานวน ๔๐๐ ชุด พร้อมหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม ไปติดต่อ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  เพ่ือแจกแบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และดําเนินการเก็บคืนภายใน ๒ สัปดาห์ 

๓) รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรีทั้งหมด โดยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จํานวน ๔๐๐ ชุด คิดเป็นแบบสอบถามที่ได้รับคืน
ร้อยละ ๑๐๐ ของจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 
 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสถิตต่าง ๆ ดังน้ี 

๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
๒)  ทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอ

กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ียเลขคณิต (X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตร 
ฐาน (S.D) โดยกําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังน้ี 

 ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายความว่า มีความคิดเห็นในระดับ มากที่สุด 
 ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายความว่า มีความคิดเห็นใน ระดับมาก 
 ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายความว่า มีความคิดเห็นในระดับ ปานกลาง 
 ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว่า มีความคิดเห็นในระดับ น้อย 
 ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว่า มีความคิดเห็นในระดับ น้อยที่สุด 



๕๑ 
 

๓)  การเปรียบเทียบทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล
วังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการทดสอบ
ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๓ กลุ่มขึ้นไป จึงทําการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญ
น้อยที่สุด (LeastSignificantDifference : LSD) 

๔)  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ หลักทศพิธราชธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วิเคราะห์เน้ือหาสาระประเด็นสําคัญ แล้วนําเสนอเป็นการเขียนแบบความเรียง 

 



 
บทที่ ๔ 

ผลการศึกษา 

การศึกษาวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๔๐๐ คน มาวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนําเสนอดังต่อไปน้ี 

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ระดับทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล

วังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
๔.๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน ตําบลวังดาล 

อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
  
๔.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชาชน 
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ 
ถาม มีรายละเอียดดังในตารางที่ ๔.๑ 

 
ตารางที่ ๔.๑ จํานวน และค่าร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
๑. เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
๒๒๔ 
๑๗๖ 

 
๕๖.๐๐ 
๔๔.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๒. อายุ 

๒๐-๓๕ ปี 
๓๖-๕๐ ปี 
๕๑-๖๕ ปี 
๖๖ ปี ขึ้นไป 

 
๕๔ 
๒๓๘ 
๙๔ 
๑๔ 

 
๑๓.๕๐ 
๕๙.๕๐ 
๒๓.๕๐ 
๓.๕๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 



๕๓ 

ตารางที่ ๔.๑ (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
๓. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

 
๑๘๖ 
๑๒๘ 
๔๘ 
๓๘ 

 
๔๖.๕๐ 
๓๒.๐๐ 
๑๒.๐๐ 
๙.๕๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
๔. อาชีพ 

รับจ้าง 
รับราชการ 
เกษตรกรรม 
บริษัท/ห้างร้าน 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
อ่ืนๆ 

 
๑๘๘ 
๒๘ 
๙๘ 
๔๘ 
๓๒ 
๖ 

 
๔๗.๐๐ 
๗.๐๐ 
๒๔.๕๐ 
๑๒.๐๐ 
๘.๐๐ 
๑.๕๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 
๕๖.๐๐ และเป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ 

อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๓๖-๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๐ 
รองลงมา มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๐ รองลงมา มีอายุระหว่าง ๕๑-๖๕ ปี คิด
เป็นร้อยละ ๒๓.๕๐ ตามลําดับ ส่วนอายุ ๖๖ ปี ขึ้นไปมีจํานวนน้อยที่สุดเพียงร้อยละ ๓.๕๐ 

ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม สวนใหญ่ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ ๔๖.๕๐ รองลงมาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐ รองลงมาระดับอนุปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ และปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี มีจํานวนน้อยที่สุดเพียงร้อยละ ๙.๕๐ 

อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐ และอาชีพ
อ่ืน ๆ มีจํานวนน้อยที่สุด เพียงร้อยละ ๑.๕๐ 
 
 
 
 



๕๔ 

๔.๒ ระดับทศพิธราชธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร ี

ผลการวิเคราะห์ระดับทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ได้แก่ ๑) ทาน ๒) ศีล ๓) ปริจจาคะ 
๔) อาชชวะ ๕) มัททวะ ๖) ตปะ ๗) อักโกธะ ๘) อวิหิงสา ๙) ขันติ และ ๑๐) อวิโรธนะ โดยรวม และ
รายด้าน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒-๔.๑๓ 

 
ตารางที่ ๔.๒ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับทศพิธราชธรรม เพื่อ 

ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวม  

 

ระดับทศพิธราชธรรมเพื่อสง่เสริมการปฏิบัติหน้าที ่ X  S.D. แปลผล 

๑. ด้านทาน  
๒. ด้านศีล  
๓. ด้านปริจจาคะ  
๔. ด้านอาชชวะ  
๕. ด้านมัททวะ  
๖. ด้านตปะ  
๗. ด้านอักโกธะ  
๘. ด้านอวิหิงสา  
๙. ด้านขันติ  
๑๐. ด้านอวิโรธนะ  

๓.๒๙ 
๓.๓๕ 
๓.๒๘ 
๓.๓๑ 
๓.๓๑ 
๓.๓๐ 
๓.๓๐ 
๓.๓๓ 
๓.๓๐ 
๓.๒๔ 

.๘๗๕ 

.๙๔๙ 

.๙๓๗ 

.๙๔๐ 

.๙๔๗ 

.๙๐๙ 

.๙๒๓ 

.๙๔๑ 

.๘๗๖ 

.๙๗๙ 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม ๓.๓๐ .๘๖๕ ปานกลาง 
  

จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วน 
ตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อจําแนก
เป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
 
  



๕๕ 

ตารางที่ ๔.๓  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับทศพิธราชธรรม เพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าทีของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ด้านทาน (ความโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน) 

 

ด้านทาน 
(ความโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน) X  S.D. แปลผล 

๑. สงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนให้ได้รับความสุข เพ่ือกําจัด
ความโลภในตน 

๒. ช่วยเหลือเกื้อกูล และสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีของ 
ประชาชน 

๓. ไม่เลือกปฏิบัติโดยอาศัยความรัก ชอบ ชัง โกรธ กลัว โลภ 
และหลงเป็นเหตุ 

 
๓.๓๑ 

 
๓.๓๐ 

 
๓.๒๘ 

 
.๘๖๒ 

 
.๙๐๖ 

 
๑.๐๒๗ 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวม ๓.๒๙ .๘๗๕ ปานกลาง 
  

จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านทาน อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้าน
ทาน อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

ตารางที่ ๔.๔ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับทศพิธราชธรรม เพื่อส่งเสริม
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรีจังหวัด
ปราจีนบุรี ด้านศีล (ไม่หลอกลวง ไม่เอารัดเอาเปรียบการรักษาศีล ๕ ข้อ) 

 

ด้านศลี 
(ไม่หลอกลวง ไม่เอารัดเอาเปรียบการรักษาศีล ๕ ข้อ) X  S.D. แปลผล 

๑. เป็นคนมีศีลธรรม มีประพฤติที่ดีทั้งทางกาย วาจาใจ  
๒. รักษาความสุจริตต่อหน้าที่  
๓. มีศีลกํากับในการบริหารงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตาม 

กฎหมาย 

๓.๓๔ 
๓.๓๘ 

 
๓.๓๓ 

๑.๐๑๓ 
๑.๐๐๔ 
 
.๙๙๗ 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวม ๓.๓๕ .๙๔๙ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านศีล อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านศีล 
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
  



๕๗ 

ตารางที่ ๔.๕  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับทศพิธราชธรรม เพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก องค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ด้านปริจจาคะ (เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุดของประชาชน)   

                  

ด้านปริจจาคะ 
(เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุดของประชาชน)  X  S.D. แปลผล 

๑. มีความเสียสละ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   
๒. ให้บริการแก่ประชาชน โดยไม่มุ่งหวังสิ่งของประโยชน์ตอบแทน 
๓. พัฒนาตนให้เป็นผู้มีความสามารถและความชํานาญ ในการ

ปฏิบัติงาน 

๓.๒๕ 
 

๓.๓๕ 
๓.๒๕ 

๑.๐๒๕ 
 

.๙๙๙ 

.๙๘๙ 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม ๓.๒๘ .๙๓๗ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านปริจจาคะ อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรมกับการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเพรียง อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านปริจจาคะ อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกข้อ 
  



๕๘ 

ตารางที่ ๔.๖  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับทศพิธราชธรรม เพื่อ 
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอาชชวะ  (ซ่ือตรงทรงสัตย์ ผู้ปกครองจะต้องไม่กลัว หรือถือฝัก
ถือฝ่ายในเวลาปฏิบัติหน้าที่ มีความจริงใจในความตั้งใจ และไม่หลอกลวงสาธารณชน) 

 

ด้านอาชชวะ 

(ซ่ือตรงทรงสตัย์ ผูป้กครองจะต้องไม่กลวั หรือถือฝักถือฝ่าย
ในเวลาปฏิบัติหนา้ที่ มีความจริงใจในความตั้งใจ และไม่

หลอกลวงสาธารณชน) 

 

X  
 

 
S.D. 

 
 
 

แปลผล 

๑. มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่ ไม่หลอกลวงประชาชน 
๒. ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์

จากการปฏิบัติหน้าที่ 
๓. ให้บริการแก่ประชาชนทุกคน ที่มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน 

๓.๒๙ 
 

๓.๓๖ 
๓.๒๘ 

.๙๒๖ 
 

๑.๐๑๑ 
๑.๑๐๖ 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม ๓.๓๑ .๙๔๐ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอาชชวะ อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้าน
อาชชวะ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
 
 
 
  



๕๙ 

ตารางที่ ๔.๗ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับทศพิธราชธรรม เพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ด้านมัททวะ (มีความกรุณาหรืออ่อนโยน มีอัธยาศัยนุ่มนวล ละมุมละไม) 

 

ด้านมัททวะ 
(มีความกรุณาหรืออ่อนโยน มีอัธยาศัยนุ่มนวล ละมุมละไม)  X  S.D. แปลผล 

๑. มีอัธยาศัยที่อ่อนโยน และอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ลบหลู่เหยียด
หยามประชาชน 

๒. มีจิตสํานึกในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มที่รวดเร็ว 
และถูกต้อง 

๓. วางตนเป็นผู้มีเหตุผลและมีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ
ไม่เจ้าอารมณ์ 

 
๓.๒๙ 

 
๓.๓๓ 

 
๓.๓๒ 

 
๑.๐๕๓ 

 
.๙๘๗ 

 
๑.๐๐๙ 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวม ๓.๓๑ .๙๔๗ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านมัททวะ อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ด้านมัททวะ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
 
  



๖๐ 

ตารางที่ ๔.๘   แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับทศพิธราชธรรม เพื่อ
เสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ด้านตปะ (มีนิสัยเคร่งครัด จะต้องดําเนินชีวิตเรียบง่าย ไม่หมกมุ่น
อยู่ในชีวิตฟุ่มเฟือยระงับยับย้ังข่มใจได้) 

 

ด้านตปะ 
(มีนิสัยเคร่งครดั จะต้องดําเนินชีวิตเรียบง่าย 

ไม่หมกมุ่นอยู่ในชีวิตฟุ่มเฟือยระงับยับย้ังข่มใจได้) 

 

X  
 

 
S.D. 

 
แปลผล 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ของตนเพ่ือความสุขของประชาชน 
๒. รักษาคํามั่นสัญญาไม่รับปากเพียงให้พ้นตัว โดยไม่สนใจว่าจะ

ทําได้ตามที่รับปากหรือไม่ อันจะทําให้ประชาชนขาดความ
เช่ือถือ 

๓. ปฏิบัติและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ยึดมั่น ในคุณงามความดี 
ความถูกต้อง และชอบธรรม 

๓.๓๐ 
 
 

๓.๓๑ 
 

๓.๓๑ 

.๙๗๕ 
 
 

.๙๙๒ 
 

.๙๕๖ 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
รวม ๓.๓๐ .๙๐๙ ปานกลาง 

 

จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านตปะ อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านต
ปะ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
  



๖๑ 

ตารางที่ ๔.๙ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับทศพิธราชธรรม เพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอักโกธะ (ปลอดพันจากโกรธ พยาบาท จองเวร เป็นผู้ไม่มี
ความรู้สึกขุ่นเคืองต่อใคร ๆ) 

 

ด้านอักโกธะ 
(ปลอดพันจากโกรธ พยาบาท จองเวรเป็นผู้ไม่มี 

ความรู้สึกขุ่นเคืองต่อใคร ๆ)  

 

X  

 
S.D. 

 

 
แปลผล 

๑. มีความเมตตาประจําใจ ไว้ระงับความขุ่นเคืองแห่งตน 
๒. เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ ก็แก้ปัญหาน้ัน ๆ ด้วย

ความสุขุมรอบคอบจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
๓. เมื่อมีปัญหาก็พยายามช้ีแจงเหตุผล ทําความเข้าใจหาทาง

แก้ปัญหา โดยไม่ใช้อารมณ์ 

๓.๒๑ 
 
 

๓.๒๗ 
๓.๔๒ 

.๙๖๒ 
 
 

.๙๖๓ 
๑.๐๔๒ 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม ๓.๓๐ .๙๒๓ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอักโกธะ อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้าน
อักโกธะ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

 
  



๖๒ 

ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับทศพิธราชธรรม เพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอวิหิงสา (ไม่ทําให้ผู้ใดเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนใคร) 

 

ด้านอวิหิงสา 
(ไม่ทําให้ผู้ใดเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนใคร) X  S.D. แปลผล 

๑. มีความกรุณา ไม่ทารุณเบียดเบียนและกลั่นแกล้ง ให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน 

๒. ทํางานในหน้าที่ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน รวดเร็ว 
ถูกต้อง ด้วยการมีสมาธิที่ดี 

๓. มีมนุษยสัมพันธ์กับประชาชนที่มาติดต่อด้วยความจริงใจ มี
ความพร้อมที่จะให้บริการ 

 
๓.๓๑ 

 
๓.๓๔ 

 
๓.๓๔ 

 
๑.๐๔๒ 

 
๑.๐๑๘ 

 
.๙๙๓ 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

รวม ๓.๓๓ .๙๔๑ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอวิหิงสา อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้าน 
อวิหิงสา อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
 
 
  



๖๓ 

ตารางที่ ๔.๑๑ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับทศพิธราชธรรม เพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ด้านขันติ (ความอดทน อดกลั้น ข่มใจ เข้าใจผู้อ่ืน สามารถอดทน
ต่องานหนัก ความตรากตรํา และคําเสียดสีถากถาง โดยไม่เกิดอารมณ์เสีย) 

 

ด้านขนัติ 
(ความอดทน อดกลั้น ข่มใจ เข้าใจผู้อ่ืน สามารถอดทน 
ต่องานหนัก ความตรากตรํา และคําเสียดสถีากถาง 

โดยไม่เกิดอารมณ์เสีย) 

X  S.D. แปลผล 

๑. มีความอดทน ต่อความเหน่ือยยาก ต่อการปฏิบัติงานในหน้า 
ที่ของตน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

๒. ทํางานในหน้าที่โดยมีจิตสํานึก และหลักการในการรักษาผล 
ประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม 

๓. ให้บริการประชาชนด้วยความมุ่งมั่น และเข้าใจประชาชน 

 
๓.๓๑ 

 
๓.๓๗ 
๓.๒๓ 

 
.๙๖๒ 

 
.๘๖๘ 
.๙๖๔ 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม ๓.๓๐ .๘๗๖ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านขันติ อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้าน
ขันติ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
  



๖๔ 

ตารางที่ ๔.๑๒ แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทศพิธราชธรรม เพื่อส่งเสริม
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอวิโรธนะ (ไม่เป็นปฏิปักษ์ ไม่ขัดขวาง) 

 

ด้านอวิโรธนะ 
(ไม่เป็นปฏิปักษ์ ไม่ขัดขวาง) X  S.D. แปลผล 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรม และดํารงตนบนหลัก
แห่งธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

๒. ยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ต้ัง ไม่เอาความต้องการของ
ตนเองเป็นที่ต้ัง 

๓. ให้บริการแก่ประชาชน ที่มาติดต่ออย่างยุติธรรมทุกคน 

 
๓.๒๔ 

 
๓.๒๕ 
๓.๒๓ 

 
๑.๐๖๙ 

 
.๙๕๘ 
๑.๐๐๕ 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม ๓.๒๔ .๙๗๙ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอวิโรธนะ อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอวิ
โรธนะ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
 

  



๖๕ 

๔.๓ ปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ หลักทศพิธราชธรรม เพื่อส่งเสริม
การปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี    

การนําเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริม
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีมี
ประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

 
ตารางที่ ๔.๑๓  ปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรมเพื่อส่งเสริม

การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
๑) การให้การช่วยเหลือไม่ทั่วถึง ไม่เท่าเทียมกัน 
๒) คณะกรรมการบริหารส่วนตําบล ส่งเสริม

ด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 
๓) เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านไม่มีอุปกรณ์กีฬา 

ที่จะเล่น ติดยาเสพติด ติดการพนัน สร้าง
ความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน 

๔) ขาดการสนับสนุนสตรี และเด็กในหมู่บ้าน 
๕) ออกหาเสียงพูดจาไพเราะ แต่ได้อยู่ใน

ตําแหน่งแล้วพูดจาไม่ไพเราะ 
๖) การบริการไม่รวดเร็ว เพราะผู้ไปติดต่อไม่รู้

วิธีดําเนินการ 
๗) ไม่สนใจชาวบ้าน พูดจาก็ไม่น่าฟังถือยศถ

ศักด์ิ โดยเฉพาะคนที่ด้อยกว่า 
๘) ขาดคนที่จะมาทํางานเพ่ือชาวบ้าน และหมู่ 

บ้านจริง ๆ 
๙) การช่วยเหลือแบ่งปันผลประโยชน์ต่อประชาชน

ไม่เท่าเทียมและไม่ทั่วถึงกัน 
๑๐) เข้าไม่ถึงปัญหา ใช้งบประมาณไม่ตรงกับ

ความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง 

๑) ควรที่จะช่วยให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
๒) ควรส่งเสริมด้านการศึกษาให้เพียงพอ และ

ทั่วถึง 
๓) ควรสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจําหมู่บ้านเพ่ือ 

เด็ก ๆ จะได้ใช้ออกกําลังกายหากิจกรรมให้
เด็ก ๆ  ทํา เพ่ือจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนให้
สตรีและเด็กมีงานทํา หรืออาชีพเสริมหลัง
ฤดูทํานาและหลังเรียน 

๔) ควรจะพูดจาให้ไพเราะตลอดเวลา 
๕) ควรจัดระเบียบการดําเนินการให้เป็นระเบียบ

และให้คําแนะนําแก่ประชาชนในตําบลให้
มากขึ้น เพ่ือความสะดวกแก่ทุก ๆ ฝ่าย 

๖) อยากให้คลุกคลีกับชาวบ้านและพูดจาอ่อน 
หวานเป็นแบบพ่ีแบบน้อง ไม่ต้องแบ่งช้ัน
วรรณะกัน 

๗) ควรเลือกคนที่ทํางาน เพ่ือชาวบ้านและหมู่ 
บ้านจริง ๆ 

 



๖๖ 

ตารางที่ ๔.๑๓  (ต่อ) 
 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 
๑๑) ถนนหนทางตามหมู่บ้านไม่สะอาด ไม่มีถัง

ขยะ ไม่มีไฟฟ้า หญ้ารก 
๑๒) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บุคลากร

ไม่มีประสิทธิภาพในการทํางาน 
๑๓) การปฏิบัติต่อบุคคลไม่เท่าเทียมกัน เลือก

ปฏิบัติ 
๑๔) การทํางานไม่ต่อเน่ือง ขาดการสานต่อ ล่าช้า 

งานตกค้าง 
๑๕) เห็นแก่พวกพ้อง ญาติมิตร และกลุ่มคนที่มี

ฐานะ มียศถาบรรดาศักด์ิ 

๘) ควรแบ่งปันต่อประชาชนอย่างทั่วถึง และ
เท่าเทียมกัน 

๙) ควรเข้าไปรับรู้ปัญหาจริง ๆ จากชาวบ้าน
เสียก่อน แล้วค่อยใช้งบประมาณน้ันให้ตรง
ตามความเป็นจริง 

๑๐) ควรมาดูแลความสะอาดถนนหนทาง ต้ัง 
ถังขยะเป็นจุด ๆ เปิดไฟฟ้าตามถนนตอน
กลางคืนในทุก ๆ หมู่บ้าน 

๑๑) ควรคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาทํางาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 

๑๒) ควรปฏิบัติต่อบุคคลทุก ๆ คนอย่างเท่า
เทียมกัน 

๑๓) ควรทํางานให้ต่อเน่ืองและควรสานต่องาน
เพ่ือให้เสร็จสิ้นลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว ไม่คั่ง
ค้าง 

๑๔) ควรเลือกคนที่ไม่เห็นแก่พวกพ้อง เห็นแก่
ญาติมิตร ไม่เห็นแก่หน้าใคร เข้ามาทํางาน 

 
จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ปัญหาเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริม

การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
พบว่า การให้การช่วยเหลือไม่ทั่วถึงไม่เท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริหารส่วนตําบล ส่งเสริมด้าน
การศึกษายังไม่เพียงพอ เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านไม่มีอุปกรณ์กีฬาที่จะเล่น ติดยาเสพติด ติดการ
พนัน สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน ขาดการสนับสนุนสตรีและเด็กในหมู่บ้าน ออกหาเสียงพูดจา
ไพเราะ แต่ได้อยู่ในตําแหน่งแล้วพูดจาไม่ไพเราะ การบริการไม่รวดเร็ว เพราะผู้ไปติดต่อไม่รู้
วิธีดําเนินการ ไม่สนใจชาวบ้าน พูดจาก็ไม่น่าฟังถือยศถือศักด์ิ โดยเฉพาะคนที่ด้อยกว่า ขาดคนท่ี
จะมาทํางานเพ่ือชาวบ้าน และหมู่บ้านจริง ๆ การช่วยเหลือแบ่งปันผลประโยชน์ต่อประชาชนไม่เท่า
เทียมและไม่ทั่วถึงกันเข้าไม่ถึงปัญหา ใช้งบประมาณไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง 
ถนนหนทางตามหมู่บ้านไม่สะอาด ไม่มีถังขยะ ไม่มีไฟฟ้า หญ้ารก ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ บุคลากรไม่มีประสิทธิภาพในการทํางาน การปฏิบัติต่อบุคคลไม่เท่าเทียมกันเลือก



๖๗ 

ปฏิบัติ การทํางานไม่ต่อเน่ือง ขาดการสานต่อ ล่าช้า งานตกค้าง เห็นแก่พวกพ้อง ญาติมิตร และกลุ่ม
คนที่มีฐานะ มียศถาบรรดาศักด์ิ 

ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ควรที่จะช่วย
ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ส่งเสริมด้านการศึกษาให้เพียงพอและทั่วถึง สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจํา
หมู่บ้านเพ่ือเด็ก ๆ จะได้ใช้ออกกําลังกายหากิจกรรมให้เด็ก ๆ ทําเพ่ือจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนให้สตรีและเด็กมีงานทํา หรืออาชีพเสริมหลังฤดูทํา
นาและหลังเรียน ควรจะพูดจาให้ไพเราะตลอดเวลา ควรจัดระเบียบการดําเนินการให้เป็นระเบียบ
และให้คําแนะนําแก่ประชาชนในตําบลให้มากขึ้น เพ่ือความสะดวกแก่ทุก ๆ ฝ่าย อยากให้คลุกคลีกับ
ชาวบ้านและพูดจาอ่อนหวานเป็นแบบพ่ีแบบน้อง ไม่ต้องแบ่งช้ันวรรณะกัน ควรเลือกคนที่ทํางานเพ่ือ
ชาวบ้านและหมู่บ้านจริง ๆ แบ่งปันต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ควรเข้าไปรับรู้ปัญหา
จริง ๆ จากชาวบ้านเสียก่อน แล้วค่อยใช้งบประมาณน้ันให้ตรงตามความเป็นจริง ควรมาดูแลความ
สะอาดถนนหนทาง ต้ังถังขยะเป็นจุด ๆ เปิดไฟฟ้าตามถนนตอนกลางคืน ในทุก ๆ หมู่บ้านคัดเลือก
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทํางาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพปฏิบัติต่อบุคคลทุก ๆ คนอย่าง
เท่าเทียมกัน ทํางานให้ต่อเน่ืองและควรสานต่องาน เพ่ือให้เสร็จสิ้นลุร่วงได้อย่างรวดเร็วไม่คั่งค้าง และ
เลือกคนที่ไม่เห็นแก่พวกพ้อง เห็นแก่ญาติมิตร ไม่เห็นแก่หน้าใครเข้ามาทํางาน 



 

บทที่ ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ
และแนวทางการแก้ไขการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ 
สอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต ตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี จํานวน ๔๐๐ คน แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยมีการหาคุณภาพ โดยการหาความเที่ยงตรง
ของเน้ือหา (Content Validity) จากผู้เช่ียวชาญจํานวน ๓ ท่าน และมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
ทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๙๓ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (oneway analysis of variance) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD. ซึ่งสามารถสรุป อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญเ่ป็นชาย จํานวน ๒๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐ มีอายุ

ระหว่าง ๓๖-๕๐ ปี จํานวน ๒๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๐ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน
๑๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๐ และมีอาชีพรับจ้าง จํานวน ๑๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐ 

๕.๑.๒ ระดับการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
ตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราช 
ธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านสรุปได้ดังน้ี 

 ๑) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความคิด 
เห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านทานอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา



๖๙ 
 

รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ด้านทาน อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

 ๒) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความคิด 
เห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านศีล อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ด้านศีล อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

 ๓) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความ
คิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านปริจจาคะ อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม 
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ด้านปริจจาคะ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

 ๔) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความ
คิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอาชชวะ อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม 
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ด้านอาชชวะ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

 ๕) ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความคิด 
เห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านมัททวะ อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริม
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี 
ด้านมัททวะ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

 ๖) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีมีความคิด 
เห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านตปะ อยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาราย 
ละเอียดในแต่ละข้อพบว่า พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการ



๗๐ 
 

ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านตปะ 
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

 ๗) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความ
คิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอักโกธะ อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลัก
ทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอักโกธะ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

 ๘) ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีมีความ
คิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอวิหิงสา อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ด้านอวิหิงสา อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

 ๙) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความ
คิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรมเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านขันติ อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม 
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ด้านขันติ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

 ๑๐) ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความ
คิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอวิโรธนะ อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม 
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี ด้านอวิโรธนะ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

๕.๑.๓ การนําเสนอปัญหา และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี มีประเด็นสําคัญสรุปได้ดังน้ี 

ปัญหาเก่ียวกับทศพิธราชธรรมกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดาลอําเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า การให้การช่วยเหลือไม่ทั่วถึงไม่เท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริหาร



๗๑ 
 

ส่วนตําบลส่งเสริมด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านไม่มีอุปกรณ์กีฬาที่ จะเล่น
ติดยาเสพติด ติดการพนัน สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านขาดการสนับสนุนสตรี และเด็กในหมู่บ้าน
ออกหาเสียงพูดจาไพเราะแต่ได้อยู่ในตําแหน่งแล้วพูดจาไม่ไพเราะ การบริการไม่รวดเร็ว เพราะผู้ไป
ติดต่อไม่รู้วิธีดําเนินการ ไม่สนใจชาวบ้านพูดจาก็ไม่น่าฟัง ถือยศถือศักด์ิ โดยเฉพาะคนที่ด้อยกว่าขาด
คนที่จะมาทํางานเพ่ือชาวบ้านและหมู่บ้านจริง ๆ การช่วยเหลือแบ่งปันผลประโยชน์ต่อประชาชนไม่
เท่าเทียมและไม่ทั่วถึงกัน เข้าไม่ถึงปัญหา ใช้งบประมาณไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านอย่าง
แท้จริง ถนนหนทางตามหมู่บ้านไม่สะอาด ไม่มีถังขยะ ไม่มีไฟฟ้า หญ้ารกขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ บุคลากรไม่มีประสิทธิภาพในการทํางาน การปฏิบัติต่อบุคคลไม่เท่าเทียมกันเลือกปฏิบัติ 
การทํางานไม่ต่อเน่ือง ขาดการสานต่อ ล่าช้างานตกค้าง เห็นแก่พวกพ้องญาติมิตร และกลุ่มคนที่มี
ฐานะ มียศถาบรรดาศักด์ิ 

ส่วนข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ควรที่จะช่วย
ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ส่งเสริมด้านการศึกษาให้เพียงพอและทั่วถึง สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจํา
หมู่บ้านเพ่ือเด็ก ๆ จะได้ใช้ออกกําลังกายหากิจกรรมให้เด็ก ๆ ทํา เพ่ือจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนให้สตรีและเด็กมีงานทํา หรืออาชีพเสริมหลังฤดูทํา
นาและหลังเรียน ควรจะพูดจาให้ไพเราะตลอดเวลา ควรจัดระเบียบการดําเนินการให้เป็นระเบียบ
และให้คําแนะนําแก่ประชาชนในตําบลให้มากขึ้น เพ่ือความสะดวกแก่ทุก ๆ ฝ่าย อยากให้คลุกคลีกับ
ชาวบ้านและพูดจาอ่อนหวานเป็นแบบพ่ีแบบน้อง ไม่ต้องแบ่งช้ันวรรณะกันควรเลือกคนที่ทํางาน เพ่ือ
ชาวบ้านและหมู่บ้านจริง ๆ แบ่งปันต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ควรเข้าไปรับรู้ปัญหา
จริง ๆ จากชาวบ้านเสียก่อน แล้วค่อยใช้งบประมาณน้ันให้ตรงตามความเป็นจริง ควรมาดูแลความ
สะอาดถนนหนทางต้ังถังขยะเป็นจุด ๆ เปิดไฟฟ้าตามถนนตอนกลางคืนในทุก ๆ หมู่บ้าน คัดเลือก
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทํางาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพปฏิบัติต่อบุคคลทุก ๆ คนอย่าง
เท่าเทียมกัน ทํางานให้ต่อเน่ืองและควรสานต่องาน เพ่ือให้เสร็จสิ้นลุร่วงได้อย่างรวดเร็ว ไม่คั่งค้าง 
และเลือกคนที่ไม่เห็นแก่พวกพ้อง เห็นแก่ญาติมิตร ไม่เห็นแก่หน้าใครเข้ามาทํางาน 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจะได้นําประเด็นที่สําคัญและน่าสนใจ นํามาอภิปราย

ผลดังน้ี 
๕.๒.๑ จากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด 

ปราจีนบุรี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย
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ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ี เน่ืองจากการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมีการ
บริการที่ดีแก่ประชาชนพอสมควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวุฒิ สิงห์นิล ได้วิจัยเรื่อง “ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกองนาง อําเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย” ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อองค์การบริหารส่วนตําบลกองนาง 
อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องผลการวิจัย
ของ ณทพงษ์ วิยะรันดร์ ศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ตําบลหนองข้างคอก อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” พบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่
มีต่อการบริหาร งานขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองข้างคอก อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาผลการวิจัยในแต่ละด้านสามารถนํามาอภิปรายผล ได้ดังน้ี 

๑) ด้านทาน จากผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านทาน เน่ืองจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลช่วยเหลือเก้ือกูล และสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีของประชาชนพอสมควร ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เจษฎา สอนแก้ว ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร 
งานขององค์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยอ้อ อําเภอลอง จังหวัดแพร่” ผลการวิจัย 
พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยอ้อ ด้าน
การบริหารดําเนินงาน โดยภาพรวมพบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาข้อที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ การจัดให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างของ อบต. การอุดหนุนประเพณีต่าง ๆ 
ของ อบต. การจัดให้มีการบํารุงรักษาทางระบายนํ้าขุดลอกคลองของ อบต. การให้มีและส่งเสริมเกษตร
และกิจการสหกรณ์ของ อบต. การส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือนของ อบต. 

 ๒) ด้านศีล จากผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านศีล อยู่ในระดับ
ปานกลาง เน่ืองจากเจ้าหน้าที่มีศีลกํากับในการบริหารงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย ณ ระดับ
หน่ึง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วัฒนสิน บุสดี ได้วิจัยเรื่อง “ความเข้มแข็งในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเลย” ผลการวิจัย พบว่า ความเข้มแข็งในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดเลยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่าด้านการ
บริหารงานบุคคลมีความเข้มแข็งในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาความเข้มแข็งในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นรายข้อ พบว่า 
การใช้หลักความสามารถหลักคุณธรรมในการประเมินความดีความชอบของพนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างมีค่าเฉล่ียระดับสูงสุด ในขณะที่องค์การบริหารส่วนตําบลมีการดําเนินการทางวินัย แก่บุคลากรท่ี
กระทําผิดระเบียบกฎหมาย คําสั่งของทางราชการมีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด โดยอยู่ในระดับปานกลาง 
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 ๓) ด้านปริจจาคะ จากผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอ 
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่า การประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้าน
ปริจจาคะ อยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากเจ้าหน้าที่มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
พอสมควร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดวงภรณ์ ตรีธัญญา ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม”ผลการ 
วิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนครปฐม ด้านการ
ดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ด้านการดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในภาพรวมระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มีความพึงพอใจมากในเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นอันดับแรก รองลงมามีความพึงพอใจ
ปานกลาง ในเรื่องการชําระภาษีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพาน ป้ายบอก
ช่ือทาง การจัดระบบการขอใช้นํ้าอุปโภคบริโภค การให้บริการสังคมสงเคราะห์คนชราและคนพิการ 
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงรื้อถนนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร การรับแจ้งเรื่องราวร้อง
ทุกข์ และอุบัติและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เน่ืองจากการก่อสร้างในที่สาธารณะ 

 ๔) ด้านอาชชวะ จากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอาชชวะ
อยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่ ไม่หลอกลวงประชาชน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชวฤทธิ์ บริสุทธิ์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลลาดชิด อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดชิด อําเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ความเอาใจใส่กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประชาชน มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ส่วนความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความเหมาะสมในการแต่ง
กาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้บริการ เช่น การตอบ
ถามช้ีแจงสงสัยแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ให้บริการเสมอภาคเหมือนกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติตน เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทาง ไม่ชอบประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง  

 ๕) ด้านมัททวะ จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ
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สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านมัททวะ อยู่ในระดับ
ปานกลาง เน่ืองจากเจ้าหน้าที่วางตนเป็นผู้มีเหตุผลและมีมนุษยสัมพันธ์มีความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ วฤทธิ์ สารฤทธิคาม ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตําบลดอนงัว อําเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนงัว ด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ความกระตือรือร้นเต็มใจในการให้บริการ การใช้วาจาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อผู้รับบริการ 
การแสดงท่าทีที่เป็นมิตรย้ิมแย้มแจ่มใส ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน อุทิศเวลาความต่อเน่ือง
ของการให้บริการและความน่าเช่ือถือของผู้ปฏิบัติงาน 

 ๖) ด้านตปะ จากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านตปะ 
อยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ยึดมั่นในคุณงามความดี 
ความถูกต้องและชอบธรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภัคจิรา ปกป้อง ศึกษาเร่ือง “การประเมิน 
ผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนศึกษาเฉพาะกรณี : 
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร” พบว่า ด้านการร่วมตัดสินใจ โดย 
รวมอยู่ในระดับปานกลาง และเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยข้อที่มีส่วนร่วมมาก
ที่สุด คือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในหมู่บ้านท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหา ด้านการรับรู้ข้อ 
มูลข่าวสารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
โดยข้อที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของ อบต. โดยผ่านทาง
ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน สมาชิก อบต. ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยข้อที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ อบต. 
จัดเวทีประชาคมให้ประชาชนเสนอแนะปัญหาความต้องการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล  

 ๗) ด้านอักโกธะ จากผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่า การประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรมเพ่ือส่งเสริมการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้าน
อักโกธะอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากเจ้าหน้าที่มีความเมตตาประจําใจไว้ระงับความขุ่นเคืองแห่ง 
ตน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาจันเติม มะเด่ือ ศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร” พบว่า 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพ ในการ
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บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน โดยเรียง ลําดับค่าเฉล่ียความคิดเห็นจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด คือ ด้านการปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเน่ือง ด้านการกําหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายองค์การ ด้านการจัดทําข้อมูลตกลงเพ่ือให้รับรู้ถึง
เป้าหมาย ด้านการกําหนดตัวช้ีวัดการบรรลุเป้าหมาย และผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดวางกลไกการ
ตรวจสอบด้าน การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการวัดและการประเมินผลงาน และด้านการ
ให้รางวัลและการยกย่องตามลําดับ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยรวมพบว่าพนักงาน/ลูกจ้าง/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลขาดความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขาดความเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับมีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรี มีความขัด แย้งระหว่างผู้บริหารสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งส่วนใหญ่อันเน่ืองมาจาก
การปฏิบัติงานที่ทุจริตและมีการบริหารงานที่ไม่มีความโปร่งใสมุ่งเข้าไปเพ่ือที่สะแสวงหาผลประโยชน์ 
มากกว่าการที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญอย่างแท้จริง และประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจที่เก่ียว กับรูปแบบโครงสร้าง และอํานาจหน้าที่มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างจํากัด 
ทั้งทางด้านการติดตามและตรวจสอบ  

 ๘) ด้านอวิหิงสา จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรมเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านอวิหิงสา อยู่
ในระดับปานกลาง เน่ืองจากเจ้าหน้าที่มีความกรุณาและมนุษยสัมพันธ์กับประชาชนท่ีมาติดต่อ ด้วยความ
จริงใจมีความพร้อมที่จะให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทศพล สุทธวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง 
“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล : กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจท่ีมีต่อการทํางานของ
พนักงานส่วนตําบล ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความพึง
พอใจในระดับปานกลางทุกข้อ ได้แก่ พนักงานส่วนตําบลดําเนินงานตามแผนที่วางไว้อย่างเหมาะสม
สามารถให้บริการตามที่ประชาชนต้องการ มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้ มีมนุษยสัมพันธ์และการวางตัวที่ดี มีการออกเย่ียมและดูแลความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น และมี
ความใกล้ชิดเป็นกันเองกับประชาชนในท้องถิ่น 

 ๙) ด้านขันติ จากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรมเพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้านขันติ 
อยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากเจ้าหน้าที่มีความอดทนต่อความเหน่ือยยากต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระใบฎีกาศราวุธ มหาลาโภ 
ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอคอนสวรรค์ 
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จังหวัดชัยภูมิ” ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในอําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในด้านอัตถจริยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ สภา อบต. สามารถ
ควบคุมการทํางานของคณะกรรมการบริหาร อบต. โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนใน
ท้องถิ่น สภา อบต. ออกข้อบังคับตําบลได้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประชาชนใน
ท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะได้รับการตอบสนองจากแผนพัฒนา และโครงการต่าง ๆ ของ อบต. 

  ๑๐) ด้านอวิโรธนะ จากผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในตําบลวังดาล อําเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความคิดเห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้าน 
อวิโรธนะ อยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรม และดํารง
ตนบนหลักแห่งธรรมปฏิบัติหน้าที่อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนา 
ทับทิมทอง ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล
วังน้อย อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการด้านความรวดเร็วที่ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การได้รับการบริการทันเวลาระยะเวลาที่ให้บริการ มีความ
เหมาะสมกับการรับบริการ และเจ้าหน้าที่ให้การบริการที่เสมอภาคเรียงลําดับก่อน-หลัง 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก

องค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี  
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
 ๑) องค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ควรบริหาร 

งานโดยนําทศพิธราชธรรมมาประยุกต์ใช้ประกอบด้วยหลักธรรม ๑๐ ประการ ได้แก่ 
  ๑) ด้านทาน ควรมีความโอบอ้อมอารีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่รู้จักแบ่งปัน กล่าวคือ ผู้ 

ปกครองจะต้องไม่มีความละโมบติดยึดในทรัพย์สมบัติควรสละทรัพย์สมบัติน้ัน ๆ เพ่ือความกินดีอยู่ดี
ของประชาชน 

  ๒) ด้านศีล ควรมีศีลธรรมสูงส่งไม่หลอกลวง ไม่ลักขโมย ไม่เอารัดเอาเปรียบไม่
ประพฤติผิดในกาม ไม่กล่าวเท็จ และไม่ด่ืมเคร่ืองดองของเมา คืออย่างน้อยต้องรักษาศีล ๕ ข้อของ
คฤหัสถ์ให้ได้ 



๗๗ 
 

  ๓) ด้านปริจาคะ ควรมีความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือประโยชน์สุดของประชาชน
ได้แก่ ผู้ปกครองจะต้องเตรียมตัวสละความสุขสําราญส่วนตัวทั้งช่ือเสียง เกียรติยศ และแม้แต่ชีวิตของตน 
เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน 

  ๔) ด้านอาชชวะ ควรมีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ ไม่กลัวหรือถือฝักถือฝ่ายในเวลา
ปฏิบัติหน้าที่มีความจริงใจในความต้ังใจและไม่หลอกลวงสาธารณชน 

  ๕) ด้านมัททวะ ควรมีความกรุณาหรืออ่อนโยน มีอัธยาศัยนุ่มนวล ละมุนละไม 
  ๖) ด้านตปะ ควรมีนิสัยเคร่งครัดจะต้องดําเนินชีวิตเรียบง่าย ไม่หมกมุ่นอยู่ใน

ชีวิตฟุ่มเฟือย ระงับยับย้ังข่มใจได้ 
  ๗) ด้านอักโกธะ ควรปลอดพ้นจากโกรธ พยาบาท จองเวร เป็นผู้ไม่มีความรู้สึก

ขุ่นเคืองต่อใคร ๆ 
  ๘) ด้านอวิหิงสา ไม่เบียดเบียนใคร ซึ่งไม่เพียงแต่การไม่ทําให้ผู้ใดเดือดร้องเท่าน้ัน 

แต่ยังหมายถึง การพยายามส่งเสริมสันติภาพด้วยการงดเว้นและป้องกันสงคราม รวมทั้งทุกสิ่งที่เก่ียว 
ข้องกับการใช้ความรุนแรง และการทําลายล้างชีวิต 

  ๙) ด้านขันติ ควรมีความอดทน อดกลั้น ข่มใจเข้าใจผู้อ่ืนสามารถอดทนต่องานหนัก
ความตรากตรํา และคําเสียดสีถากถาง โดยไม่เกิดอารมณ์เสีย 

  ๑๐) ด้านอวิโรธนะ ไม่เป็นปฏิปักษ์ ไม่ขัดขวางกล่าว คือ ไม่ขัดต่อเจตจํานงของ
ประชาชนไม่ขัดขวางมาตรการใด ๆ อันจะเอ้ืออํานวยต่อสวัสดิภาพของประชาชน กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ 
ปกครองประเทศโดยสมัครสมานนํ้าใจกับประชาชน เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน 
อันจะนํามา ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทั้งต่อองค์การของตนต่อท้องถิ่นรวมไปถึงต่อประเทศชาติด้วย และ
ประชาชนในท้องถิ่นก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นกําลังสนับสนุนต่อองค์การของท่านต่อไป 

 ๒) ควรมีการตรวจสอบการประเมินผลมาตรฐานการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล โดยนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เป็นแบบแผนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 ๓) องค์การบริหารส่วนวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ควรปลูกจิตสํานึก 
ที่ดี ในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่บุคลากรในองค์การของตนมีความพร้อม ความเสียสละ และการอุทิศ
ตนในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกําลังความรู้ความสามารถ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
หากมีการวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานในคร้ังต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการดําเนินการวิจัยใน

ลักษณะต่อไปน้ี 
๑) ควรศึกษาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตามหลัทศพิธราชธรรมในเขต 

อ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความสอดคล้องกัน ในระดับของการบริหาร 
๒) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานตามหลักทศพิธราชธรรม 



๗๘ 
 

๓)  ควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนเป็นบุคลากร ในองค์การตามหลักทศพิธราชธรรม 
เพ่ือนําความคิดเห็นมาเปรียบเทียมกัน และนําผลไปปรับปรุงและพัฒนาองค์การต่อไป 

๔) ควรมีการศึกษาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี และตําบลหรืออําเภออื่นในเชิงคุณภาพ เพื่อเปรียบเทียบกับเชิงปริมาณและเจาะลึกใน
บางประเด็น 

๕) ควรศึกษาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลต่าง ๆ ตามหลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนา เช่น หลักสังคหวัตถุ ๔, หลักฆราวาสธรรม ๔, หลักพรหมวิหาร ๔, หลักอิทธิบาท ๔, 
หลักสาราณียธรรม ๖, หลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็นต้น 

 



๘๒ 
 

ประวตัิผู้วิจยั 
 
ชื่อ-สกุล : สุนทร  อ่อนสว่าง 

วัน เดือน ปี เกิด : ๒๖ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๑๓ 

สถานทีเ่กิด : ๖๙ หมู่ที ่๑๓  ตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 

ภูมิลําเนาปัจจุบัน : ๑๖๙ หมู่ที ่๑๓  ตําบลวังดาล อําเภอกบินทร์บุร ี
จังหวัดปราจีนบุรี 

การศึกษา : ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
   

ประสบการณก์ารทํางาน 
ปัจจุบัน 

 
: 

 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังดาล จังหวัดปราจีนบุรี 
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