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 การศึกษาวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองการบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนา
กลาง จังหวัดหนองบัวล าภูจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล และ 3) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคที่มีต่อ
การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู 4) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดรูปแบบใน
การวิจัยเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรในเขต อ าเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 398 คนโดยใช้แบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นทั้ง
ปลายปิดและปลายเปิด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานสถิติทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 คน โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) การน าหลักอิทธิบาท4ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน  อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมทุกด้านปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ย
การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน จากมากไปหาน้อยดังนี้
ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านวิมังสา และด้านจิตตะตามล าดับ  
 2) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ใน
การปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
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 ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4  
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมแตกต่างกัน 
จึงยอมรับสมมติฐาน 
 ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ ต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน 
 ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้
ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมแตกต่าง
กัน จึงยอมรับสมมติฐาน 
 3) ข้อเสนอแนะและแนวทางในการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ
ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ก านันผู้ใหญ่บ้านควรบริหารงานโดยน าหลักอิทธิ
บาท 4 มาประยุกต์และบูรณาการกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และน ามาซึ่งประโยชน์สุขของคนในชุมชนอันน าไปสู่ความต้องการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 The objectives of the research were 1) to the study implementation of the 
Iddhipada principle (Four Bases of Success) to administration of Tambon chiefs and 
village headmen, Na Klang district, NongbuaLamphu province, 2) to compare 
implementation of the Iddhipada principle (Four Bases of Success) to administration 
of Tambon chiefs and village headmen, Na Klang district, NongbuaLamphuprovince, 
classified by gender, age, educational level, occupation and income, 3) to study 
obstacles and problems of implementation of the Iddhipada principle (Four Bases of 
Success) to the administration of Tambon chiefs and village headmen, Na Klang 
district, NongbuaLamphuprovince, and 4) to study recommendations and problem 
solutions of implementation of the Iddhipada principle (Four Bases of Success) to the 
administration of Tambon chiefs and village headmen, Na Klang district, 
NongbuaLamphuprovince.  
 The research was conducted in the mixed method by using the survey 
research with the open end questionnaires to collect the quantitative data and using 
In-depth interviews to collect the quantitative data. The population of the research 
was a total of people in Na Klang district, NongbuaLamphu province and the samples 
of 398 respondents were selected. The data were analyzed by statistics, comprised 
of frequency, percentage, mean and standard deviation. The research hypothesis was 
conducted by the F-test method. In case of statistically significant differences, paired 
differences were tested through Cheffe’s method.  
 The research of research were found as follws: 
 1.  Implementation of the Iddhipada principle to the administration of 
Tambon chiefs and village headmen, Na Klang district, NongbuaLamphu province, 
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was found to be overall at a high level in all aspects. Considered each aspect in the 
descending order, implementation of the Iddhipada principle to the administration of 
Tambon chiefs and village headmen, Na Klang district, NongbuaLamphu province, 
was in the following orders: Chanda or aspiration, Viriya or effort, Vimamsa or 
investigation and Citta or thoughtfulness, respectively.  
 2. The opinions of people with different genders on implementation of the 
Iddhipada principle to administration of Tambon chiefs and village headmen, Na 
Klang district, NongbuaLamphu province, were found to be overall different. It was 
not in accordance with the research hypothesis.  
 The opinions of people with different age on implementation of the 
Iddhipada principle to the administration of Tambon chiefs and village headmen, Na 
Klang district, NongbuaLamphu province, were found to be overall different. It was 
not in accordance with the research hypothesis.  
 The opinions of people with different educational levels on 
implementation of the Iddhipada principle to the administration of Tambon chiefs 
and village headmen, Na Klang district, NongbuaLamphu province, were found to be 
overall different. It was in accordance with the research hypothesis.  
 The opinions of people with different occupations on implementation of 
the Iddhipada principle to the administration of Tambon chiefs and village headmen, 
Na Klang district, NongbuaLamphu province, were found to be overall different. It 
was in accordance with the research hypothesis.  
 The opinions of people with different levels of income on implementation 
of the Iddhipada principles to the administration of Tambon chiefs and village 
headmen, Na Klang district, NongbuaLamphu province, were found to be overall 
different. It was in accordance with the research hypothesis.  
 3. The recommendations of people on implementation of the Iddhipada 
principle to the administration of Tambon chiefs and village headmen, Na Klang 
district, NongbuaLamphu province, were found that they should implement the 
Iddhipada principles to the administration and integrate with Interior Ministry’s 
policies for the most sake. Doing this was led entiredy to happiness and fruitfulness 
for people in the community and led to people’s reguirements for sustainable 
development.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งผู้วิจัยขอระบุ
นามไว้เพ่ือเป็นการแสดงความขอบคุณดังต่อไปนี้ 

ขอขอบคุณ รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และขอกราบขอบพระคุณ
พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ ดร.อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ได้กรุณาให้ค าชี้แนะในการค้นคว้าและท าวิทยา 
นิพนธ์ฉบับนี้ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์  

ขอขอบคุณ รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร ประธานสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.ทองแพ ไชยต้นเทือก 
ดร.ปดิษฐ์ ค าดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย คือ รศ.ดร.
สัญญา เคณาภูมิ ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี ดร.เรียงดาว ทวะชาลี ดร.ปดิษฐ์ ค าดี ดร.พูลสวัสดิ์ นาทองค า 
และทุกท่าน ที่ได้ช่วยให้ค าแนะน าแก้ไขปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์อย่างยิ่ง 

ขอบคุณท่านผู้เป็นเจ้าของต าราและผู้จัดท าเว็บไซต์ทุกท่านที่ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลในการท า
วิจัยครั้งนี้ 

ขอบคุณท่านผู้มีอุปการคุณที่ได้ให้ความอุปถัมภ์ปัจจัย 4 เพ่ือใช้ในการศึกษาและอ านวย
ความสะดวกในการเดินทาง และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยที่อ านวยความสะดวกในการค้นคว้ าข้อมูล
ด้วยความเมตตาปราณีจากทุกๆ ท่านที่กล่าวมานี้ ตลอดถึงท่านที่ไม่ได้ระบุนามไว้ในที่นี้ที่ได้มีส่วน
ช่วยเหลือ จึงท าให้วิทยานิพนธ์นี้ ส าเร็จลงด้วยดี 

สุดท้ายนี้ ความดีใด ๆ อันจะพึงมีจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา 
ธรรมบูชา สังฆบูชา และมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณ แด่พระอุปัชฌาย์ ครูบาอาจารย์ พระคุณบิดา
มารดา พ่ี ๆ น้อง ๆ รวมทั้งคณะญาติโยม ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ซึ่งไม่สามารถจะออกนามได้
ทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้ให้ก าลังใจ ผู้ให้ก าลังสนับสนุนและผู้ถวายข้าวทุกทัพพีตลอดเวลาที่ด ารงเพศสมณะมา
ตลอด จนท าให้งานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดี 
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สารบัญ (ต่อ) 
    

บทที่  หน้า 
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 3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 67 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่  หน้า 
3.1 แสดงการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 60 
4.1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 72 
4.2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 72 
4.3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 73 
4.4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 73 
4.5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 74 
4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า

หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม 75 

4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ  76 

4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ  77 

4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ  78 

4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา 80 

4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ
ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู พิจารณาเป็นโดยรวมทั้ง 4 
ด้าน 82 

4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามอายุ 83 
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ตารางที ่  หน้า 
4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า

หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามอายุ 84 

4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม ที่มี
อายุต่างกัน 84 

4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ จ าแนกตามอายุ 85 

4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ ที่ม ี
อายุต่างกัน 85 

4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ จ าแนกตามอายุ 86 

4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ ที่มี
อายุต่างกัน 86 

4.19 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ จ าแนกตามอายุ 87 

4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ ที่มี
อายุต่างกัน 87 

4.21 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา จ าแนกตามอายุ 88 
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ตารางที ่  หน้า 
4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา ที่มี
อายุต่างกัน 88 

4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 89 

4.24 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 90 

4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  โดยรวม ที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน 90 

4.26 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดย 
รวม จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ 91 

4.27 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ จ าแนกตามระดับการศึกษา 92 

4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ ที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน 92 

4.29 แสแสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนา
กลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ จ าแนกตามระดับการศึกษา 93 

4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ ที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน 93 
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4.31 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ

ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้าน
วิริยะ จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ 94 

4.32 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ จ าแนกตามระดับการศึกษา 95 

4.33 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ ที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน 95 

4.34 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้าน
จิตตะ จ าแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ 96 

4.35 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา จ าแนกตามระดับการศึกษา 97 

4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา ที่ม ี
ระดับการศึกษาต่างกัน 97 

4.37 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้าน
วิมังสา จ าแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ 98 

4.38 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามอาชีพ 99 

4.39 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามอาชีพ 100 

 



ฐ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่  หน้า 
4.40 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  โดยรวม ที่มี
อาชีพต่างกัน 100 

4.41 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดย 
รวม จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ 101 

4.42 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ จ าแนกตามอาชีพ 102 

4.43 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ ที่มี
อาชีพต่างกัน 102 

4.44 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้าน
ฉันทะ จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ 103 

4.45 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ จ าแนกตามอาชีพ 104 

4.46 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ ที่มี
อาชีพต่างกัน 104 

4.47 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้าน
วิริยะ จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ 105 

4.48 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ จ าแนกตามอาชีพ 106 

 



ฑ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่  หน้า 
4.49 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ ที่มี
อาชีพต่างกัน 106 

4.50 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้าน
จิตตะ จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ 107 

4.51 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา จ าแนกตามอาชีพ 108 

4.52 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา ที่มี
อาชีพต่างกัน 108 

4.53 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้าน
วิมังสา จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’ 109 

4.54 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 110 

4.55 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 111 

4.56 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  โดยรวม ที่มี
รายได้ต่อเดือนต่างกัน 111 

4.57 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 112 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่  หน้า 
4.58 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ ที่มี
รายได้ต่อเดือนต่างกัน 112 

4.59 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้าน
ฉันทะ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน เป็นรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe’  113 

4.60 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 114 

4.61 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ ที่มี
รายได้ต่อเดือนต่างกัน 114 

4.62 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 115 

4.63 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ ที่มี
รายได้ต่อเดือนต่างกัน 115 

4.64 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 116 

4.65 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา ที่มี
รายได้ต่อเดือนต่างกัน 116 

4.66 สรุปโดยภาพรวมการเปรียบเทียบความเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการน าหลัก
อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ 1-5 117 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่  หน้า 
4.67 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ

ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้าน
ฉันทะ (ความพอใจ) 118 

4.68 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้าน
วิริยะ (ความขยันหมั่นเพียร) 119 

4.69 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้าน
จิตตะ (ความมุ่งไป) 119 

4.70 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้าน
วิมังสา (การไตร่ตรอง) 120 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การปกครองของประเทศไทย นับตั้งแต่อดีตเริ่มจากการก่อตั้งราชอาณาจักรสยามขึ้นมา 

จนถึงปัจจุบัน สิ่งที่เกิดข้ึนมาพร้อมกันนั้น คือ ระบบการเมืองการปกครอง โดยแต่เดิมนั้นการปกครอง
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในประเทศ โดยมีการ
แจกจ่ายพระราชอ านาจไปยังข้าราชการของพระองค์ต่อ ๆ กันไปตามล าดับ และบุคลากรที่นับเป็น
ข้าราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดก็คือ ก านันและผู้ใหญ่บ้าน จนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้มีพระวิริยะอุตสาหะรวบรวมหัวเมืองต่างๆ ซึ่งมีเจ้าเมือง
ปกครองเรียกว่า “ระบบกินเมือง” เข้ามารวมอ านาจไว้ที่พระองค์ เป็นรูปแบบที่เรียกว่า “การรวม
อ านาจการปกครอง” (Centralization) และถือเป็น รัฐชาติ (Nation State) (ชาญชัย จิตรเหล่า 
อาพร, ออนไลน์, 2559) 

จะเห็นได้ว่า การใช้อ านาจหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในบางกรณีเป็นการใช้อ านาจ 
ที่ได้รับแบ่งมาจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาค ในฐานะนักปกครองอย่างเต็มที่ แต่อีกด้านหากพิจารณา
จะเห็นได้ว่า ก านันและผู้ใหญ่บ้านก็ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนการปกครองส่วนท้องที่ด้วย เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ 
สถานภาพก านันและผู้ใหญ่บ้านจึงอยู่ในลักษณะของ “ข้าราชการ” แต่ถือเป็นข้าราชการพิเศษของรัฐ 
คือ “กึ่งข้าราชการการเมืองและกึ่งข้าราชการประจ า” (ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร, ออนไลน์, 2559)  
ที่กล่าวเช่นนี้ เป็นเพราะก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องที่คล้ายคลึงกับ
สมาชิกสภาในระดับต่าง ๆ แต่อีกด้าน ก็มีความเป็นข้าราชการประจ าเนื่องจากหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นในระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค อันหมายถึง กระทรวงมหาดไทย ถือว่าทั้งก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนของรัฐระดับล่างที่รัฐส่งไปดูแลประชาชน 

อ านาจหน้าที่และบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในปัจจุบัน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
บริหารประเทศ ซึ่งหากเปรียบเทียบ ย่อมเปรียบได้ว่า หน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านมิได้แตกต่างจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากนัก เมื่อวิเคราะห์ย้อนกลับไปจะเห็นได้ว่า อ านาจของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
มิได้ลดน้อยลงแต่อย่างใด นับแต่ พ.ศ. 2457 มาจนปัจจุบัน แต่กลับทวีมากขึ้นตามล าดับ ซึ่งเหตุ
ปัจจัยต้นๆ ก็เนื่องมาจากกฎหมายที่เปิดช่องให้กับก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาชิกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบล เป็นต้น จึงนับเป็น
ปัญหาส าคัญประการหนึ่ง การท างานและบทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีสภาวะซ้ าซ้อนกันอยู่ใน
บุคลากรคนเดียว 
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เมื่อพิจารณาตามเหตุผลข้างต้น ท าให้เห็นได้ว่า ก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีหน้าที่ในการ
ปกครองหมู่บ้านอันเป็นหน่วยการปกครองแบบกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น เป็นรากฐานส าคัญของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าหลักอิทธิบาท ประกอบด้วย 
หลักธรรม 4 ประการถือเป็นค าสอนที่เน้นให้การปฏิบัติงานอยู่บนฐานแห่งความส าเร็จตามประสงค์ 
เป็นหลักค าสอนที่เน้นความส าเร็จของงานเป็นที่ตั้งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
ความหมายอีกนัยหนึ่งของ หลักอิทธิบาท 4 คือคุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ , คุณธรรมที่น าไปสู่ความ 
ส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย ประกอบด้วย 1) ฉันทะความพอใจ คือ ต้องการที่จะท าใฝ่ใจรักที่จะท าสิ่งนั้น
อยู่เสมอและปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 2) วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้น
ด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม่ท้อถอย 3) จิตตะ ความคิดมุ่งมั่น คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่
ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ท า 
4) วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล 
และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้นมีการวางแผน วัดผล คิดค้น วิธีแก้ไขปรับปรุง หากน าค าสอน
ของหลักอิทธิบาท 4 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชีวิตการท างานก็จะท าให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวบทบาทหน้าที่ในการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการการปกครอง
บริหารงาน ของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู คือแรงจูงใจให้ผู้วิจัยท าการ 
ศึกษาการปกครองบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลที่มุ่งหมายได้แก่ ด้านฉันทะ ความพอใจ เพ่ือส่งเสริมให้
ก านันผู้ใหญ่บ้านได้มีการวางแผนงาน ความต้องการที่จะท าใฝ่ใจที่จะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนา
จะท าให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป ด้านวิริยะ ความเพียร เพ่ือส่งเสริมให้ก านันผู้ใหญ่บ้านได้มีการด าเนินงาน
ตามแผนงาน ด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ท้อถอย ด้านจิตตะ ความคิดมุ่งไปเพ่ือส่งเสริมให้
ก านันผู้ใหญ่บ้านได้มีการตรวจสอบแผนงานเอาจิตฝักใส่ในการด าเนินงานที่ได้วางไว้ ไม่ฟุ้งซ่านเลื่อน
ลอยไป ด้านวิมังสา ความไตร่ตรอง เพ่ือส่งเสริมให้ก านันผู้ใหญ่บ้านหมั่นพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจตรา 
หาเหตุผล และตรวจสอบ ข้อยิ่งหย่อนในการบริหารงานที่รับผิดชอบ มีการวางแผน วัดผล และคิดค้น
วิธีการแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดของงานอย่างสม่ าเสมอ การศึกษาแนวทางการใช้อิทธิบาท 4 มา
ประยุกต์ใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ได้
อย่างยั่งยืนสืบไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองการบริหารงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
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1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

1.2.3 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคที่มีต่อการน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหาร 
งานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

1.2.4 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

1.3 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
1.3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่อการน าหลักอิทธิบาท 4  

ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูแตก 
ต่างกัน 

1.3.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่อการน าหลักอิทธิบาท 4  
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูแตก 
ต่างกัน 

1.3.3 ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่อการน าหลักอิทธิบาท 4 
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูแตก 
ต่างกัน 

1.3.4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่อการน าหลักอิทธิบาท 4  
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูแตก 
ต่างกัน 

1.3.5 ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่อการน าหลักอิทธิบาท 4  
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูแตก 
ต่างกัน 

 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
ในการวิจัยเรื่องการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในเขตอ าเภอนากลาง จังหวัด

หนองบัวล าภู จ านวน 90,974 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) 
กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในเขต อ าเภอนากลาง 

จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 398 คน 
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1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตงานวิจัยเรื่อง “การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลางจังหวัดหนองบัวล าภู” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา
โดยสังเคราะห์จากหลักธรรมในพระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2535 
สุตตันตปิฎกทีฆนิกาย มหาวรรค (ที.ม. 10/287/219) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักอิทธิบาท 
4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก ่1. ด้านฉันทะ 2. ด้านวิริยะ 3. ด้านจิตตะ 4. ด้านวิมังสา 

1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในปกครองการบริหารงานของก านัน

ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร 
ในเขตการปกครองอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู รวม 9 ต าบล 127 หมู่บ้าน 

1.4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ในครั้งนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2559 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 9 เดือน 

 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
1.5.1 ท าให้ทราบถึงการน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน

ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
1.5.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหาร 

งานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
1.5.3 ท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่มีต่อการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
1.5.4 ท าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะและแนวทางในการน ากลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ

ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
1.5.5 น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูและในอ าเภออ่ืน ๆ 
 

1.6 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
กำรปกครองบริหำรงำนตำมหลักอิทธิบำท 4 หมายถึง การควบคุมดูแลตลอดถึงการ 

ด าเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพโดย ใช้ธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบ
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ความส าเร็จหรือหลักการปฏิบัติเพ่ือเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่าง  ๆ ซึ่งจะท าให้บรรลุถึงความ 
ส าเร็จและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามที่มุ่งหวังไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรม 4 ประการ 
ประกอบด้วย 

ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ความรัก ความชอบความสนใจในสิ่งที่ท า คือ มีใจที่จะปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือให้ประสบความส าเร็จ เมื่อมีหน้าที่ความรับผิดชอบก็มีจิตใจรักและพอใจที่จะปฏิบัติ  
หน้าที่นั้น 

วิริยะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียรที่พึงมี มีความมุ่งมั่นพยายามปฏิบัติด้วยความอุตสาหะ
อดทน ท าอย่างเต็มที่เต็มก าลัง และเต็มความสามารถ เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ 

จิตตะ หมายถึง ต้องการเอาใจใส่ในสิ่งที่ท า หมั่นตรวจตราดูแลอยู่เสมอ ตั้งใจและจดจ่อกับ
สิ่งที่ตนท าหรือเรื่องที่ตนก าลังปฏิบัติอยู่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

วิมังสำ หมายถึง ต้องการพิจารณาไตร่ตรองโดยใช้สติปัญญา ใคร่ครวญว่าสิ่งไหนที่ดี 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ สิ่งไหนท าแล้วไม่เกิดผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่  และคิดหาวิธีแก้ไขและปรับปรุง 
ให้ดีขึ้น 

กำรปกครอง หมายถึง การควบคุมดูแลให้การเอาใจใส่ในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความสงบสุข
ของประชาชนในพื้นท่ี 

กำรบริหำรงำน หมายถึง การด าเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ประสบผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพโดย ใช้หลักการและวิธีการการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องท่ีด าเนินการนั้น 

ก ำนัน หมายถึง บุคคลที่เป็นหัวหน้าของราษฎรในต าบล มีหน้าที่และอ านาจได้ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่  

ผู้ใหญ่บ้ำน หมายถึง บุคคลที่เป็นหัวหน้าของราษฎรในหมู่บ้านของตน มีหน้าที่และอ านาจ
ได้ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ 

หมู่บ้ำน หมายถึง หน่วยการปกครองที่เล็กที่สุดของการปกครองแบบกระจายอ านาจใน
ท้องที่ มีก านันเป็นผู้ปกครองประชาชนที่อยู่ในการปกครองในระดับต าบล และมีผู้ใหญ่บ้านเป็น
ผู้ปกครองประชาชนที่อยู่ในการปกครองของตน มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 50 - 500 หลังคาเรือน 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 เพศ 
คือ 1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

อำย ุหมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ช่วง
อายุ คือ 1) 31-40 ปี, 2) 41-50 ปี, 3) 51-60 ปี และ 4) 61 ปี ขึ้นไป 

ระดับกำรศึกษำ หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ประถมศึกษา, 2) มัธยมศึกษา และ 3) ปริญญาตรีขึ้นไป 
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อำชีพ หมายถึง อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แบ่งออกเป็น 4 
อาชีพ คือ 1) รับจ้าง, 2) ค้าขาย, 3) เกษตรกร และ 4) รับราชการ 

รำยได้ต่อเดือน หมายถึง รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ 
ฉบับนี้  แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 1) ต่ ากว่า 10,000 บาท, 2) 10,000-15,000 บาท, 3) 16,000-
20,000 บาท และ 4) ตั้งแต่ 21,000 บาทขึ้นไป 

 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน

ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู” ผู้วิจัยได้ศึกษารวมแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการท าวิจัยครั้งนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับหลักอิทธิบาท 4 
2.2 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหาร 
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับก านันผู้ใหญ่บ้าน 
2.4 ข้อมูลพื้นที่วิจัย 
2.5 สภาพพ้ืนที่วิจัย 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4 
2.1.1 ความหมายของอิทธิบาท 4 
อิทธิบาท 4 นั้นผู้วิจัยได้ศึกษาตามหลักค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพ่ือจะใช้หลักการและ

แนวคิดให้ประสบผลส าเร็จตามหลักอิทธิบาท ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ใน พระไตรปิฎก เพ่ือจะให้เป็น
ข้อปฏิบัติ หรือ เป็นแนวทางให้ประสบผลส าเร็จ หรือประกอบการงานก็ดีเมื่อต้องการสมาธิเพ่ือให้กิจ
ที่ท านั้นด าเนินไปอย่างได้ผลดีก็พึงปลุกเร้าและชักจูงด้วยอิทธิบาท 4 

พระพุทธองค์ได้ให้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ในสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย 
มัชฌิมปัณณาสก์ (ม.ม. 13/247/292) ไว้ว่า สาวกทั้งหลายของเรา ผู้ปฏิบัติตามเจริญอิทธิบาท 4 
ประการ คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

1) เจริญอิทธิบาท อันประกอบไปด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากฉันทะความ
เพียรสร้างสรรค์)  

2) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะความ
เพียรสร้างสรรค์)  

3) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตตความ
เพียรสร้างสรรค์ 
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4) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสา
สมาธิความเพียรสร้างสรรค์) ประการนั้นแล สาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและ
อภิญญาบารมีอยู่ 

ดังนั้น พระพุทธองค์ได้ตรัสใน สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ที.ม. 10/287/219) ว่า 
พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติอิทธิบาท 4 
ประการนี้และเพ่ือเพ่ิมพูนความส าเร็จ เพ่ือให้ช านาญ ในเรื่องความส าเร็จ เพ่ือพลิกแพลงให้เกิดความ 
ส าเร็จ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นพอสรุปได้ดังนี้คือ พระพุทธ
องค์ได้กล่าวถึงอิทธิบาท 4 ว่า เป็นสิ่งเพ่ิมพูนความส าเร็จ เพ่ือให้ช านาญ เพ่ือพลิกแพลงให้เกิดความ 
ส าเร็จเพื่อละกิเลสอันเป็นเครื่องผูกใจ 4 ประการ 

จากการทบทวนเอกสารปรากฏว่า มีนักวิชาการและผู้วิจัยได้ศึกษาและอธิบายถึงความ 
หมายของอิทธิบาท 4 ดังนี้ 

พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญา นันทภิกขุ) (ม.ป.ป., หน้า 150) ได้อธิบายว่า อิทธิบาท คือ 
ทางที่จะไปสู่ความส าเร็จ 4 ประการ คือ 1) ฉันทะ ความพอใจ 2) วิริยะ ความเพียร 3) จิตตะ ความ
เอาใจใส่และ 4) วิมังสา ไตร่ตรองค้นคว้าในสิ่งนั้น ๆ ถ้าเรารักสิ่งนั้น เอาใจใส่สิ่งนั้น มันก็ก้าวหน้า การ
คิดการท าก็ก้าวหน้าต่อไป เพราะเรารักสิ่งนั้น ถ้าไม่รักมันก็ไปไม่ได้ 

พระกวีวรญาณ อ้างใน พัชราพร วีรสิทธิ์ (2546, หน้า 11) ได้กล่าวไว้ว่า หลักในการ
ท างานให้ส าเร็จนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่า “อิทธิบาท” มาจากค าว่า อิทธิ = ความส าเร็จ 
บาท = วิถีทางท่ีจะน าไปสู่ เมื่อ “อิทธิบาท” เป็นชื่อของธรรมหมวดหนึ่ง ก็หมายความว่า ธรรมหมวด
นั้นแหละเป็น“หลักการ” ส าคัญที่จะน าเราไปสู่จุดหมายปลายทาง หรือไปสู่ความส าเร็จได้ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2545, หน้า 40) ได้เขียนเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 สรุป
ได้ว่าหลักธรรมที่ไม่เคยล้าสมัย หรือหลักธรรมอันเป็นหลักแห่งความส าเร็จ หรือทางแห่งความส าเร็จ 
4 ประการ ที่ในปัจจุบันแม้เราจะหลงลืมกันไปบ้างว่า คืออะไร แต่ถ้าหากได้ย้อนร าลึกกันบ้างว่ามี
อะไร และคืออะไรจะเห็นได้ว่าหลักธรรมอายุ 2 พันกว่าปีนี้ ไม่มีคราวใดที่จะเรียกว่าล้าสมัย 

1) ฉันทะ เพราะเหตุว่าทรงรักสิ่งที่ทรงท า จึงได้ท าสิ่งที่ท าอยู่ในขณะนี้ 
2) วิริยะ คือความพากเพียร ความพยายามไม่ย่อท้อ 
3) จิตตะ คือความเอาพระทัยจดจ่อในสิ่งที่ทรงท า เพราะฉะนั้นท่านจึงท าได้ 
4) วิมังสา ท างานแล้วไม่ทิ้ง คอยตรวจสอบ ทบทวน ไตร่ตรอง พิจารณา 
ดังนั้น หลักความส าเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรม ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จแห่งกิจการ ที่เรียกว่า 

อิทธิบาท (ธรรมให้ถึงความส าเร็จ) ซึ่งมี 4 ข้อ คือ 
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1) ฉันทะ : รักงาน (การเห็นคุณค่า ความรัก ความพอใจ) คือ มีใจรัก พอใจจะท าสิ่งนั้นและ
ท าด้วยใจรัก ต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานที่ท า มิใช่สักว่าท าพอให้เสร็จ ๆ หรือ
เพียงเพราะอย่างได้รางวัลหรือผลก าไร 

2) วิริยะ : สู้งาน (ความเพียร เห็นเป็นความท้าทาย ใจสู้ ขยัน) คือ พากเพียรท า ขยันหมั่น
ประกอบ หมั่นกระท าสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย ก้าวไป
ข้างหน้าจนกว่าจะส าเร็จ 

3) จิตตะ : ใส่ใจงาน (ความคิด อุทิศตัวต่องาน ใจจดจ่อ จริงจัง) คือ เอาจิตฝักใฝ่ ตั้งจิตรับรู้
ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนั้นบ่อย ๆ 
เสมอ ๆ ท ากิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ 

4) วิมังสา : ท างานด้วยปัญญา (ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุงแก้ไข)  
ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่ง
หย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้องในสิ่งที่ท านั้น โดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 
เป็นต้นเพ่ือจัดการและด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) (2545, หน้า 9) ได้กล่าวไว้ว่า อิทธิบาท 4 คือ 
หลักธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จ ในการกระท ากิจการงานหรือการอาชีพ ประการแรก อิทธิบาท แปล
ความว่า ทางแห่งความส าเร็จ กล่าวคือ ข้อปฏิบัติ ให้บรรลุความส าเร็จด้วยดี มีประสิทธิภาพนั่นเอง 

ปัญญา ใช้บางยาง (2548, หน้า 50) ได้กล่าวถึง อิทธิบาท 4 ไว้เป็น 2 นัย คือ นัยแห่ง
พระสูตรและนัยแห่งพระอภิธรรมจะแสดงหนักไปทางโลกุตตระ ในที่นี้เป็นการแสดงตามนัยแห่งพระ
สูตร ความหมายของอิทธิบาท มีดังนี้ความพอใจ การท าความพอใจ ความใคร่เพ่ือจะท า ความฉลาด 
ความพอใจในธรรม นี้เรียกว่า ฉันทะ ความปรารถนาความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบาก
บั่น ความตั้งหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ ความอดทน ความเข้มแข็ง ความหมั่น ความก้าวไป
อย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ ไม่ทอดทิ้งธุระ ความประคับประคอง ธุระไว้ด้วยดี วิริยะ  
วิริยินทรีย์ วิริยพละ สัมมาวายามะ นี้เรียกว่า วิริยะ จิต มโน มานัส มโน วิญญาณธาตุ นี้เรียกว่า   
จิตตะ ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ความไม่หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ นี้เรียกว่า วิมังสา 

สถิต รัชปัตย ์(2548, หน้า 9) ได้นิยามค าว่า อิทธิบาท 4 หมายถึงหลักธรรมหรือค าสอนใน
พุทธศาสนาที่มุ่งให้ผู้ปฏิบัติตามบรรลุถึงความส าเร็จอันประกอบด้วยหัวข้อธรรม 4 ข้อ คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสาจากความหมายของอิทธิบาท 4 ที่กล่าวมาข้างต้น จึงสรุปได้ว่า อิทธิบาท 4 
เป็นหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ที่เป็นทางแห่งความส าเร็จให้สามารถปฏิบัติงานได้ผล 
ส าเร็จตามความประสงค์ มี 4 ประการ  

สนอง วรอุไร (2550, หน้า 97) ได้กล่าวไว้ว่า อิทธิบาท 4 คือ สูตรส าเร็จของชีวิต ตามที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า จิตเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลาย จิตประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลาย สิ่งทั้งหลายส าเร็จ
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ได้ด้วยจิตเพราะฉะนั้น ความส าเร็จจึงอยู่ที่ใจ ไม่ว่าเราจะต้องการอะไรหากเราตั้งใจก าหนดจิตไว้มั่นคง 
ทุกสิ่งจะส าเร็จได้ดังใจ และอิทธิบาท 4 ให้ถึงข้ัน คือ ท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยใจรัก ด้วยความพากเพียร ด้วย
ใจจดจ่อและใช้ปัญญาไต่สวนอย่างสม่ าเสมอ แล้วความส าเร็จจะไม่หนีไปไหน 

จากความหมายของหลักอิทธิบาท 4 พอสรุปได้ว่า อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมที่ท าให้
ประสบความส าเร็จเป็นบันไดแห่งความสุขและความส าเร็จ คนเราเมื่อมีความรัก ความพอใจขยัน 
หมั่นเพียรความเอาใจใส่ใคร่ครวญอยู่เสมอการท างานย่อมมีประสิทธิภาพและคนท างานก็ย่อมมี
ความสุข 

2.1.2 องค์ประกอบของอิทธิบาท 4 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2542, หน้า 842-844) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอิทธิ

บาท 4 ไว้ดังนี้ 
1. ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักใคร่สิ่งที่ท า และพอใจใฝ่รักในจุดหมาย

ของสิ่งที่ท านั้น อยากท าสิ่งนั้น ๆ ให้ส าเร็จ อยากให้งานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุ พูดง่าย ๆ ว่ารักงานและ
รักจุดหมายของงาน พูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่า ความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็ม
เปี่ยมสมบูรณ์ของสิ่งนั้น ๆ ของงานนั้น อยากท าให้ส าเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามนั้น เมื่อเห็นสิ่งนั้น
หรืองานนั้นก าลังเดินหน้าไปสู่จุดหมาย ก็เกิดปีติเป็นความเอิบอ่ิมใจ ครั้นสิ่งหรืองานที่ท านั้นบรรลุ
จุดหมายก็รับโสมนัสเป็นความฉ่ าชื่นใจที่พร้อมด้วยความรู้สึกโปร่งโล่งผ่องใสเบิกบานแผ่ออกไปเป็น
อิสระไร้ขอบเขต 

ถ้าสามารถปลุกเร้าฉันทะให้เกิดอย่างแรงกล้า เกิดความรักในคุณค่าความดีงาม ความ
สมบูรณ์ของสิ่งนั้นหรือจุดหมายนั้นอย่างเต็มที่แล้ว คนก็จะทุ่มเทชีวิตและจิตใจอุทิศให้แก่สิ่งนั้นเมื่อรัก
แท้ก็มอบใจให้อาจถึงขนาดยอมสละชีวิตเพ่ือสิ่งนั้นได้ เมื่อมีฉันทะน าแล้วก็ต้องการท าสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
ให้ส าเร็จผลอย่างดีที่สุดของสิ่งนั้นของงานนั้น ไม่ห่วงพะวงกับสิ่งล่อเร้าหรือผลตอบแทนทั้งหลายจิตใจ
ก็มุ่งแน่วแน่มั่นคงในการด าเนินสู่จุดหมาย เดินเรียบสม่ าเสมอ ไม่ซ่าน ไม่ส่าย ฉันทสมาธิจึงเกิดขึ้น
โดยนัยนี้ และพร้อมกับปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์ก็ย่อมเกิดควบคู่มาด้วย 

2. วิริยะ แปลว่า ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อท้อไม่หวั่นกลัวต่อ
อุปสรรคและความยากล าบาก เมื่อคนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง ถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้ว
แม้ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะลุถึงได้ยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใช้เวลาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเขาก็ไม่
ท้อถอย กลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายที่เขาจะเอาชนะให้ได้ท าให้ส าเร็จ คนที่มีความเพียร เท่ากับมีแรงหนุน
เวลาท างานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแน่วแน่มั่นคง พุ่งตรงต่อจุดหมาย สมาธิก็เกิดขึ้นได้เรียกว่า
เป็นวิริยสมาธิ พร้อมทั้งมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์เข้าประกอบคู่ไปด้วยกัน 

3. จิตตะ แปลว่า ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพัน จดจ่อเฝ้าคิด
เรื่องนั้นใจอยู่กับงานนั้น ไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
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งานอย่างใดอย่างหนึ่ง คนผู้นั้นจะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอ่ืน ๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืน ๆ ไม่สนใจ แต่ถ้าพูด
เรื่องงานนั้นจะสนใจเป็นพิเศษทันที บางทีจัดท าเรื่องนั้น งานนั้น ขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เอาใจใส่
ร่างกายการแต่งเนื้อแต่งตัว อะไรเกิดขึ้นก็ไม่สนใจ เรื่องอ่ืนเกิดขึ้นใกล้ ๆ บางที่ก็ไม่รู้ ท าจนลืมวันลืม
คืน ลืมกินลืมนอน ความมีใจฝักใฝ่เช่นนี้ ย่อมน าให้สมาธิเกิดขึ้น จิตจะแน่วแน่แนบสนิทในกิจที่ท ามี
ก าลังมากเฉพาะส าหรับกิจนั้น เรียกว่าเป็นจิตสมาธิ พร้อมกันนั้นก็เกิดปธานสังขาร คือ ความเพียร
สร้างสรรค์ร่วมสนับสนุนไปด้วย 

4. วิมังสา แปลว่า ความสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญ
ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อน เกินเลย บกพร่องหรือขัดข้อง เป็นต้นในกิจที่ท า รู้จัก
ทดลองและคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุง ข้อนี้เป็นการใช้ปัญญาชักน าสมาธิ ซึ่งจะเห็นได้ไม่ยากคนมี
วิมังสาเป็นพวกชอบคิด ค้นหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เมื่อท าอะไร ก็คิดพิจารณาทดสอบไปเช่น
คิดว่าผลนี้เกิดจากสาเหตุอะไร ท าไมจึงเป็นอย่างนี้ ผลคราวนี้เกิดจากปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้
เท่านั้น ลองเปลี่ยนองค์ประกอบนั้นแล้ว ไม่เกิดผลอย่างที่คาดหมาย เป็นเพราะอะไร จะแก้ไขที่จุด
ไหน ฯลฯ เป็นเหตุให้จิตแน่วแน่แล่นดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณา ไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวก และมีก าลัง
เรียกว่าวิมังสาสมาธิ ซึ่งจะมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์เกิดมาด้วย เช่นเดียวกับสมาธิ  
ข้ออ่ืน ๆ  

แสงอรุณ โปร่งธุระ (2539, หน้า 228-229) ได้กล่าวว่า อิทธิบาท หมายถึง หลักธรรมที่
น าไปสู่ความส าเร็จแห่งกิจการนั้น ๆ ที่รียกว่า อิทธิบาท (ธรรมให้ถึงความส าเร็จ) ซึ่งมี 4 ข้อ คือ 

1. ฉันทะ มีใจรัก คือพอใจจะท าสิ่งนั้นและท าด้วยใจรัก ต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จอย่างดี
แห่งกิจการหรืองานที่ท า มิใช่สักว่าท าพอให้เสร็จ ๆ หรือเพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผลก าไร 

2. วิริยะ พากเพียรท า คือ ขยันหมั่นประกอบหมั่นกระท าสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้ม
แข้ง อดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย 

3. จิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ คือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด ไม่ปล่อยใจให้
ฟุ้งซ่าน เลื่อนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนั้นบ่อย ๆ เสมอ ๆ  

4. วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล
และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลย บกพร่อง ขัดข้อง เป็นต้น ในสิ่งที่ท านั้น โดยรู้จักทดลองวางแผน 
วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 

วิทย์วิศทเวทย์ และ เสถียรพงษ์วรรณปก (2544, หน้า 89) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของ 
อิทธิบาท 4 ได้แก ่

1. ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
2. วิริยะ คือ ความเพียรหมั่นประกอบสิ่งนั้น 
3. จิตตะ คือ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 
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4. วิมังสา คือ การหมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น 
วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก (2535, หน้า 126) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของอิทธิบาท 4 คือ 
1. ฉันทะ ความพอใจ ความยินดี หรือความเต็มใจที่จะกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
2. วิริยะ ความพยายาม ความเพียรหรือความกล้าที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการกระท า 

นั้น ๆ โดยไม่มีค าว่าท้อแท้หรือเบื่อหน่าย 
3. จิตตะ ความสนใจ เอาใจใส่ หรือตั้งใจในการกระท านั้น ๆ อย่างจริงจัง โดยไม่ใส่ใจถึง

ปัญหาอุปสรรคอันจะเป็นเหตุให้เสียก าลังใจ 
4. วิมังสา การใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบข้อดีข้อเสียข้อบกพร่องตลอดจนปัญหา

อุปสรรคและวิธีแก้ไขอย่างมีเหตุผลว่าผลที่ปรากฏนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร มิใช่ขยันอย่างโง่ ๆ  
พิทูร มลิวัลย์ (2540, หน้า 19-20) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของอิทธิบาท 4 ได้แก่ 
1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น คือ เมื่อท าสิ่งใดก็ท าด้วยความพอใจด้วยความรักใน

สิ่งนั้น ท าสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจ ไม่เบื่อหน่ายในกิจที่ท า (เต็มใจ )  
2. วิริยะ ความเพียรประกอบสิ่งนั้น คือ เมื่อท าสิ่งใดก็ท าด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วย

ความพยายาม เข้มแข้งอดทน ไม่ทอดทิ้งกิจที่ท านั้น (แข็งใจ)  
3. จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่วางธุระ คือ เมื่อท าสิ่งใดท าด้วยความรู้จักไตร่ตรอง 

ทาด้วยปัญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ (เข้าถึง)  
4. วิมังสา ความหมั่นตรึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น เมื่อท าสิ่งใดท าด้วยความรู้จัก

ไตร่ตรองรู้จักพิจารณาใคร่ครวญ รู้จักพินิจพิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ (เข้าใจ)  
จากองค์ประกอบของอิทธิบาท 4 ดังกล่าวสรุปได้ว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง คุณธรรมที่ท า

ให้ประสบความส าเร็จตามประสงค์ โดยหวังความส าเร็จในสิ่งใดต้องท าตนให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่เรียกว่า 
อิทธิบาท มี 4 ประการ คือ ฉันทะ (ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น) วิริยะ (ความเพียรประกอบสิ่งนั้น) จิต
ตะ (ความเอาใจฝักใฝ่) วิมังสา (การหมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผล)  

2.1.3 อิทธิบาท 4 ท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก 
จากการทบทวนเอกสารปรากฏว่า มีนักวิชาการและผู้วิจัยได้ศึกษาและอธิบายถึงอิทธิบาท 

4 ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกไว้หลายท่าน ดังนี้ 
ในพระพุทธศาสนานั้น สมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรที่มุ่งมั่นเจริญอิทธิบาท

ประกอบด้วย วิริยสมาธิปธานสังขารหมายถึง สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์ เจริญ
อิทธิบาทประกอบด้วย จิตตสมาธิปธานสังขาร หมายถึง สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรสร้าง  
สรรค์ เจริญอิทธิบาทประกอบด้วย วิมังสาสมาธิปธานสังขาร หมายถึง สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและ
ความเพียรสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้น อิทธิบาท 4 มีองค์ประกอบ ดังนี้ ฉันทสมาธิ (ม.ม. 13/247/292) 
หมายถึงสมาธิที่เกิดจากฉันทะ วิริยะ หมายถึง การปรารภความเพียรทางใจ สัมมาวายามะ จิต 
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หมายถึง มโนมานัส มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ความบากบั่น ความตั้งหน้า ความพยายาม ความ
อุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้งธุระ ความประคับ 
ประคองธุระไว้ด้วยดี วิริยะ วิริยินทรีย์ วิริยะพละสัมมาวายามะ วิมังสา หมายถึง ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด 
ความไม่หลงความวิจัยธรรม สัมมาทิฎฐิสมาธิหมายถึง ความตั้งอยู่แห่งจิต ความด ารงอยู่แห่งจิต ความ
ไม่ส่ายไปแห่งจิต ความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิต ภาวะที่จิตไม่ส่ายไป ความสงบ สัมมาสมาธิ (สภาวะที่จิตมี
อารมณ์เดียว)  

นอกจากนี้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสถึง อิทธิบาท ซึ่งได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา
ที่ปรากฏในพระอภิธรรมปิฎก ดังนี้ 

อิทธิบาท 4 (ดูรายละเอียดใน อภิ.วิ. 35/431- 465/342 - 357) ได้แก่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
1) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร 
2) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร 
3) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร 
4) เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร 
หลักธรรมที่ท าให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความส าเร็จทั้งในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงานต้อง

ประกอบด้วยคุณสมบัติตามหลักอิทธิบาททั้ง 4 ประการ ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
ได้ทรงปฏิบัติมาด้วยพระองค์เอง และได้ทรงตรัสสั่งสอนให้พุทธบริษัทได้รู้และปฏิบัติตามจนเป็นที่
ประจักษ์ชัดแจ้งและเห็นจริงตามค าสั่งสอนของพระองค์ ดังนั้นที่มาและความหมายของหลักอิทธิบาท
จึงมีปรากฏตามในพุทธพจน์ ดังนี้ 

อิทธิบาท 4 ได้แก่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ (อภิ.วิ. (ไทย) 35/431/342)  
1. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทาสมาธิและปธานสังขาร 
2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร 
3. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร 
4. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร 
ในมหาปรินิพพานสูตร (ที.ม. 10/179/127) พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอานุภาพของ

อิทธิบาท 4 ประการไว้ว่า อานนท์ กรุงราชคฤห์น่ารื่นรมย์ ภูเขาคิชฌกูฏน่ารื่นรม อิทธิบาท 4 ผู้ใดผู้
หนึ่งเจริญท าให้มากแล้ว ท าให้เป็นดุจยานแล้ว ท าให้เป็นที่ตั้งแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดี 
ผู้นั้นเมื่อมุ่งหวัง พึงด ารงอยู่ได้หนึ่งกัลป์หรือเกินกว่าหนึ่งกัลป์ อิทธิบาท 4 ตถาคตเจริญท าให้มากแล้ว 
ท าให้เป็นดุจยานแล้ว ท าให้เป็นที่ตั้งแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว ตถาคตเมื่อมุ่งหวังพ่ึง
ด ารงอยู่ได้หนึ่งกัลป์หรือเกินกว่าหนึ่งกัลป์ 

ในชนวสภสูตร สนังกุมารพรหม (ที.ม. 10/287/218) ได้กล่าวถึงการเจริญอิทธิบาท 4 
ประการ โดยพวกเทพชั้นดาวดึงส์ได้กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันต
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สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงบัญญัติอิทธิบาท 4 ประการนี้ แม้ที่ทรงบัญญัติไว้อย่างดี ก็เพียงเพ่ือ
เพ่ิมพูนความส าเร็จเพ่ือให้ช านาญในเรื่องความส าเร็จ เพ่ือพลิกแพลงให้เกิดความส าเร็จภิกษุในธรรม
วินัยนี้ 

1. เจริญอิทธิบาท คือฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรสร้าง 
สรรค)์  

2. เจริญอิทธิบาท คือวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์)  
3. เจริญอิทธิบาท คือจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรสร้าง 

สรรค)์  
4. เจริญอิทธิบาท คือวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้าง 

สรรค)์  
โดยเนื้อความในชนวสภสูตรดังที่ได้กล่าวมานี้ แสดงถึงอานิสงส์ของการเจริญอิทธิบาท

ธรรมเพื่อเพ่ิมพูนความส าเร็จ เพ่ือเพ่ิมพูนความช านาญซึ่งก่อให้เกิดความส าเร็จ ตลอดทั้งการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามสมประสงค์ 

ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อภิ.วิ. 35/432/342) 
กล่าวถึง การเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขารดังนี้ 

ภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขารเป็นอย่างไร ถ้า 
ภิกษุท าฉันทะให้เป็นอธิบดีแล้วได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิต นี้เรียกว่า ฉันทสมาธิ 
ภิกษุนั้นสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่นเพ่ือป้องกันบาปอกุศล

ธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิด 
ภิกษุนั้นสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่นเพ่ือละบาปอกุศลธรรม

ที่เกิดขึ้นแล้ว 
ภิกษุนั้นสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียง ประคองจิต มุ่งมั่นเพ่ือยังกุศลธรรมที่ยังไม่

เกิดให้เกิด 
ภิกษุนั้นสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุ่งมั่นเพ่ือความด ารงอยู่ไม่

เลือนหาย ภิยโยภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วธรรมเหล่านี้เรียกว่าปธานสังขาร
ประมวลย่อฉันทสมาธิและปธานสังขารเข้าเป็นอย่างเดียวกัน จึงนับได้ว่าฉันทสมาธิและปธานสังขาร 
ด้วยประการฉะนี้ 

สรุปได้ว่า อิทธิบาท 4 หมายถึง หลักธรรมที่ปฏิบัติเพ่ือเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
เป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จในหน้าที่การงานต่าง ๆ ตามที่มุ่งหวังไว้ ซึ่งประกอบด้วย ฉันทะ (ความ
พอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิด) และวิมังสา (ความไตร่ตรอง)  
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2.2 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหาร 
การบริหาร (Administration) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของ

องค์การ เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะชี้ให้เห็นความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพ
หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า
ของสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ การบริหารเป็นมรรคที่ส าคัญจะน าไปสู่ความก้าวหน้า
การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหาร
จะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถ
ของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือ
องค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจและจ าเป็นต่อ
การที่จะด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม มีนักบริหาร นักวิชาการ และนักการศึกษามากมายหลายท่านได้
ให้ความหมายของการบริหารไว้หลายทัศนะ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

2.2.1 ความหมายการบริหาร 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (2546, หน้า 609) ได้ให้ความ 

หมายไว้ว่าการบริหาร หมายถึง การปกครอง เช่น บริหารส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดการ เช่น การ
บริหารธุรกิจ 

พิทยา บวรวัฒนา (2546, หน้า 2) กล่าวว่า การบริหารเป็นเรื่องของการน าเอากฎหมาย
และนโยบายต่าง ๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะท างานด้วยความเต็มใจ ด้วย
ความเที่ยงธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

สมคิด บางโม (2545, หน้า 61) ได้สรุปว่า การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง ศิลปะในการ
ใช้คนเงินวัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธ ไกยวรรณ์ (2545, หน้า 2) ได้กล่าวถึงการบริหารว่า หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือบุคคล
ที่ท าหน้าที่วางแผนให้คนอื่นท างานแทน โดยอาศัยใช้ศาสตร์และศิลป์ เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
(Goal) ข้อก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารต้องอยู่บนพ้ืนฐานของปัจจัยการบริหาร 
(Factor Management) ด้วย 

สิรภพ เหล่าลาภะ (2545, หน้า 140) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารไว้ 2 นัย คือ  
1) ค าว่า บริหารมาจากภาษาบาลีว่า ปริหาร มาจากศัพท์ว่า ปริ แปลว่า รอบ และ หร ธาตุในความน า 
ไป ดังนั้น ค าว่าบริหาร จึงแปลว่า น าไปโดยรอบ อีกส านวนหนึ่ง ค าว่า บริหาร แปลว่า อ้อมหนี, หลีก
หนี, หลบหนีดังในประโยคภาษาบาลีว่า “ปญฺห ปริหริต สมตฺโถ” แปลว่า ผู้สามารถเพ่ือการอ้อมหนี 
หลีกหนี หลบซึ่งปัญหา หรือแปลว่า ผู้สามารถบริหารปัญหา และน าปัญหาไปโดยรอบ หรือก าจัด
ปัญหาให้หมดสิ้นไป 2) ค าว่า บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ ว่า Administer และ Administration 
แปลความหมายคือ การปกครอง ด าเนินการ อ านวยการ จัดการ จัดให้ วาง ส่งเสริม และบ ารุง 
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นักวิชาการต่างประเทศได้ให้ความหมายของ การบริหารไว้ดังนี้ คือ 
เดล โยเดอร์ (Dale Yoder) (1956, p. 7) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การน าไปสู่

กระบวนการของการท ากิจกรรมที่มีการวางแผน (Planning) การอ านวยการ (Directing) และความ
ร่วมมือ (Coordinating) โดยเฉพาะกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ 

เฮอร์เบิร์ต เอ ไซม่อน (Herbert A. Simon) (1971, p. 3) กล่าวว่า การบริหาร 
หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการปฏิบัติจนเป็นผลส าเร็จโดยที่ผู้บริหารมักจะไม่ได้เป็นผู้
ปฏิบัติ แต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้ศิลปะเพ่ือท าให้ผู้ปฏิบัติได้ท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหาร
ตัดสินใจเลือกไว้แล้ว นอกจากนี้ไซม่อน ยังได้กล่าวย้ าเพ่ิมเติมว่า นัยแห่งการขยายความของการ
บริหารอันสามารถที่จะท าให้ชัดเจนขึ้นอีกนั่นก็คือ กิจกรรมความร่วมมือของกลุ่มที่ต้ องการประสบ
ผลส าเร็จต่อส่วนรวม 

ลูเธอร์ กูลิค และ ลินดัลเออร์วิกค์ (Gulick L. andUrwick J) (1937, pp. 37-38) ได้
กล่าวว่า กระบวนการบริหารนั้นต้องประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ หรือที่ เรียกกันย่อ  ๆ ว่า 
“POSDCORB Model” ซึ่งอธิบายตามความหมายได้ดังนี้ 

1) การวางแผน (P = Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงานไว้
ล่วงหน้าว่าจะต้องท าอะไรบ้างและท าอย่างไร 

2) การจัดการองค์การ (O = Organizing) หมายถึง การจัดหน่วยงาน ก าหนดโครงสร้าง
ของหน่วยงาน การจัดสายงานต าแหน่งต่าง ๆ ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน 

3) การจัดหาบุคคล (S = Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคล เป็นการบริหารงาน ด้าน
บุคคล อันได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการท างานที่
ดี การประเมินผลการท างาน และการให้พ้นจากงาน 

4) การอ านวย (D = Directing) หมายถึง การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการหน่วยงานให้เกิด
ความร่วมมือเพ่ือด าเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

5) การประสานงาน (Co = Coordinating) หมายถึง การประสานงานกิจการด้านต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน ให้เกิดความร่วมมือเพ่ือด าเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

6) การรายงาน (R = Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานว่าก้าวหน้า 

7) การงบประมาณ (B = Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ การจัดท างบประมาณ
บัญชีการใช้จ่ายเงิน การควบคุมและการตรวจสอบด้านการเงิน 

เฮนรี ฟาโย (Henri Fayol) (1930, pp.17-18) ได้สรุปสาระส าคัญของหลักการบริหารไว้
ดังนี้ 
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1) หน้าที่ทางการบริหาร (Management function) ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร 
5 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชา สั่งการ (Com-
manding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling)  

2) ผู้บริหารจะต้องมีลักษณะพร้อมด้วยความสามารถทางร่างกายจิตใจ ไหวพริบการศึกษา
หาความรู้ เทคนิคการท างานและประสบการณ์ต่าง ๆ  

3) หลักการบริหาร ซึ่งมีหลักทั่วไปท่ีใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร 14 ข้อ คือ 
 (1) หลักการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ (Authority andresponsibility)  
 (2) หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command)  
 (3) หลักการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Unity of direction)  
 (4) หลักการธ ารงไว้ซึ่งสายงาน (Scalar of chain)  
 (5) หลักการแบ่งงานกันท า (Division of work, or specialization)  
 (6) หลักเก่ียวกับระเบียบวินัย (Discipline)  
 (7) หลักของการถือประโยชน์ส่วนบุคคลรองจากประโยชน์ส่วนร่วม (Subordination 

of individual to general interest)  
 (8) หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration)  
 (9) หลักของการรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง (Centralization)  
 (10)  หลักของการมีระเบียบเรียบร้อย (Order)  
 (11)  หลักของความเสมอภาค (Equity)  
 (12)  หลักของการมีเสถียรภาพของการว่าจ้างท างาน (Stability oftenure)  
 (13)  หลักของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative)  
 (14)  หลักของความสามัคคี (Esprit de corps)  
วิลเลียม อูชิ (William Ouchi) (1971, p.283) ได้กล่าวทฤษฎีของการบริหาร คือ 

ทฤษฎี Z โดยหลังจากการศึกษาการบริหารของธุรกิจญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา และได้ท าการประสม
ประสานกันโดยมีแนวคิดด้านการบริหาร ดังนี้ 

1) การจ้างงานระยะยาว 
2) การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ 
3) ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล 
4) การประเมินผลและการเลื่อนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป 
5) การควบคุมในตัวเองไม่เป็นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจนและเป็นทางการ 
6) เส้นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง 
7) มีความเก่ียวข้องในลักษณะครอบครัว 
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สรุปจากการศึกษาความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารที่นักวิชาการต่าง  ๆ ได้
กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงพอสรุปได้ว่า การบริหารเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนิน 
งานขององค์กร เพราะเป็นเครื่องมืออันส าคัญในอันที่จะชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จ หรือล้มเหลวความมี
ประสิทธิภาพ หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความ
เจริญก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การ มีลักษณะการ
วินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพราะการวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่อง
แสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหารและการเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวองค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้นการบริหารจึงเป็นเรื่อง
ที่น่าสนใจ และจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีวิตของบุคคลในสังคมและ การบริหารหมายถึง การใช้ศาสตร์
และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบเป็นกระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยปัจจัยหลัก คือ เงิน บุคคล วัสดุสิ่งของ และวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 

2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
การบริหารงานเป็นเรื่องของการท างานที่เป็นขั้นเป็นตอนและคิดอีกอย่างหนึ่งคือการท างาน

ที่มีการวางแผนเพ่ือที่ท างานได้อย่างไม่ผิดพลาดหากมีการวางแผนงานก่อนลงมือ ดังจะเห็นได้จาก
นักวิชาการที่ได้ออกแบบเป็นโมเดลหรือขั้นตอนการท างานและการบริหารงานไว้หลาย ๆ ท่านดังนี้ 

สุพิณ เกชาคุปต์ (2544, หน้า 92-93) ได้กล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participa-
tionManagement) เป็นแนวทางการบริหาร ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด การ
วางแผนและการตัดสินใจในงานต่าง ๆ ที่เขามีส่วนรับผิดชอบอยู่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์ 
การท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรใด
ที่ใช้นโยบายการบริหารแบบนี้เป็นการแสดงให้พนักงานได้รู้ว่าฝ่ายบริหารเห็นความส าคัญของ
พนักงาน ที่มีต่อความส าเร็จขององค์การ ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความภูมิใจ และรับผิดชอบต่องาน
อย่างเต็มที่ซ่ึงเป็นการจูงใจในการท างานที่ดีวิธีหนึ่ง 

สมยศ นาวีการ (2545, หน้า 49) ได้กล่าวถึงแนวคิดการบริหารไว้ว่า การบริหารงานไม่ว่า
จะเป็นรูปแบบผู้น าโครงสร้างระบบราชการและหน้าที่ของผู้บริหารในองค์การแห่งหนึ่งสามารถน ามา
ประยุกต์ไปใช้กับองค์การ เรียกว่า วิธีดีที่สุด (one best way) อย่างไรก็ตามผู้บริหารในแต่ละองค์การ
จะเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ไม่มีหลักสากลใดที่สามารถใช้ได้กับทุกปัญหา
ผู้บริหารต้องศึกษาการบริหาร โดยมีประสบการณ์จากกรณีศึกษา (case study) จ านวนมาก และ
วิเคราะห์ว่าวิธีการใดท่ีสามารถใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ  

เสนาะ ติเยาว์ (2544, หน้า 1-2) ไดก้ล่าวถึงหลักส าคัญของการบริหาร 5 ลักษณะ คือ 
1. การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหารเป็น

กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่รวมกันท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหาร
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จะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอื่น มิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จสาระส าคัญ
ของการบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ  
มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี มีความเป็นผู้น าและสามารท างานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์และมีความสามารถท าให้
งานบรรลุเป้าหมายได้องค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้ 
เป้าหมายเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริหารจะต้องท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ 
เป้าหมายต้องสูงแล้วสามารถท าให้ส าเร็จเป้าหมายสูงเกินไปก็ท าให้ส าเร็จไม่ได้ เป้าหมายต่ าไปก็ไม่ท้า
ทายไม่มีคุณค่า ประการที่สอง การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ 
ประการสุดท้ายจะต้องระบุเวลาที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น 

2. การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์  
การต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้เป้าหมายเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริหารจะ 
ต้องท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือเป้าหมายต้องสูงแล้วสามารถท าให้ส าเร็จ
เป้าหมายสูงเกินไปก็ท าให้ส าเร็จไม่ได้เป้าหมายต่ าไปก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่าประการที่สองการจะไปถึง
เป้าหมายจะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพประการสุดท้ายจะต้องระบุเวลาที่จะท าให้
บรรลุเป้าหมายนั้น 

3. การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ค าว่า ประสิทธิผล
หมายความว่า ท างานบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด ส่วนค าว่า ประสิทธิภาพ หมายความว่า ท า งาน
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด การท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอแต่จะต้อง
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การท าให้ได้ทั้งสองอย่างคือ งานบรรลุผลตามที่ต้องการและการ
ใช้ทรัพยากรต่ าสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

4. การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที่รู้กันโดย 
ทั่วไปว่าเราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจ ากัดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จึงต้องตระหนัก 2 ข้อใหญ่ ๆ คือ 
เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้ และจะต้องเลือกใช้
ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการบริหารกับเศรษฐศาสตร์จึงมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด
อย่างไร ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารที่ประสบความ 
ส าเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงนั้น 

สมคิด บางโม (2544, หน้า 62-63) ได้อธิบายองค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญและมี
ความจ าเป็นต่อองค์การ ดังนี้ 
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1) วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่าจะด าเนินการไปท าไม เพ่ืออะไร และต้อง 
การอะไรจากการด าเนินการ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ หรือในการผลิตต้องรู้ว่าจะผลิต
เพ่ือใคร ต้องการผลตอบแทนเช่นใด ถ้าหากไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะ
บริหารการด าเนินงานต่าง ๆ จะไม่มีผลส าเร็จ เพราะไม่มีเป้าหมายก าหนดไว้แน่นอน 

2) ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือประกอบการด าเนินงานรวมไปถึง
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ 4 Ms คือ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) 
วัสดุอุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6 Ms ที่มีเครื่องจักร 
(Machine) และตลาด (Market) เพ่ิมเข้ามาซึ่งในปัจจุบันมีความจ าเป็นมากข้ึน 

3) มีการประสานงานระหว่างกัน หรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกัน กล่าวคือเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์รวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4 Ms หรือ 6 Ms ดังกล่าว จะต้องมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน หรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการท างานร่วมกันและที่เกิดขึ้น
จริง ๆ ด้วย การน าปัจจัยทั้งหลายเบื้องต้นมาไว้ร่วมกันแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน ไม่เกิดความ 
สัมพันธ์ระหว่างกัน การบริหารก็จะไม่เกิดขึ้น 

4) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลส าเร็จของงานว่าบรรลุ
เป้าหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การก็คือ ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึงความสามารถขององค์  
การในอันที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในการใช้ทรัพยากรขององค์การที่มีอยู่
ระยะสั้น โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยน าเข้าและค่าใช้จ่ายกับปัจจัยน าออกและรายได้ขององค์การ 

เด่น ชะเนติยัง (2533, หน้า 52) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารไว้ว่า การบริหารมี
ลักษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ กล่าวคือ การบริหารจัดเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไป เพราะมีองค์ประกอบของความรู้ (knowledge) มีหลักเกณฑ์ (principle) และทฤษฎี (theory) 
ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ทางสังคมซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา
สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ ส่วนในทางปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะ
ของผู้บริหารแต่ละคนที่จะน าความรู้ หลักการและทฤษฎีไปปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องศิลปะ ดังนั้น นักบริหารที่เก่งต้องมีศาสตร์และศิลปะ 

สรุปได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับการบริหารนั้น จะครอบคลุมถึงหน้าที่ในการบริหารอันประกอบ 
ด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการหรือการมอบหมายงาน การประสานงานการรายงาน
และการงบประมาณ นอกจากนี้องค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหาร จะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่
แน่นอน ทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหว่างกัน และประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
บริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะครอบคลุมไปถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

2.2.3 ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารงาน 
การบริหารเป็นปัจจัยส าคัญที่มีความจ าเป็นและน่าศึกษาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพิจารณาใน

ฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคม แท้จริงแล้วบทบาทและความส าคัญของการบริหารนั้นมีควบคู่มากับ



21 

อารยธรรมและการด ารงชีพของมนุษย์ทีเดียว เพราะเมื่อมนุษย์รวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มมีหัวหน้า
ปกครองบังคับบัญชา มีการแบ่งงานกันท าตามลักษณะความรู้ความสามารถมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ในระหว่างพวกและเผ่าเดียวกัน โดยมีจารีตประเพณีและวัฒนธรรมเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ
ของกลุ่มชนเหล่านั้น เมื่อกลุ่มสังคมขยายตัวเติบโตขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น มนุษย์ก็เริ่มสร้างและ
วางระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ขึ้นโดยเรียนรู้จากประสบการณ์และความเชื่อถือ ทั้งนี้ก็โดย
มุ่งหวังที่จะให้เกิดความส าเร็จเรียบร้อยขึ้นในองค์การและเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมนั้น อาจสรุปถึง
ความเจริญเติบโตและความส าคัญของการบริหารได้ดังนี้ คือ 

1) การบริหารนั้นได้เจริญเติบโตควบคู่มากับการด ารงชีพของมนุษย์และเป็นสิ่งช่วยให้
มนุษย์ด ารงชีพอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก 

2) จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลท าให้องค์การต่าง ๆ ต้องขยายงานด้าน
บริหารให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

3) การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม ความก้าวหน้าทาง
วิทยาการ (Technology) ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม ท าให้การบริหารเกิดการเปลี่ยน 
แปลงและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4) การบริหารเป็นมรรควิธีที่ส าคัญในอันที่จะน าสังคมและโลกไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 
5) การบริหารจะช่วยชี้ให้ทราบถึงแนวโน้มทั้งในด้านความเจริญและความเสื่อมของสังคม

ในอนาคต 
6) การบริหารมีลักษณะเป็นการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในสังคม ฉะนั้นความส าเร็จ

ของการบริหารจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง (Political 
socio-cultural factor environment) อยู่เป็นอันมาก 

7) การบริหารมีลักษณะต้องใช้การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือ ซึ่งนักบริหารจ าต้องค านึง
ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ และการวินิจฉัยสั่งการนี้เองที่เป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของ 
นักบริหาร และความเติบโตของการบริหาร 

8) ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในส านักงานหรือในครอบครัวย่อมมีส่วนเกี่ยวพันกับการ
บริหารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจและจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีพอย่างฉลาด 

9) การบริหารกับการเมืองเป็นสิ่งคู่กัน ไม่อาจแยกจากกันได้โดยเด็ดขาด ดังที่กล่าวกันว่า 
“การเมืองกับการบริหารนั้นเปรียบเสมือนคนละด้านของเหรียญอันเดียวกัน  (Politics and 
administration are the two sides of a single coin)” ฉะนั้นการศึกษาวิชาบริหาร จึงต้องค านึง 
ถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมทางการเมืองด้วย (สมพงษ์ เกษมสิน, 2518, หน้า 11-12)  

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หน้า 3-5) กล่าวถึง การบริหารเป็น
วิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน (Getting things done through other people) และกล่าว
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ว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จ มี 5 ประการ ตามค าย่อภาษา 
อังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ 

1) P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือ
ความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือก าหนดทิศทางของ
องค์กร 

2) O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กรเป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 

3) S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากร
และการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

4) D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินการ
ตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า 

5) C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 

แฮนรี ฟาโย (Henri Fayol) (อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545, หน้า 68-69)  
ได้ก าหนดหลักการในการบริหารจัดการขึ้น 14 ประการเป็นส่วนประกอบส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1) การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ฟาโย ได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับการมอบ 
หมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานมากขึ้น ซึ่ง
หลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

2) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์และ 
ฟาโย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการของ 
แวปเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าที่แบบไม่
เป็นทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า (Leading) 
และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบควรอยู่ 
คู่กัน 

3) การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโย กล่าวว่าค าสั่งสองค าสั่ง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้อง ในเมื่อผู้
ควบคุมสองคนได้ให้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์
ค าสั่งสองค าสั่งนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของ
อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจหน้าที่และ
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก และผู้บริหารจะไม่สนใจใน
ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่
เชื่อฟัง 

4) สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหารจัดการ จ านวน
ที่ดีที่สุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และการจัดการ 
(Organizing) ซึ่งการจ ากัดจานวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหาในการติดต่อ 
สื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ภายในองค์การได้มี
การแบ่งแยกแผนกต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละแผนกจะมีระดับข้ันการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารในระดับกลางและ
ระดับต้นของสาย การบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับเดียวกันในแผนก
อ่ืน ๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอ่ืนและรู้วิธีการใน
การแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างานข้ามสายนั้นเป็นการสร้าง
ทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 

5) การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่ผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสาย การบังคับบัญชา แต่
เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไร และมีการกระจายอ านาจ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญเนื่องจากว่าจะมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

6) การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะท า
ให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จดุหมายและแผนเดียวกัน 

7) หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเป็นธรรม (Justice) ความยุติ 
ธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน 

8) การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพ่ือให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 



24 

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนและเป็นการชี้วัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่สาหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน 

9) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่าง ๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งความคิด
ริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ
ของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัดผู้บริหารระดับสูง
ในการพัฒนาและการบริหารงาน 

10) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อฟัง 
(Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะ ที่เกี่ยวข้องกับผู้  
บริหารหลาย ๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด และท างานอย่างเข้มแข็ง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 

11) ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัสและ
แผนการแบ่งก าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ ระบบรางวัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิมโดยการให้รางวัล 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและตอบ 
สนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าท่ีจะท าได ้

12) ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมีความ 
ส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็นระยะ
เวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้อธิบายการประสบความส า เร็จของบริษัท
ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 

13) ผลประโยชน์ส่วนตัว มีความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ (Subordina-
tion of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การถือว่าเป็น
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ประโยชน์ของทุก ๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่จะต้องมี
การก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 

14) ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การที่
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้น
ภายในองค์การ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกัน ถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการที่ท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีการพัฒนา ความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ได้หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน โดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่
ส าคัญ เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความแข็งแกร่ง 

ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) (อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545, หน้า 86) ได้
เสนอหลักการบริหารระบบราชการที่เรียกว่า POSDCoRB Model มีรายละเอียดดังนี้ 

1) P - Planning (การวางแผน) เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์การต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งต้องค านึงถึงทรัพยากรภายในองค์การ และสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือให้แผนที่ก าหนด
ขึ้นมีความรอบคอบและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

2) O - Organizing (การจัดองค์การ) เป็นการจัดองค์การที่เป็นส่วนราชการโดยจัดแบ่ง
ตามความช านาญเฉพาะอย่าง ออกเป็นกรม ฝ่าย แผนก จะพิจารณาปริมาณงานคุณภาพงานขนาด
ของการควบคุม และพิจารณาแบ่งสายงานหลัก และสายงานที่ปรึกษา โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบควบคู่กันไป 

3) S - Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน) เป็นการคัดเลือกบุคคลให้เข้ามาด ารงต าแหน่ง
ภายในองค์การ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมให้ได้ในปริมาณที่ เพียงพอ
จะท าให้งานส าเร็จได ้

4) D - Directing (การสั่งการหรืออ านวยการ) เป็นการก ากับดูแล สั่งงานผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยอาศัยลักษณะความเป็นผู้น า การจูงใจ ศิลปะการปกครองคน และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ของผู้ใต้ 
บังคับบัญชา 

5) Co - Coordinating (การประสานงาน) เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทั้งในระดับสูงกว่า ต่ ากว่า และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบญัชา 

6) R - Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) เป็นการน าเสนอผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับต่าง ๆ โดยมีการติดต่อสื่อสารแบบเป็นลายลักษณ์
อักษร 

7) B - Budgeting (การงบประมาณ) เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน
โดยใช้วงจรงบประมาณ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ การเตรียมขออนุมัติงบประมาณการเสนอให้ผู้ บังคับบัญชา
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ให้ความเห็นชอบ การด าเนินงานตามงบประมาณ การตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่
เสนอขอไว้ 

เทเลอร์ เฟรดเดอริค (Frederick W.Taylor) (อ้างใน ธงชัย สันติวงษ์, 2543, หน้า  
47-48) บิดาแห่งการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่ในหลัก 
การ (Principles) ที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 

1) ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) ส าหรับงานแต่ละอย่างคือ
ต้องมีการก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์
มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริง
และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่าง ๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด 

2) ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานที่ถูกวิธี
ด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดตรง
ตามงานท่ีจะให้ท า 

3) ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณาคนงาน
นี้ คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็นจริง
ถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงข้ึนจากการท างานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น 

4) การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงานฝ่ายบริหารควรจะได้
ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงานที่
ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้นกระบวนการบริหารงานตามแนวของเดมมิ่ง (deming) คือ แบบ 
PDCA ดังนี้ (อ้างใน พระสมรส ธมฺมรโส (ขวัญหอม), 2554, หน้า 21 -22)  

 (1)  การวางแผน (plan-P)  
 (2)  การปฏิบัติตามแผน (do-D)  
 (3)  การตรวจสอบ (check-C)  
 (4)  การปฏิบัติ (action-A)  
กระบวนการบริหารทั้ง 4 ขั้นตอน จะต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันไปไม่สิ้นสุดซึ่งเขียนได้ว่า (plan-

do-check-action) PDCA ซึ่งเป็นเสมือนวงจรอันหนึ่งเรียกว่า วงจรเดมมิ่ง (thedeming cycle) วงจร
หรือวงล้อ (PDCA) เป็นเครื่องมือการบริหารอย่างต่อเนื่องในการติดตามพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายโดย
วงจรเดมมิ่ง หรือ PDCA เป็นกระบวนการหนึ่ง ซึ่งสามารถที่จะน ามาใช้ได้เป็นอย่างดีในการควบคุม
คุณภาพหรือการบริหารคุณภาพ 

จากหลักการดังกล่าว พบว่าวิธีการต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นวิธีการที่มีหลักเกณฑ์ตามหลักวิทยา 
ศาสตร์ ท าให้เกิดทฤษฎีการบริหารขึ้นมาและได้เสนอแนะว่า ผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นจุดกลางของ
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ปัญหาและความส าเร็จของกลุ่มที่จะต้องรับผิดชอบน าเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของกลุ่มมา
คิดวิเคราะห์และปรับปรุงหาทางออกให้ได้เป็นผลดีที่สุดส าหรับกลุ่ม ให้ดีขึ้นและมากขึ้นเรื่อย ๆ  

สรุปได้ว่า แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นกระบวน 
การทางสังคมท่ีผู้บริหารใช้ส าหรับตัดสินใจ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ 
ทั้งที่ เป็นองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย โดย  
น าทรัพยากรมาใช้ให้ประหยัด ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพ่ือให้บุคคล
ต่าง ๆ เกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการบริหารเป็นภารกิจที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามล าดับขั้นตอน เป็นระบบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 

 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับก านันผู้ใหญ่บ้าน 
2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
 1) บทบาทและอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
 ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ และตามกฎหมายอื่นที่ระบุ

อ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านไว้พบว่ามีมากมาย ทั้งในฐานะนักปกครอง ที่มีหน้าที่บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข
ต่อประชาชน และในฐานะนักพัฒนาเพ่ือสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น หน้าที่ดังกล่าว
จะเห็นได้จากภารกิจในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ในยามเกิดวิกฤติการณ์ต่าง ๆ อันเป็นหน้าที่ที่มีมาตั้งแต่เดิมเม่ือปีพุทธศักราช 2457 เป็นต้นมา แต่
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป บทบาทหน้าที่บางอย่างได้ลดลงไปโดยมีหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาดูแลแทนที่ แต่ขณะเดียวกันก็มีบทบาทใหม่เพ่ิมขึ้น เช่น ในเรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น 

 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นับได้ว่าผู้น าโดยธรรมชาติ เป็นผู้น าท้องถิ่นที่มีบทบาทอันส าคัญ
ยิ่งทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ทั้งภาครัฐและประชาชนใน
วิถีทางที่จะน าไปสู่การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันเป็นแม่บทแบบการปกครองที่ประเทศของ
เราใช้อยู่ในปัจจุบัน (เฉลิมศักดิ์ แหงบงาน, 2535,หน้า 3) จากการพิจารณาพระราชบัญญัติฉบับนี้จะ
เห็นได้ว่ามีเจตนารมณ์ เพ่ือให้มีก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความทุกข์สุขของราษฎร
ตามพ้ืนบ้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นก าลังส าคัญอย่างหนึ่งในการปกครองบ้านเมือง นอกจากนั้นก็เพ่ือรักษาพระ
ราชอ านาจตามก าหนดกฎหมายให้ประชาชนพึงปฏิบัติตามด้วยความเรียบร้อยพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 ประกาศใช้มาประมาณ 17 ปี ก็ได้มีการปรับปรุงใหม่ และได้ตรา
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ขึ้นใช้บังคับแทนและเป็นหลักของการ
ปกครองท้องที่ในประเทศไทยมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 

 2) อ านาจหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องท่ี พุทธศักราช 2457 



28 

 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ได้ก าหนดอ านาจ หน้าที่ของก านัน
ผู้ใหญ่บ้านไว้ตั้งต่อไปนี้ 

  2.1) ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยของราษฎร 
  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองและรักษาความสงบ

เรียบร้อยของราษฎร ดังนี้ 
  ผู้ใหญ่บ้านมีอ านาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน (มาตรา 10)  
  ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าของราษฎรในหมู่บ้านของตนมีอ านาจและหน้าที่ในการ

ปกครอง และรักษาความสงบเรียบร้อยของราษฎร กล่าวคือ (มาตรา 27)  
  รักษาความสงบและความสุขส าราญช่วยป้องกันความทุกข์ภัยของลู กบ้าน 

ตามสมควรและที่สามารถจะท าได้ การที่กล่าวนี้ ถ้าสมควรจะต้องปรึกษาหารือและช่วยกันกับเพ่ือน
ผู้ใหญ่ก็ดีกับก านันนายต าบลก็ดีก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องปฏิบัติให้สมควรแก่การที่จะ 
รักษาประโยชน์และความสุขของลูกบ้าน ซึ่งได้มอบไว้ให้เป็นธุระในพระราชบัญญัตินี้ 

  ควบคุมดูแลลูกบ้านให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะต้องพึงกระท าตามกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนของราชการ กระท าตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามท่ีทางราชการได้แนะน า 

  บรรดาการที่จะตรวจตรารักษาความปกติเรียบร้อยในต าบลคือการที่จะว่ากล่าว
ราษฎรในต าบลนั้น ให้ประพฤติตนตามพระราชก าหนด กฎหมายก็ดีหรือการที่จะป้องกันภยันตราย
และรักษาความสุขส าราญของราษฎรในต าบลนั้นก็ดีหรือการที่จะรับกิจสุขทุกข์ของราษฎรในต าบล
นั้นร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการเมือง กรมการอ าเภอและจะรับข้อราชการมาประกาศแก่ราษฎรในต าบล
นั้น ๆ ก็ดีหรือที่จะจัดการตามพระราชก าหนด เช่น การตรวจแนะน าเก็บภาษีอากรในต าบลนั้นก็ดี 
การทั้งนี้อยู่ในหน้าที่ของก านันผู้เป็นนายต าบลผู้ใหญ่ทั้งปวงในต าบลนั้น และแพทย์ประจ าต าบล
จะต้องช่วยกันเป็นธุระจัดการให้เรียบร้อยได้ตามสมควรแก่หน้าที่ (มาตรา 34)  

  นอกจากอ านาจหน้าที่ที่กล่าว โดยเฉพาะให้เป็นอ านาจหน้าที่ของก านัน ก านันมี
อ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านด้วย (มาตรา 34 ทวิ)  

  2.2) ด้านการที่เกี่ยวด้วยความอาญา 
  ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ได้ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ใน

การเก่ียวด้วยความอาญา ดังต่อไปนี้ (มาตรา 28)  
  เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระท าผิดกฎหมายเกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นใน

หมู่บ้านของตนต้องแจ้งความต่อก านัน นายต าบลให้ทราบ 
  เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระท าผิดกฎหมายเกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นใน

หมู่บ้านที่ใกล้เคียงต้องแจ้งความต่อผู้ใหญ่บ้านนั้นให้ทราบ 
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  เมื่อตรวจพบของกลางที่ผู้กระท าผิดกฎหมายมีอยู่ก็ดี หรือสิ่งของที่สงสัยว่าได้มา
จากการกระท าผิดกฎหมายหรือเป็นสิ่งของส าหรับใช้ในการกระท าผิดกฎหมายก็ดี ให้จับสิ่งของนั้นไว้
และรีบน าส่งต่อก านันนายต าบล 

  เมื่อปรากฏว่าผู้ใดก าลังกระท าผิดก็ดี หรือมีเหตุสมควรสงสัยว่าเป็นผู้ที่ได้กระท า
ผิดกฎหมายก็ดี ให้จับตัวผู้นั้นไว้ และรีบน าส่งก านันนายต าบล 

  ถ้ามีหมายหรือมีค าสั่งตามหน้าที่ราชการ ให้จับผู้ใดในหมู่บ้านนั้นเป็นหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านที่จะจับผู้นั้น และรีบส่งต่อก านันหรือกรมการอ าเภอตามสมควร 

  เมื่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกหมายสั่งให้ค้นหรือยึดผู้ใหญ่บ้านต้องจัดการให้
เป็นไปตามกฎหมาย 

  ก านันมีหน้าที่และอ านาจในการที่เก่ียวด้วยตามอาญา ดังนี้ (มาตรา 35)  
  1. เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระท าผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าจะได้เกิดขึ้นใน

ต าบลของตนต้องแจ้งความต่อกรมการอ าเภอให้ทราบ 
  2. เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระท าผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าจะได้เกิดขึ้นใน

ต าบลที่ใกล้เคียงต้องแจ้งความต่อก านัน นายต าบลนั้นให้ทราบ 
  3. เมื่อปรากฏว่าผู้ใดก าลังกระท าผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว่าเป็นผู้ที่

ได้กระท าผิดกฎหมายก็ดี ให้จับผู้นั้นไว้ และรีบน าส่งต่อกรมการอ าเภอ 
  4. ถ้ามีหมาย หรือมีค าสั่งตามหน้าที่ราชการให้จับผู้ใดในต าบลนั้นเป็นหน้าที่ของ

ก านันที่จะจับผู้นั้น แล้วรีบส่งกรมการอ าเภอตามสมควร 
  5. เมื่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกหมายสั่งให้ค้น หรือให้ยึด ก านันต้องจัดการให้

เป็นไปตามกฎหมาย 
  6. ถ้ามีผู้มาขออายัดตัวคนหรือสิ่งของก็ดี หรือผู้ต้องโจรกรรมจะท าหมายตราสิน

หรือมีผู้จะมาขอท าการชันสูตรบาดแผลก็ดี ทั้งนี้ให้ก านันสืบสวนฟังข้อความแล้วรีบน าตัวผู้ขอส่งตาม
กฎหมาย 

  2.3)  ด้านงานทะเบียน 
  ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ได้ก าหนดให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมี

อ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานทะเบียนดังต่อไปนี้ 
  เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะท าบัญชีส ามะโนครัวในหมู่บ้าน และคอยแก้ไข

บัญชีนั้นให้ถูกต้องเสมอ (มาตรา 27 ข้อ 4)  
  ถ้ามีคนจรแปลกหน้านอกส ามะโนครัวหมู่บ้านนั้นเข้ามาอาศัย เป็นหน้าที่ของ

ผู้ใหญ่บ้านจะต้องไต่ถาม ให้รู้จักตัวและรู้เหตุการณ์ที่มาอาศัย ถ้าเห็นว่าไม่ได้มาโดยสุจริต ให้เอาตัวผู้
นั้นส่งก านันนายต าบลของตน (มาตรา 27 ข้อ 6)  
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  ให้ก านันดูแลคนเดินทาง ซึ่งไม่มีเหตุควรสงสัยว่าจะเป็นผู้ร้ายให้ได้มีที่พักตาม
สมควร (มาตรา38)  

  ถ้าผู้เดินทางด้วยราชการจะต้องการคนน าทางหรือขาดแคลนพาหนะ เสบียง
อาหารในระหว่างทางและจะต้องขอต่อก านันให้ช่วยสงเคราะห์ ก านันต้องช่วยจัดหาให้ตามที่จะท าได้
ถ้าหาก ว่าการช่วยเหลือจะต้องออกราคาจ้างเพียงใดให้ก านันเรียกเอาแก่ผู้เดินทางนั้น (มาตรา 38)  

  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องรักษาบัญชีส ามะโนครัวและทะเบียนบัญชีของรัฐบาลใน
ต าบลนั้นและคอยแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องตรงตามบัญชีของผู้ใหญ่บ้าน (มาตรา 41)  

  เมื่อผู้ใหญ่บ้านน าคนจรแปลกหน้านอกจากส ามะโนครัวต าบลมาส่งก านันตาม
ความในมาตรา 27 ข้อ 6 ให้ก านันปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้าน เมื่อเห็นสมควรจะขับไล่ผู้นั้นออกไปเสีย
จากท้องที่ต าบลนั้นก็ได้ (มาตรา 53)  

  ในการที่จัดส ารวจส ามะโนครัวและจดทะเบียนบัญชีต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ใน
ราชการเช่น การที่จะส ารวจส ามะโนครัวและท าบัญชีไร่นาและสิ่งของ ต้องพิกัดภาษีอากรในต าบลนั้น 
ก านันจะเรียกผู้ใหญ่บ้านทั้งปวงประชุมกันตรวจท าบัญชีให้ถูกต้อง และลงชื่อพร้อมกันเป็นพยานใน
บัญชีที่จะยื่นต่อเจ้าพนักงานก็ได้ (มาตรา 57)  

  2.4)  ด้านการพัฒนาต าบลและส่งเสริมอาชีพของราษฎร 
  ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ นายอ าเภอและก านันมีหน้าที่ดูแลรักษาสิ่ง

ซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีส่วนช่วยเหลืออ าเภอและ
ก านันในการด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ชี้แจ้งให้ประชาชนเห็นความส าคัญของที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันซึ่งในอนาคตเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นจ านวนของประชาชนก็จะเพ่ิมมากขึ้น
เป็นล าดับเมื่อถึงเวลานั้นแล้วจะไม่มีที่ดินสาธารณประโยชน์ส าหรับให้สาธารณชนใช้ร่วมกัน 

  2. ตรวจสอบที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
จากทะเบียนเดิมให้เป็นปัจจุบันก านันท้องที่เป็นคณะกรรมการที่อ าเภอแต่งตั้งร่วมกับปลัดอ าเภอที่ดิน
อ าเภอ และป่าไม้อ าเภอด าเนินการสอบสวน ตรวจสอบทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ 

  3. ท าการพัฒนาที่ดินสาธารณประโยชน์โดยประสานงานกับอ าเภอเพ่ือขอความ
ร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและมวลชนในท้องที่ ขุดคู ท าถนน ปลูกต้นไม้โดยรอบที่ดิน
สาธารณประโยชน์อาจจะจัดท าในรูปโครงการที่มีงบประมาณของทางราชการสนับสนุนอยู่แล้ว หรือ
การพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสอันควร เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันฉัตรมงคล วันจักรี เป็นต้น หรือ
อ่ืน ๆ  

  4. เสนอให้อ าเภอพิจารณาในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพราะอ าเภออาจน า
ที่ดินสาธารณประโยชน์ไปใช้เป็นสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรืออาจน าไปใช้เป็นประโยชน์
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ในด้านเศรษฐกิจแก่ส่วนรวม เช่น ใช้เป็นแปลงทดสอบปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ใช้เป็นสถานที่กลางส าหรับ
น าสินค้าไปจ าหน่าย ใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือใช้บางส่วนเป็นแหล่งสาธารณะประจ าต าบลหมู่บ้าน 
เป็นต้น 

  5. ช่วยเหลืออ าเภอตรวจตราดูแลมิให้บุคคลหรือหน่วยราชการใดเข้าไปใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย กรณีมีผู้บุกรุกครอบครองท า
ประโยชน์มิชอบในที่ดินดังกล่าว ให้รายงานอ าเภอทราบ เพ่ือรีบด าเนินการแก้ไขทันทีก่อนที่ปัญหาจะ
เพ่ิมมากขึ้น 

  นอกจากนี้กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ยังก าหนดให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมี
อ านาจหน้าที่เก่ียวกับกิจการสาธารณประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

  1. ถ้าเกิดเหตุจลาจลก็ดีฆ่ากันตายก็ดี ตีชิงก็ดี ปล้นทรัพย์ก็ดีไฟไหม้ก็ดี หรือเหตุ 
ร้ายส าคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง ในหมู่บ้านของตนหรือในหมู่บ้านใกล้เคียงอันสมควรจะช่วยได้เป็นหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้านจะต้องเรียกลูกบ้านของตนออกช่วยต่อสู้ติดตามจับผู้ร้ายเอาของกลางคืนหรือดับไฟ 
หรือช่วยอย่างอ่ืนที่สมควรโดยเต็มก าลัง 

  2. ผู้ใหญ่บ้านเห็นลูกบ้านของตนคนใดแสดงความอาฆาตมาดร้ายแก่ผู้ อ่ืนก็ดี 
หรือเป็นคนจรจัดไม่ปรากฏการท ามาหาเลี้ยงชีพ และไม่สามารถจะชี้แจงให้เห็นความบริสุทธิ์ของตน
ได้ก็ดี ผู้ใหญ่บ้านมีอ านาจที่จะเรียกลูกบ้านคนนั้นมาไต่ถาม และว่ากล่าวสั่งสอน ถ้าไม่ฟังให้เอาตัวส่ง
ก านันจัดการตามความ ในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (มาตรา 27 ข้อ 8)  

  3. ถ้าเกิดเหตุจลาจลก็ดีฆ่ากันตายก็ดีชิงทรัพย์ก็ดี ปล้นทรัพย์ก็ดี ไฟไหม้ก็ดี หรือ
เหตุร้ายส าคัญอย่างใดอย่างหนึ่งในต าบลของตน หรือในต าบลที่ใกล้เคียงอันสมควรจะช่วยได้ก็ดีหรือมี
ผู้ร้ายแต่ที่อ่ืน ๆ มาม่ัวสุมในต าบลก็ดีหรือมีเหตุควรสงสัยว่าลูกบ้านคนในต าบลนั้นบางคนจะเกี่ยวข้อง
กับโจรผู้ร้ายก็ดีเป็นหน้าที่ของก านันจะต้องเรียกผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านในต าบลออกช่วยต่อสู้ติดตาม
จับผู้ร้ายก็ดีเป็นหน้าที่ของก านันจะต้องเรียกผู้ใหญ่บ้าน และลูกบ้านในต าบลออกช่วยต่อสู้ติดตามจับ
ผู้ร้ายหรือติดตามเอาของกลางคืน หรือดับไฟหรือช่วยอย่างอ่ืนตามสมควรแก่การโดยเต็มก าลัง 
(มาตรา 37)  

  4. ก านันต้องตรวจจับการสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อันอยู่ในต าบลนั้น เช่น
สระน้ า ศาลาอาศัย ที่เลี้ยงปศุสัตว์ เป็นต้น (มาตรา 40)  

  5. ก านันกระท าการตามหน้าที่จะเรียกผู้ใดมาหาหรือให้ช่วยก็ได้ (มาตรา 43) ถ้า
มีเหตุสงสัยว่าผู้ใดในต าบลนั้น แสดงความอาฆาตมาดร้ายแก่ผู้อ่ืนก็ดีหรือเป็นคนจรจัดไม่ปรากฏการ
ท ามาหาเลี้ยงชีพและไม่สามารถชี้แจงความบริสุทธิ์ของตนได้ก็ให้ก านันเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้านสืบสวน
ถ้ามีหลักฐานควรเชื่อว่าเป็นความจริงก็ให้เอาตัวผู้นั้นส่งกรมการอ าเภอไปฟ้องร้องเอาโทษตามมาตรา 
30 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 52)  
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  6. ถ้าลูกบ้านผู้ใดไปตั้งกระท่อมหรือโรงเรือนอยู่ในท่ีเปลี่ยนในต าบลนั้นซึ้งน่ากลัว
จะเป็นอันตรายด้วยโจรผู้ร้าย หรือน่าสงสัยว่าจะเป็นส านักโจรกายอย่างนี้ ให้ก านันกับผู้ใหญ่บ้านใน
ต าบลนั้นประชุมปรึกษากันดู เมื่อเห็นเป็นการสมควรแล้วจะบังคับให้ลูกบ้านคนนั้นย้ายเข้ามาอยู่ใน
หมู่บ้านราษฎรก็ได้ และให้น าความแจ้งต่อกรมอ าเภอด้วย (มาตรา 54)  

  7. ในวันเวลาใดจะมีอันตรายแก่การท ามาหากินของลูกบ้านในต าบลนั้น เช่น มี
โรคภัยไข้เจ็บติดต่อเกิดขึ้นหรือมีน้ ามากหรือมีน้ าน้อยเกินไป เป็นต้นให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์
ประจ าต าบลปรึกษาหารือกันในการที่จะป้องกันแก้ไขเยียวยา ภยันตรายด้วยการแนะน าลูกบ้านให้ท า
อย่างใดหรือลงแรงช่วยกันได้ประการใด ก านันมีอ านาจที่จะบังคับการนั้นได้ ถ้าเห็นเป็นการเหลือ
ก าลังให้ร้องเรียนต่อกรมการอ าเภอและผู้ว่าราชการเมืองขอก าลังรัฐบาลช่วย (มาตรา 56)  

  8. ในเวลาใดมีการนักขัตฤกษ์ หรือเป็นการประชุมการใหญ่ในต าบลนั้นก านันจะ
เรียกผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจ าต าบลพร้อมกัน มาช่วยพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยในที่อันนั้น 
ถ้าแลเป็นการจ าเป็นแล้วจะขอแรงราษฎรมาช่วยก็ได้ (มาตรา 60)  

 2.5) อ านาจหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายอ่ืน ๆ  
  2.5.1) ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
   1. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 (แก้ไขเพ่ิม 

เติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2542)  
  - พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486 
  - พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2489 
  - พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510 
  - พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2516 
  - พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2525 
  - พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2527 
  - พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2532 
  - พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2535 
 2. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอม 

ข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530 ก านันผู้ใหญ่บ้านท าหน้าที่ในการประนีประนอมข้อ
พิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

 3. ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

 ก านันผู้ใหญ่บ้าน เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง มีอ านาจและหน้าที่ใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยของราษฎรภายในพ้ืนที่ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
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พ.ศ.2457 มีอ านาจและหน้าที่ในการสืบสวนคดีอาญาที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ได้ ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 
2 (10) และ (16) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง มีอ านาจและหน้าที่ในการจับกุม
ผู้กระท าความผิดอาญา โดยไม่มีหมายจับได้ในกรณี 

  - กระท าผิดซึ่งหน้า 
  - มีพฤติการณ์อันควรสงสัย 
  - มีเหตุอันควรสงสัย 
  - เมื่อมีผู้ขอให้จับตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 78 
 2.5.2) งานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสากิจในพื้นที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 1.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 

ก านันผู้ใหญ่บ้านจึงยังคงมีอ านาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที ่พ.ศ.2457 
 2.  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

2537 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังคงมีอ านาจหน้าที่เช่นเดิมในพ้ืนที่ ต าบล หมู่บ้าน 
 2.5.3) งานด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ แบ่งออกได้เป็น 
 ด้านเกษตรกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1. ประมวลกฎหมายที่ดิน 
 ผู้ใหญ่บ้านอาจได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานที่ดินในการ

รังวัดที่ดิน ออกหนังสือส าคัญ (นส.) หรือโฉนด หรือการแบ่งแยก โอน ซื้อ ขาย ที่ดิน ซึ่งในการนี้อาจ
ได้รับค่าป่วยการจากทางราชการ (กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับวันที่ 32 พ.ศ.2522) ออกตามความให้
ใช้ พระราชบัญญัติกฎหมายที่ดินพ.ศ.2497 ด้วย 

 ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้ปกครองท้องที่ มีหน้าที่ตรวจตราดูแลที่ดินของ
รัฐ มิให้บุคคลใดกระท าการดังนี้ 

 - เข้าไปยึดถือ ครอบครองรวมถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า 
 - ท าลายหรือท าให้ที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย เสื่อมสภาพใน

บริเวณท่ีประกาศหวงห้าม 
 - ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน เมื่อพบการ

กระท าผิดกฎหมายดังกล่าว ให้รายงานอ าเภอทราบเพ่ือท าการจับกุม 
 2. พระราชบัญญัติเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2524 
 ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่อยู่ในท้องที่ที่มีการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

เป็นคณะกรรมการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจ าต าบล (คชก. ต าบล) โดยต าแหน่งมีอ านาจหน้าที่ 
 - ก าหนดอัตราค่าเช่าขั้นสูงของแต่ละท้องที ่
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 - พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าเช่า การช าระ
ค่าเช่า ระยะเวลาของการเช่า ตลอดจนข้อพิพาทอ่ืน หรือค่าเสียหายจากการเช่า ตามค าขอของผู้เช่า
หรือผู้ให้เช่า และมีค าสั่งใด ๆ ให้ผู้เช่า หรือผู้ให้เช่าปฏิบัติหรือมิให้ปฏิบัติการใด ๆ เพ่ือเกิดผลตามค า
วินิจฉัย 

 - อ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
ประจ าจังหวัด (คชก.จังหวัด) มอบหมาย 

 - กฎหมายก าหนดให้ คชก. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญามีอ านาจเรียกผู้เช่า ผู้ให้เช่า หรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการเช่า มาประกอบการพิจารณาได้  

 นอกจากนี้มีอ านาจเข้าไปในที่ดินที่เช่าหรือที่เก็บผลผลิตของผู้เช่า 
ผู้ให้เช่า หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง ในระยะเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพ่ือตรวจสอบข้อ  
เท็จจริงเกี่ยวกับการเช่าได้ 

 3. พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
 การปฏิรูปที่ดินเป็นการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองใน

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดที่อยู่อาศัยในที่ดิน โดยรัฐน าที่ดินของรัฐหรือที่รัฐซื้อหรือ
เวนคืนจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมิได้ท าประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง หรือมีที่ดินเกินสิทธิ เพ่ือจัดให้แก่
เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินของตนเอง หรือเกษตรที่มีที่ดินไม่เพียงพอแก่การครองชีพ 

 การก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ใดในเขตปฏิรูปที่ดินให้ตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา โดยมีแผนที่แสดงเขตและระบุท้องที่ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโดยให้ถือเอาเขตอ าเภอ 
เป็นหลัก 

 ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดิน จะท าการแบ่งแยกหรือ
โอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อ่ืนมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม (ลูก หลาน บิดา มารดา 
พ่ี น้อง ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น) หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรหรือส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตร 
กรรม (ส.ป.ก.) เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปที่เพื่อการเกษตรกรรม 

 ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อาจได้รับมอบหมายจากนายอ าเภอ (ซึ่งเป็นอนุ 
กรรมการปฏิรูปที่ดินระดับจังหวัด) ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน 

 4. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2527 
 การจัดรูปที่ดินเป็นการด าเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพ่ือเกษตรกรรม

ให้สมบูรณ์ทั่วถึงที่ดินทุกแปลง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยท าการรวบรวมที่ดินหลาย
แปลงในบริเวณเดียวกัน เพ่ือวางผังจัดรูปที่ดินเสียใหม่ เขตโครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่ใดให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา พร้อมทั้งรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย และแผนที่
แสดงเขตโครงการจัดรูปที่ดิน (เป็นงานในหน้าที่ของกรมชลประทาน)  
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 นายอ าเภอและปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ อ าเภอ
ท้องที่ท่ีมีการจัดรูปที่ดินเป็นคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด อาจมอบหมายให้ก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้
ช่วยเหลือในการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดรูปที่ดินได้ 

 5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกร
และผู้ยากจน พ.ศ. 2528 

 ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 222 /2526 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 
2526 แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน (กชก.) โดยก านัน (ต าบลที่ผู้ร้องมีภูมิล าเนา
หรือที่ดินพิพาทตั้งอยู่ ) เป็นอนุกรรมการส่วนอ าเภอ (อชก. ส่วนอ าเภอ) ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
เป็นเจ้าของเรื่องมีอ านาจหน้าที่ พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายเกี่ยวกับหนี้สินที่ดินท ากิน และคดีความต่าง ๆ โดยส านักงานกลางช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ยากจน 

 6. พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ. 2482 
 การชลประทานราษฎร หมายความว่า การชลประทานที่ราษฎรได้

ร่วมกันจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่การเพาะปลูกของราษฎรในท้องที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมี อ านาจหน้าที่
ดังนี้คือ 

 - เกณฑ์แรงงานหรือเครื่องอุปกรณ์การชลประทานส่วนราษฎรใน
เวลาฉุกเฉิน การเกณฑ์แรงงานหรืออุปกรณ์การชลประทานให้ก าหนดเกณฑ์เอาตามเนื้อที่ที่ท าการ
เพาะปลูก 

 - ผู้ใดไม่สามารถไปท างานตามค าสั่งเกณฑ์ของเจ้าพนักงาน ถ้า
สามารถจัดผู้อ่ืนไปท าแทน ผู้นั้นต้องจัดให้ผู้อ่ืนที่สมควรไปท าแทน หรือจะให้เงินค่าทดแทนแรงงาน
ตามปริมาณแห่งงานที่จะต้องท าก็ได้ 

 - เป็นผู้แบ่งและควบคุมงาน ในการแบ่งปันการงานและเครื่อง
อุปกรณ์ชลประทานส่วนราษฎร 

 - แบ่งปันน้ าในเขตชลประทานส่วนราษฎร โดยแบ่งปันตามส่วนของ
จ านวนเนื้อที่ที่ท าการเพาะปลูก เว้นแต่กรณีที่ตกลงกันไม่ได้ จึงให้นายอ าเภอหรือผู้แทน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าการชลประทานในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นไม่น้อยกว่าสามนาย เป็นผู้พิจารณาเพื่อชี้
ขาดตามเสียงข้างมาก 

 7. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
 การชลประทานหลวงเป็นกิจการที่กรมชลประทานจัดท าขึ้นนั้น 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ซึ่งอยู่ในเขตชลประทานมีหน้าที่ดูแลรักษาคันคลองและทางน้ าชลประทาน
ที่อยู่ในเขตท้องที ่
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 8. พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 
 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หากพบว่าการจ าหน่ายปุ๋ยเคมีที่จ าหน่ายใน 

ท้องตลาดเสื่อมคุณภาพผิดมาตรฐาน ปลอม น้ าหนักน้อยกว่าที่แจ้งไว้ ปริมาณธาตุอาหารไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ ควรแจ้งให้อ าเภอทราบ เพ่ือด าเนินการต่อไป ทั้งนี้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
เกษตรกร   

 ด้านพาณิชยกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 1. พระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ. 2489 
 หมายถึง การค้าข้าวเปลือกทุกชนิด ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเหนียว 

และรวมตลอดถึงปลายข้าว ร า และสิ่งใด ๆ ที่แปรสภาพมาจากข้าว 
 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาจได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ 

ปลัดอ าเภอ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 2. พระราชบัญญัติก าหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด 

พ.ศ.2522 
 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาจได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ 

ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศหรือค าสั่งของคณะกรรมการส่วนจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นเจ้าของเรื่อง)  

 3. พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. 2466 
 ตามกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่ง ตวง วัด ก าหนดให้เครื่องชั่ง เครื่อง

ตวง เครื่องวัด ทั้งปวงที่บุคคลผู้ใดใช้หรือมีอยู่ในความครอบครองนั้น ต้องมีตราเครื่องหมายค ารับรอง
ของส านักงานกลาง หรือส านักงานสาขาชั่ง ตวง วัด ของกระทรวงพาณิชย์ 

 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนและเกษตรกร จึงควร
สอดส่องดูแลเมื่อพบว่าผู้ใดกระท าผิดหรือมีเหตุสงสัยว่า ได้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง 
วัด ควรแจ้งอ าเภอทราบเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย 

 ด้านอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 
 ท าหน้าที่ในการช่วยสอดส่องดูแลโรงงาน อาคารสถานที่ หรือยาน 

พาหนะ ที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่สองแรงม้าขึ้นไปหรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป โดยใช้
เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 

 2. พระราชบัญญัติน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 และพระราช 
บัญญัติว่าด้วยราคาการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง 

 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาจได้รับมอบหมายจากนายอ าเภอให้ช่วยดูแล
เกี่ยวกับการค้าน้ ามันเชื้อเพลิงและการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งผู้ค้าน้ ามันโดยจัดตั้งเป็นสถานี
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บริการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงรวมทั้งบรรดาสถานีที่รับอนุญาตให้เก็บน้ ามันเชื้อเพลิงต้องมีป้ายตาม
ชนิดและขนาดซึ่งเจ้าพนักงานได้ก าหนดให้แสดงไว้ ณ ที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ป้ายนั้นให้มีค าว่า “สถานที่รับ
อนุญาตเก็บน้ ามันเชื้อเพลิง ใบอนุญาตเลขที่.....” ใบอนุญาตมีก าหนด 1 ปี หมดอายุวันที่ 31 เดือน
ธันวาคม ของทุกปี 

 2.5.4) งานด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง 
ชาติ พ.ศ. 2518 

 ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่สอดส่องดูแล และหากพบการกระท าอัน
ใดจะท าให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมมีผลเสียหาย ควรรายงานให้นายอ าเภอ หรือส านักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาหาทางแก้ไข 

 2.5.5) งานที่เกี่ยวกับภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 1. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 
 โดยก าหนดให้ ก านัน เป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดิน 

และผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าพนักงานส ารวจ ช่วยเหลือในการเร่งรัดจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ค้าง ช าระ 
 2. ประมวลรัษฎากร 
 ประมวลรัษฎากรไม่ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ไว้โดยตรง แต่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.  2457 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2486 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลลูกบ้านให้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง
จะต้องพึงกระท าตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ เช่น การตรวจและน าการเก็บ
ภาษีอากรในต าบลให้อยู่ในหน้าที่ของก านันผู้เป็นนายต าบล ผู้ใหญ่บ้านทั้งปวงในต าบลนั้นและแพทย์
ประจ าต าบลจะต้องช่วยกันเป็นธุระจัดการให้เรียบร้อยได้ตามสมควรแก่หน้าที่ ตามความในมาตรา 
27 ข้อ 9 ประกอบมาตรา 34 และมาตรา 34 ทวิ 

 3. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  
 4. พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 
 5. กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2512) ออกตามความในพระราช 

บัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
 6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราช 

บัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
 7. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราช 

บัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 
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 8. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราช 
บัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

 9. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราช 
บัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

 10. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจจัดเก็บภาษีป้าย 

 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่ท าการส ารวจป้ายที่อยู่ในข่ายเสียภาษีส่ง
ให้เจ้าพนักงานเพ่ือเพ่ิมชื่อในทะเบียนและจัดเก็บภาษีต่อไป (ตามหนังสือที่ ทม 0409/ว 710 ลงวันที่ 
7 มิถุนายน 2528)  

 4. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขเพ่ิม 
เติมถึงปัจจุบัน)  

  - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2475 
  - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2485 
  - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 
 ผู้ใหญ่บ้านได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลืออ าเภอส ารวจโรงเรือนหรือ

สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนั้น ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบอันอยู่
ในข่ายที่จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ตามหนังสือที่ ทม 0309/ว 698 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 
2521 รายละเอียดดูในหนังสือที่อ้าง หน้า 605) แจ้งประกาศอ าเภอให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่จะต้องเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 2.5.6) ด้านการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 1. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
 ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2525 มีอ านาจ หน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบตัดไม้ท าลายป่า และกระท าผิดต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ 

 2. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
 ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2526 มีอ านาจ หน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบตัดไม้ท าลายป่าในเขตป่าสงวนรวมทั้งมีอ านาจสั่งให้ผู้ใดออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืองด
เว้นการกระท าใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าความผิดแก้ไข รื้อถอนสิ่งที่
เป็นอันตรายต่อป่าหรือท าให้ป่าเสื่อมสภาพหากไม่ปฏิบัติตามก็รื้อท าลายแก้ไขได้ทั้งนี้ให้มีอ านาจและ
หน้าที่ได้ภายในเขตท้องที่ท่ีรับผิดชอบ 
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 3. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 
 ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประกาศกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 5 กันยายน 2525 มีอ านาจ หน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
กระท าผิดตามกฎหมายนี้ รวมทั้งตรวจสอบการอนุญาตต่าง ๆ ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 - ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวน ครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซาก
ของสัตว์ป่าสงวน 

 - ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองเกิน
ปริมาณที่ก าหนด หรือค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 - ห้ามมิให้ผู้ใดค้า หรือมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 2.5.7) ด้านการจดทะเบียนต่าง ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 1. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และประกาศ

ส านักทะเบียนกลางเรื่องการแต่งตั้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ลงวันที่ 23 มีนาคม 
2535 

เป็นนายทะเบียนเป็นผู้รับแจ้งประจ าต าบล หมู่บ้าน มีหน้าที่รับแจ้งการเกิด การตาย การ
ย้ายที่อยู่ การสร้างบ้านใหม่ การรื้อบ้าน และการก าหนดเลขประจ าบ้าน 

 2. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และ
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2542 

เป็นเจ้าพนักงานตรวจบัตรตามด่านตรวจต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้จะต้อง
มีค าสั่งให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตรวจนั้น ๆ  

 3. ค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 674/2540 เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ตรวจบัตร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2540 และระเบียบกรมการปกครองว่าด้วย 
การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2528 

 - เป็นบุคคลน่าเชื่อถือในการรับรองตัวบุคคลผู้ขอท าบัตร โดยให้ค า
รับรองผู้ท าบัตรเฉพาะผู้ที่ตนรู้จักคุ้นเคย และยืนยันได้ว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทย และเป็นบุคคลเดียวกับที่
มีชื่อในทะเบียนบ้าน ตามท่ี แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จริง ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ 

 - เป็นผู้มอบบัตรประจ าตัวประชาชนให้กับราษฎรในต าบล หมู่บ้าน 
(เฉพาะบัตรที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์)  

 4. พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 
 ผู้ใหญ่บ้านมีอ านาจหน้าที่ในฐานะพยานกรณียื่นค าร้องขอจด

ทะเบียนสมรสต่อก านันท้องที่ที่ชายหรือหญิงฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายมีถิ่นที่อยู่ ถ้าท้องที่ใดผู้ว่าราชการ
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จังหวัดเห็นสมควรประกาศโดยอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมให้ยื่นค าร้องขอจด
ทะเบียนสมรสต่อก านันได้ 

 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว 
พ.ศ. 2541 

 ก านันเป็น พยานในกรณีคู่สมรสประสงค์จะขอจดทะเบียนสมรส
ด้วยวาจาหรือกริยา 

 6. พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 
 ผู้ใหญ่บ้านมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
 - เป็นพยานในการจดทะเบียนท าตั๋วรูปพรรณสัตว์พาหนะ เมื่อเจ้า 

ของสัตว์หรือตัวแทนน าสัตว์ไปขอจดทะเบียนท าตั๋วรูปพรรณจากนายทะเบียนท้องที่ที่สัตว์นั้นอยู่ 
 - มีหน้าที่ช่วยเหลือก านันในการด าเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนสัตว์

พาหนะ 
 - ส ารวจและจัดท าบัญชีสัตว์ที่ยังไม่ได้ท าตั๋วรูปพรรณ (แบบ ส.พ.19)  
 - จัดท าบัญชีสัตว์ประจ าคอกซึ่งยังไม่ได้ท าตั๋วรูปพรรณ (แบบ ส.พ.

18) และบัญชีสัตว์ที่ยังไม่ได้ท าตั๋วรูปพรรณ (แบบ ส.พ.19) และตรวจสอบแก้ไข 
 ก านันมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 
 - รับมอบตั๋วรูปพรรณสัตว์ กรณีผู้มีตั๋วรูปพรรณแต่ไม่มีตัวสัตว์ใน

ครอบครองเพ่ือส่งให้นายทะเบียนต่อไป 
 - รับแจ้งความหรือรับมอบตั๋วรูปพรรณสัตว์ที่ตายจากเจ้าของสัตว์

หรือตัวแทน 
 - รับมอบตั๋วรูปพรรณกรณีสัตว์หายตามคืนมาไม่ได้ 
 - รับมอบตั๋วรูปพรรณสัตว์ที่ยังไม่ได้ท าตั๋วรูปพรรณ (แบบ ส.พ.19) 

จากผู้ใหญ่บ้านจ านวน 3 ฉบับ น าไปส่งนายทะเบียนเพ่ือรับทราบและลงนาม และจัดเก็บบัญชี ดังกล่าว
เพ่ือเป็นหลักฐานตรวจสอบสิทธิ์และการจดทะเบียนท าตั๋วรูปพรรณ 

 - ส ารวจและจัดท าบัญชีสัตว์ประจ าคอกซึ่งยังไม่ได้ท าตั๋วรูปพรรณ 
(แบบ ส.พ.18) ส่งนายทะเบียนเป็นประจ าทุกเดือน 

 7. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนวัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 

 ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับค ารับรองเกี่ยวกับความประพฤติและหลักฐาน
ของผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนอ าเภอ ตามค าสั่งกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท0313/ว 509 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2516 
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 8. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ว่าด้วยการตั้งวัด พ.ศ. 2505 
 วัดมี 2 ประเภท คือ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และส านัก

สงฆ์เกี่ยวกับการสร้างวัดผู้ใดประสงค์จะสร้างวัด ให้ผู้ใหญ่บ้านแนะน าบุคคลดังกล่าวยื่นค าขออนุญาต
ต่อนายอ าเภอท้องที่ พร้อมเอกสารดังนี้ 

 - หนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่ยกให้
สร้างวัดและต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 4 ไร่ 

 - หนังสือแสดงความจ านงที่จะให้ที่ดินดังกล่าวเพ่ือสร้างวัด จ านวน
และสัมภาระที่จะใช้ในระยะเริ่มแรกต้องมีราคารวมกันไม่น้อยกว่า ห้าหมื่นบาท 

 - แผนที่แสดงเขตที่วัดและระยะทางระหว่างวัดที่จะสร้างใหม่กับวัด
อ่ืนโดยรอบ แผนผังแสดงสิ่งก่อสร้าง 

 - ก าหนดระยะเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามผังการตั้งวัด การ
รวมวัด การย้ายวัด การยุบเลิกวัดและการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาให้เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะ
อ าเภอเห็นสมควร และให้น าปรึกษานายอ าเภอ แล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจ้าคณะจังหวัดต่อไป 

 9. กฎเสนาบดีว่าด้วยท่ีกุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 
 ศาลเจ้ามี 2 ประเภท คือศาลเจ้าเอกชน และศาลเจ้าที่อยู่ในความ

ควบคุมของกระทรวงมหาดไทย ในท้องที่ใดหากมีผู้ประสงค์ขอจัดตั้งศาลเจ้า หรือยกศาลเจ้าให้อยู่ใน
ความควบคุมของกระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ใหญ่บ้านแนะน าบุคคลดังกล่าวยื่นเรื่องราวเป็นหนังสือพร้อม
ด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน โฉนดที่ดิน การขอต่อนายอ าเภอผู้ปกครองท้องที่พิจารณาเสนอจังหวัด 
เพ่ือขออนุมัติต่อกระทรวงมหาดไทย รับขึ้นทะเบียนเป็นศาลเจ้าในความปกครองดูแลของกระทรวง 
มหาดไทยต่อไป ส่วนการตั้งศาลเจ้าเอกชน (ศาลที่ตั้งในที่ดินเอกชน) ไม่ต้องขออนุมัติในการจัดตั้ง 

 10. พระราชบัญญัติมัสยิด อิสลาม 
 หากมีผู้ประสงค์จะจัดตั้งมัสยิด เพ่ือใช้ประกอบศาสนกิจของส่วน 

รวม ให้ผู้ใหญ่บ้านแนะน าบุคคลดังกล่าวยื่นเรื่องราวตามแบบที่ก าหนดต่อคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัดแห่งท้องที่ 

 11. สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
 เป็นผู้อนุญาต แทนผู้ว่าราชการจังหวัด (กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมี

ค าสั่งมอบหมาย) ให้เก็บฝัง หรือเผาศพ ในสถานที่อ่ืนนอกจากในสุสาน หรือฌาปนสถาน 
 2.5.8) งานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 1. พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 
 ภารกิจ ได้แก่ การเตือนภัย จัดสถานที่หลบภัย อพยพประชากรออก

จากที่อันตราย ให้ความรู้แก่ประชาชน ป้องกันอัคคีภัย การติดต่อสื่อสาร การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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เจ้าหน้าที่ระวังภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การอนามัย และการรักษาพยาบาล การสวัสดิการยาม
ฉุกเฉิน การวิศวกรรม การขนส่ง การพรางและควบคุมแสงไฟ 

 การจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในระดับอ าเภอ 
ก าหนดให้ก านันผู้ใหญ่บ้านต้องร่วมกับทางอ าเภอรวบรวมกลุ่มประชาชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน จัดตั้งและฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของทางราชการ โดยอนุโลมใช้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยไทยอาสาป้องกันชาติ พ.ศ.2521 ไปพลางก่อน 

 2. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 สรุปได้ดังนี้คือ 
  - ในเดือน กันยายน ของทุกปี ก านันผู้ใหญ่บ้าน ต้องน าประกาศ

ของนายอ าเภอแจ้งให้ชายไทย สัญชาติไทยที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 18 ไปลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการ
อ าเภอ (แผนกสัสดีอ าเภอ)  

  - ในเดือน ตุลาคม ของทุกปี ก านันผู้ใหญ่บ้าน ต้องน าประกาศ
ของนายอ าเภอแจ้งให้ทหารกองเกินที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 21 ใน พ.ศ. นั้น ไปแสดงตนเพ่ือรับหมายเรียก 
ณ ที่ว่าการอ าเภอท้องที่ (แผนกสัสดอี าเภอ)  

  - ประมาณเดือน เมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี น าราษฎรไป
แสดงตนเพื่อคัดเลือกทหาร ที่ว่าการอ าเภอ หรือสถานที่ที่อ าเภอก าหนด 

  - แนะน าผู้ที่หลบหนีราชการทหารให้กลับกรมกอง 
  - จับทหารกองเกินที่ไม่มารับหมายเรียก หรือขาดการตรวจเลือก

ส่งอ าเภอ 
  - ประกาศให้ทหารกองเกิน หรือกองหนุนในคราวระดมพล เพ่ือ

ฝึกวิชาทหารและทดลองความพรั่งพร้อม 
  อนึ่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การ

เกณฑ์ช่วยราชการทหารทั้งในเวลาปกติ (เฉพาะการเกณฑ์เพ่ือการฝึกราชการสนามที่จ าเป็นต้องมีพล
เรือนเข้าร่วม) การเกณฑ์ในเวลาไม่ปกติ กล่าวคือ ประเทศอยู่ในภาวการณ์รบหรือการสงครามหรือที่มี
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก 

 3. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497, 2504 
 ตาม พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 24977 แก้ไข

เพ่ิม เติมโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 ก าหนดให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านด ารงต าแหน่งผู้บังคับหมู่ อส. ต าบลมีหน้าที่สรุปดังนี้ (ม.16)  

 - บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและข้าศึก 
 - รักษาความสงบเรียบร้อยภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่าย

ปกครอง หรือต ารวจ 
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 - รักษาสถานที่ส าคัญและเส้นทางคมนาคม 
 - ป้องกันการจารกรรม สดับตรับฟัง และรายงานข่าว 
 - ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการ 
 - เป็นก าลังส ารอง พร้อมที่จะเพ่ิมเติมและสนับสนุนทหาร 
 4. ระเบียบส านักนายกว่าด้วยไทยอาสาป้องกันชาติ พ.ศ. 2521 
 2.5.9) งานด้านการป้องกันโรคติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 1. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์  

พ.ศ.2502 
 2. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2484 
 3. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 
 โรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 คือ 
  1. อหิวาตกโรค 
  2.  กาฬโรค 
  3.  ไข้ทรพิษ 
  4.  ไข้เหลือง 
 โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ คือ 
  1.  อหิวาตกโรค 
  2.  กาฬโรค 

  3. ไข้ทรพิษ 
  4.  ไข้เหลือง 
  5.  คอตีบ 
  6.  โรคบาดทะยัก 
  7.  โปลิโอ 
  8.  ไข้สมองอักเสบ 
  9.  โรคพิษสุนัขบ้า 
  10.  ไข้รากสาดใหญ่ 
  11.  โรคแอนแทรกซ์ 
  12.  โรคทริคิโนซิส 
  13.  ไข้กาฬหลังแอ่น 
  14.  โรคคุทะราดระยะติดต่อ 
 ก าหนดให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบล มีอ านาจหน้าที่

ในการจัดการและป้องกันโรคติดต่อ หรือโรคระบาดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน หากพบโรคติดต่อเกิดขึ้น หรือ
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สงสัยว่าได้มีโรคติดต่อเกิดขึ้นในต าบล หมู่บ้านต้องรีบแจ้งให้ทางราชการทราบเพื่อด าเนินการป้องกันมิ
ให้โรคระบาดดังกล่าวลุกลามต่อไป 

 4. พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2474 
 ถ้าสัตว์อันได้แก่ ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุนัข แมว 

กระต่าย ลิง ชะนี และสัตว์ปีกจ าพวก นก ไก่ เป็ด ห่าน ป่วยหรือตายโดยรู้หรือสงสัยว่าเป็นโรคระบาด 
ให้ผู้ใหญ่บ้านแนะน าเจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อันได้แก่ ปศุสัตว์ สารวัตรของกรมปศุสัตว์ 
สัตว์แพทย์ท้องที่ภายใน 24 ชั่วโมง และให้เจ้าของสัตว์ควบคุมสัตว์ป่วยทั้งหมดไว้ภายในบริเวณท่ีสัตว์
นั้นอยู่ ถ้าสัตว์ตายห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายช าแหละ ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่อาจตรวจสัตว์ภายใน 48 ชั่วโมง
นับแต่เวลาสัตว์ตาย ให้เจ้าของสัตว์ฝังซากนั้นใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 ซ.ม. ให้พูนดินกลบหลุม
เหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 ซ.ม. ด้วย 

 2.5.10) งานด้านการจัดระเบียบหมู่บ้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2503 
 2. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ปัจจุบัน)  
  - พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 
  - พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 
 การก าหนดการใช้ที่ดินในหมู่บ้าน ต าบลนั้น ผู้ใหญ่บ้านจะต้อง

ค านึงถึงลักษณะต่อไปนี้ 
 1. การใช้ที่ดินนอกชุมชน หรือให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินสูงสุด 

ทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 2. การใช้ที่ดินในบริเวณชุมชน เพ่ือให้สะดวกต่อการจัดบริเวณ

ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ในส่วนของการวางผังหมู่บ้าน ต าบล กระทรวงมหาดไทยมีส านักผัง

เมืองซึ่งรับผิดชอบในการวางผังหมู่บ้าน ต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สามารถรายงานเสนอนายอ าเภอเพ่ือ
ด าเนินการให้ได้ เพ่ือเตรียมวางแผนการใช้ที่ดินสอดคล้องกับความเจริญของหมู่บ้าน ต าบล ในอนาคต 

 3. พระราชบัญญัติส าหรับการก าจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 
  - ถ้าในที่ใดผักตบชวาเกิดขึ้น หรือมีอยู่ในท้องที่ใด ให้ถือว่ า 

เป็นหน้าที่ของผู้นั้นจะต้องท าลายผักตบชวา 
  - ถ้าผักตบชวามีในที่ใดมากมายเกินก าลังของผู้อยู่ในที่นั้นจะ

ก าจัดได้ ให้เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที ่(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) เรียกระดมราษฎรช่วยกันก าจัด ให้ถือว่า
การก าจัดผักตบชวาเป็นสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง 
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 2.5.11) งานด้านคณะกรรมการหมู่บ้าน และสภาต าบล กฎหมายท่ีเกี่ยว 
ข้อง ได้แก ่

 1. ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่  13 ธันวาคม 2515 
เรื่อง สภาต าบลได้ก าหนดรูปแบบสภาต าบลไว้ดังนี้คือ 

 โครงสร้างสภาต าบล ประกอบด้วย 
  - ก านันท้องที่เป็นประธานสภาต าบล 
  - ผู้ใหญ่บ้านในต าบล และแพทย์ประจ าต าบล เป็นกรรมการ

สภาต าบลโดยต าแหน่ง 
  - กรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่บ้านละ 1 คน ซึ่งแต่งตั้ง

จากปลัดอ าเภอ หรือพัฒนาท้องที่และมีเลขานุการต าบล 1 คน ซึ่งแต่งตั้งจากครูประชาบาลในต าบล
นั้น โดยนายอ าเภอเป็นผู้คัดเลือกแล้วรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ ง (ประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ข้อ 10)  

  * ปัจจุบันสภาต าบลที่ยังไม่ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลมี
จ านวน 216 แห่ง 

 2. พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้าน อพป. พ.ศ. 2522 
 ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานป้องกันภัย (มาตรา 33) และเป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 43) ในกรณีฉุกเฉินเมื่อมีสาธารณภัย ภัยทางอากาศ หรือ
การก่อวินาศกรรมขึ้นและยังไม่มีการป้องกันหรือระงับได้ทันท่วงที ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีอ านาจเข้าจัด 
การใด ๆ และสั่งให้บุคคลใด ๆ เข้าช่วยเหลือเท่าที่จ าเป็นเพื่อขจัดภัยเช่นว่านั้นไปพลางก่อนได้ จนกว่า
ผู้อ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตท้องที่จะมาอ านวยการแทน แต่ไม่ให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และ
ทรัพย์สินของทางราชการ 

 3. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน 
พ.ศ. 2506 

 2.5.12) งานด้านอ่ืน ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 1. พระราชบัญญัติทางหลวง (ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่

295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515) ทางหลวงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามประกาศคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 แบ่งทางหลวงออกเป็น 7 ประเภทด้วยกัน คือ ทาง
หลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล ทางหลวงสุขา  
ภิบาล และทางหลวงสัมปทาน 

 นอกจากนี้ยังมีโครงการทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการรับผิดชอบและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท ซึ่งหมายถึงทางหรือถนน
ส าหรับใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านถึงหมู่บ้าน หมู่บ้านถึงอ าเภอ และหมู่บ้านถึง
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ทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงจังหวัดซึ่งขั้นตอนการขอโครงการทางหลวงท้องถิ่นให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
น าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านสภาต าบล แล้วเสนออ าเภอหรือกิ่งอ าเภอเพ่ือจัดท าโครง 
การบรรจุในแผนพัฒนาอ าเภอ เมื่ออ าเภอส่งโครงการให้จังหวัดและจะต้องน าเข้าพิจารณาในการ
ประชุมสภาจังหวัด เพื่อคัดเลือกและจัดล าดับสายทางก่อนหลังของโครงการทั้งหมด แล้วบรรจุไว้เป็น
แผนพัฒนาจังหวัด 

  2. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ที่ราชพัสดุ หมายถึง 
อสังหาริมทรัพย์ได้แก่ ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่ติดที่ดินอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด 
เนื่องจากที่ราชพัสดุเป็นที่ดินสงวนไว้เพ่ือใช้ในราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มหีน้าที่ในการดูแลบ ารุงรักษา
ที่ราชพัสดุดังกล่าว 

 2.5.13) ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และระเบียบส านักงาน
กลางทะเบียนราษฎรรับเรื่องจากราษฎร 

 ผู้ใหญ่บ้านเป็นนายทะเบียนราษฎร กรณีมีคนตาย หรือย้ายที่อยู่ เมื่อรับ
เรื่องจากราษฎรแล้วต้องส่งต่อปลัดอ าเภอผู้เป็นนายทะเบียนต าบล ณ ส านักงานทะเบียนอ าเภอ (มักจะ
ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอ าเภอ) ซึ่งมีรายการปฏิบัติดังนี้ 

 - แจ้งเกิด แบ่งเป็นคนเกิดในบ้าน และคนเกิดนอกบ้าน คนเกิดในบ้านเจ้า 
ของบ้านต้องแจ้งการเกิดภายใน 15 วัน คนเกิดนอกบ้าน เช่น เกิดในรถยนต์ เรือโดยสารหรือบนทาง
สาธารณะ เป็นต้น มารดาต้องแจ้งเกิดภายใน 15 วัน หากจ าเป็นไม่อาจแจ้งภายในก าหนดดังกล่าว ให้
แจ้งภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่สามารถแจ้งได้ ให้ผู้ใหญ่บ้านออกใบการแจ้งเกิด (ท.ร.1) ตอนหน้า
ท่อนท้าย พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.1,3) และเพ่ิมรายการคนเกิดในส าเนาทะเบียนบ้านของ  
ผู้แจ้งกรณีมถีิ่นที่อยู่ในเขตส านักทะเบียนอ าเภอนั้น 

 - แจ้งตาย แบ่งเป็นคนตายในบ้านและคนตายนอกบ้าน คนตายในบ้าน
เจ้าของบ้านหรือผู้พบศพคนตายหรือผู้ใดรับมอบหมายต้องแจ้งการต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 
24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือเวลาที่พบศพ ส่วนคนตายนอกกบ้านให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบ
ศพ แจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งท้องที่ตายหรือพบศพ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ตายหรือพบ
ศพ หรือแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่สะดวกกว่าก็ได้ รับแจ้งให้ออกใบรับแจ้งตาย (ท.ร.
4,5) และแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) กรณีมีชื่ออยู่ในส านักทะเบียนอ าเภอนั้น 

 - การย้ายออกเจ้าของบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมายให้แจ้งย้ายออกต้องแจ้ง
บุคคลออกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้ายออกเมื่อผู้ใหญ่บ้านในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับ
การย้ายออกให้กรอกใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6 ตอนหน้า) ส่งพร้อมส าเนาทะเบียนบ้านและบัตร
ประชาชนของผู้แจ้ง ไปด าเนินการต่อ ณ ส านักทะเบียนอ าเภอ 

 - การย้ายเข้า เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมายให้แจ้งย้ายเข้าต้องแจ้งย้าย
บุคคลออกภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้ายเข้าโดยการน าใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ท.ร.6) ตอนที่ 1 และตอน
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ที่ 2 ไปแจ้งย้ายต่อนายทะเบียนให้ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้ช่วยพร้อมส าเนาทะเบียนบ้านไปด าเนินการต่อ 
ณ ส านักทะเบียนอ าเภอ 

 - ให้ถ้อยค ารับรองบุคคล บุคคลใดขอเพ่ิมชื่อในทะเบียนหรือขอแจ้งเกิดเกิน
ก าหนดหรือขอแก้ไขรายการเอกสารทะเบียนราษฎร ให้ยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอท้องที่ของตน
มีชื่ออยู่ในปัจจุบันพร้อมทั้งส าเนาเอกสารไปแสดงประกอบการพิจารณาอนุญาตและนายทะเบียน
อ าเภอ อาจให้ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่ผู้ยื่นค าร้องมีถิ่นที่อยู่ให้ถ้อยค าเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวประกอบ 
การอนุญาต 

 2.5.14) ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน 
 - แจ้งให้ราษฎรผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ไปยื่น

ค าร้องขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน (ป.ป.1) ณ ที่ว่าการอ าเภอ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ที่มีอายุครบ 
15 ปีบริบูรณ์ โดยให้ผู้ยื่นค าขอท าบัตรน าหลักฐานส าเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ฉบับเจ้าบ้านไปด้วย 

 - น าบัตรประจ าตัวประชาชนจากอ าเภอไปมอบให้ผู้ยื่นค าขอ 
 - เป็นเจ้าพนักงานตรวจบัตร เฉพาะด่านซึ่งปฏิบัติอยู่ตามด่าน

ตรวจที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546 (ปกติ
ปฏิบัติร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง)  

 2.5.15) ตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว 
  - การทะเบียนครอบครัวม ี6 ประการ คือ 
 1. ทะเบียนสมรส 
 2. ทะเบียนหย่า 
 3. ทะเบียนรับรองบุตร 
 4. ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
 5. ทะเบียนเลิกบุตรบุญธรรม 
 6. ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว ผู้ใหญ่บ้านอาจจะต้องเป็น

พยานบุคคลรับรองบุคคลที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนเหล่านี้โดยแนะแนะน าให้ไปติดต่อยังอ าเภอ
ผู้ใหญ่บ้านมีอ านาจหน้าที่ในฐานะพยานกรณียื่นค าร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อก านันท้องที่ที่ชายหรือ
หญิงใดหรือทั้งสองฝ่ายมีถิ่นที่อยู่ถ้าท้องที่ใดผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะประกาศโดยอนุมัติของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยอมให้ยื่นค าร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อก านันได้ 

 - ก านันท้องที่ที่ชายหรือหญิงฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายมีถิ่นที่อยู่ มี
อ านาจหน้าที่รับจดทะเบียนสมรสแก่ชายหญิงนั้น ถ้าท้องที่ใดผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะ
ประกาศโดยอนุมัติของกระทรวงมหาดไทยโดยให้ชายหญิงยื่นค าร้องพร้อมพยาน 2 คน พยานคนหนึ่ง
ต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง ซึ่งมีต าแหน่งตั้งแตน่ายร้อยต ารวจขึ้นไป หรือหัวหน้าสถานีต ารวจ หรือ
ผู้แทนราษฎรเทศมนตรี สมาชิกสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด หรือทนายความ 
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 - ก านันมีอ านาจหน้าที่ในการรับค าร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วย
วาจาหรือว่าด้วยกิริยาจากหญิงชายที่ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตายซึ่งนายทะเบียนไม่สามารถจะจด
ทะเบียนสมรสให้ได้และผู้ใกล้ความตายจะท าค าร้องตามแบบก็ไม่ได้ ให้ก านันที่ได้รับค าร้องขอจด
ทะเบียนทะเบียนพร้อมด้วยชายหรือหญิงที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าหากมิได้ไปแสดงต่อนายทะเบียนโดยมิชักช้า 
เพ่ือให้ถ้อยค าแสดงพฤติกรรมการร้องขอแล้วจดทะเบียนสมรส 

 2.5.16) ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ 
 ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ (พ.ร.บ.สัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 และ

ระเบียบการสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482) ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ล่า เป็นสัตว์พาหนะซึ่งต้องจดทะเบียน
ท าตั๋วรูปพรรณ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

 - ช้างที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8 
 - สัตว์อ่ืนนอกจากโคตัวเมียที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 6 
 - สัตว์ที่ใช้ขับข่ี ลากเข็นหรือใช้งานแล้ว 
 - สัตย์ทีม่ีอายุย่างเข้าปีที่ 4 เมื่อจะน าออกนอกราชอาณาจักร 
 - โคตัวเมียที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 6 เมื่อท าการโอนกรรมสิทธิ์ เว้นแต่ในกรณี

รับมรดกทั้งนี้ 
 เจ้าของตัวแทนพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหรือพยานในกรณีที่ไม่มีผู้ใหญ่บ้านไป

ด้วยไม่ได้ มีหน้าที่ต้องน าสัตว์เหล่านี้ไปด าเนินการขอจดทะเบียนท าตั๋วรูปพรรณจากนายทะเบียน
ท้องที่ท่ีสัตว์นั้นอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายเป็นกรณี ๆ ไป การจดทะเบียนต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนด 

 อ านาจหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวด้วยสัตว์พาหนะ 
ตามกฎหมายนี้มีดังนี้ 

 1. ผู้ใหญ่บ้าน 
 - เป็นพยานในการจดทะเบียนท าตั๋วรูปพรรณสัตว์พาหนะเมื่อเจ้าของ

บัตรหรือตัวแทนน าสัตว์ไปจดทะเบียนท าตั๋วรูปพรรณจากนายทะเบียนท้องที่ที่สัตว์นั้นอยู่หน้าที่ช่วย 
เหลือก านันในการด าเนินโครงการที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสัตว์ยานพาหนะ 

 - ส ารวจและจัดท าบัญชีสัตว์ที่ยังไม่ได้ท าตั๋วรูปพรรณ (แบบ ส.พ.19)  
 - จัดท าทะเบียนประจ าคอกซึ่งยังไม่ได้ท าตั๋วรูปพรรณ (ส.พ. 18) และ

บัญชีสัตว์ที่ยังไม่ได้ท าตั๋วรูปพรรณ (แบบ ส.พ.19) และตรวจสอบแก้ไข 
 2. ก านัน 
 - รับมอบตั๋วรูปพรรณกรณีผู้มีตั๋วรูปพรรณแต่ไม่มีสัตว์ในครอบครองเพ่ือ

ส่งให้นายทะเบียนต่อไป 
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 - รับแจ้งความหรือรับมอบตั๋วรูปพรรณสัตว์ที่ตายจากเจ้าของสัตว์หรือ
ตัวแทน 

 - รับมอบตั๋วรูปพรรณกรณีสัตว์หายตามคืนมาไม่ได้ 
 2.5.17) ตามที่กฎหมายว่าอาวุธปืน 
 ตามที่กฎหมายว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่ งเทียมอาวุธ

ปืน พ.ศ. 2490 การท าซื้อ มีใช้ส่งหรือน าเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนต้องได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่ และผู้ใหญ่บ้านอาจเป็นผู้ให้ค ารับรองเกี่ยวกับความประพฤติและหลัก 
ฐานของผู้ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนว่ามีคุณสมบัติและความ
จ าเป็นตามหลักที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่เช่น ไม่เป็นบุคคลซึ่งต้องโทษจ าคุกตามประมวลกฎหมาย
อาญา หรือกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน ในฐานความผิดที่ระบุไว้ ไม่เป็นบุคคลซึ่งไม่บรรลุนิติภาวะไม่เป็น
ผู้ซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้ไม่เป็นผู้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และเป็นผู้มีภูมิล าเนาและมีชื่อในทะเบียนบ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในท้องที่ที่ขออนุญาตไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็นต้นประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 เป็นต้น ซึ่งสรุปแล้วอาจ
แบ่งอ านาจหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านออกเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ได้ดังนี ้

 1. อ านาจหน้าที่ปกครองดูแลทุกข์สุขของราษฎร โดยทั่วไป อ านาจนี้เป็น
เรื่องที่ก าหนดไว้อย่างกว้างขวางโดยก าหนดให้ก านันเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย ความสุขสบายของ
ประชาชนในต าบลตลอดจนแนะน าตักเตือนให้ประชาชนในต าบลปฏิบัติตามกฎหมายหรือนโยบาย
ของรัฐบาล 

 2. อ านาจหน้าที่ในทางอาญา แม้ว่าระเบียบปฏิบัติของส่วนกลางจะมอบ 
หมายอ านาจการสืบสวนคดีอาญาให้เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปกครองรับผิดชอบ แต่
ก านันก็ยังต้องเกี่ยวข้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความอาญาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในต าบลอยู่เสมอ นอกจากนี้
การสืบสวนคดีอาญาซึ่งเกิดขึ้นในส่วนภูมิภาคจะไม่ได้ผล ถ้าขาดความร่วมมือจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 3. อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
ทะเบียนราษฎรว่าด้วย คนเกิด คนตาย ย้ายต าบลหรือสถานที่อยู่ ทะเบียนสัตว์พาหนะต่าง ๆ  

 4. อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาและบ ารุงรักษาสิ่งที่เป็นสาธารณ 
ประโยชน์ เช่น สะพานถนน แหล่งน้ าที่ใช้กันในต าบล 

 5. อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร หน้าที่ส่วนใหญ่เป็นการ
ช่วยเร่งรัดการเสียภาษีนอกจากนั้นในทางปฏิบัติยังท าหน้าที่เป็นผู้รับเงินภาษีจากราษฎรในต าบล
หมู่บ้านมาเสียให้ที่ว่าการอ าเภอแทนที่ราษฎรจะต้องเดินทางมาเสียภาษีเอง 

 6. อ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้าน คือ ก านันจะต้องท าหน้าที่
ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่ตนเป็นก านันอยู่ด้วย 



50 

 7. อ านาจหน้าที่เป็นหัวหน้ารับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของคณะ 
กรรมการต าบล ซึ่งก านันนอกจากจะเป็นประธานกรรมการต าบลโดยต าแหน่งแล้ว ยังต้องท าหน้าที่
เกี่ยวกับสภาต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

 ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านเท่าที่กฎหมาย
ระบุไว้ ดังกล่าวข้างต้นนั้น ก็คือการบริหารภายในต าบลหรือปกครองต าบลให้เรียบร้อยบางเรื่องก็เป็น
ที่ก านันจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองหากไม่สามารถปฏิบัติได้ก็จะมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านคนอ่ืน ๆ ท าการ
แทนหรือถ้าเป็นเรื่องส าคัญก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหลายฝ่ายเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่คน 
หมู่มาก ก านันก็สามารถจะท าการเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าหมู่บ้าน สารวัตรก านัน ร่วม 
กันปรึกษาหารือแก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้เรียบร้อย ถ้าจะมีเหตุการณ์ลุกลามออกไปอีกจนพ้นวิสัยที่ก านัน
จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ก็ต้องรายงานให้นายอ าเภอทราบเพ่ือแก้ไขต่อไปอีกชั้นอีกและโดยเหตุที่
ก านันมีงานดังกล่าวมากมายจึงจ าเป็นอยู่เองที่จะต้องมีที่ปรึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการต าบล เพ่ือ
ขอค าปรึกษาหรือเสนอข้อคิดเห็นในการปกครองต าบลให้เรียบร้อยในทุก ๆ ด้านซึ่งเท่ากับเป็นหูเป็น
ตา ให้แก่อ านาจหน้าที่ก านันในการบริหารงานภายในต าบลนั้นเอง 

 3) การเลือกก านันผู้ใหญ่บ้านโดยประชาชน 
 ได้มีการทดลองเลือกผู้ใหญ่บ้านและก านันเพ่ือตั้งขึ้นปกครองดูแลหมู่บ้าน

และต าบลเป็นครั้งแรกที่อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2435 ทั้งนี้เนื่องมา 
จากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ราษฎรมีโอกาสใช้สิทธิในการ
ปกครองตนเอง ขั้นตอนและบรรยากาศการเลือกก านันผู้ใหญ่บ้านที่พระยามหาอ ามาตยาธิบดี (เส็ง 
วิริยะศิริ) ครั้งเป็นหลวงเทศาจิตราวิจารณ์ ที่น าทูลสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยขณะนั้นความโดยสรุปว่าในขั้นต้นท าบัญชีส ามะโนครัวบ้านที่จัดเป็นหมู่บ้านและ
ต าบลก่อนเชิญเจ้าบ้านมาประชุมที่วัด 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วก็สอบถามว่า สมควรให้ใครเป็น “ผู้ใหญ่บ้าน” เมื่อ
ได้แล้วก็ออกใบตั้งชั่วคราวให้ ส่วนก านันก็จะให้ผู้ใหญ่บ้านในต าบลนั้น เป็นผู้เลือกผู้ใหญ่บ้านคนใดคน
หนึ่งเป็นก านัน ดังนั้นก านันจะมีสถานภาพเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านใดบ้านหนึ่งด้วย 

 ทั้งนี้วาระการด ารงต าแหน่งของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะอยู่ในต าแหน่งได้ถึง 
60 ปี จึงเกษียณ ซึ่งต่อมาได้ปรับปรุงกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่อีกครั้ง โดยให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน
อยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 5 ปี 

 4) จากปัจจุบันสู่อนาคต 
 เมื่อมาถึงปีปัจจุบันปรากฏว่าประเทศไทยได้มีการปรับปรุงการบริหาร

ราชการแผ่นดินให้เป็นไปโดยรวดเร็ว คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ แต่การปกครองท้องที่ระดับต าบล
หมู่บ้าน ยังไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมท าให้การปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้านไม่เกิดประสิทธิภาพ
เท่าที่ควรประกอบกับอ านาจหน้าที่ยังมีความซ้ าซ้อนกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น จึงได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 อีก
ครั้งเป็นครั้งที่ 11 เพ่ือปรับปรุงการเข้าสู่ต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง 
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้าน และให้มีคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นอีกองค์หนึ่ง
มาช่วยงานก านันผู้ใหญ่บ้านสอดคล้องกับการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดิน และอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   4.1) การเข้าสู่ต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่งก านันผู้ใหญ่บ้าน ได้เปลี่ยนแปลงใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยก านัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าสู่ต าแหน่งด้วยการ
เลือกของประชาชนและพ้นจากต าแหน่งเมื่ออายุครบ 60 ปี ส่วนก านันจะเป็นผู้เลือกผู้ใหญ่บ้านใน
ต าบลนั้น ๆ เป็นก านันอย่างที่เคยมีมา 

  อย่างไรก็ตาม ส าหรับก านันผู้ใหญ่บ้านซึ่งด ารงต าแหน่งก่อนพระราช 
บัญญัติที่แก้ไขใหม่นี้ก็ให้อยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะพ้นต าแหน่ง ตามท่ีพระราชบัญญัติที่ใช้ก่อนนี้ 

  4.2) บทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านชัดเจนยิ่งขึ้น คือ ผู้ใหญ่บ้านท าหน้า 
ที่ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตน และมีอ านาจ
หน้าที่ดังนี้ 

    (1)  อ านวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน 

   (2)  สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่ 

    (3)  ประสานหรืออ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการ
ติดต่อหรือรับบริการกับภาครัฐ 

   (4)  รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความต้องการ
ที่จ าเป็นของราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งต่อภาครัฐ เพ่ือให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ 

    (5)  ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติ 
หน้าที่หรือการให้บริการของภาครัฐ 

   (6) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดย
ผู้ใหญ่บ้านจะต้องท าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรด้วย 

    (7)  อบรมและชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการ
และกฎหมายในการนี้สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได้ตามสมควร 

   (8)  แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์ 
เพ่ือบ าบัดปัดป้องภยันตรายสาธารณะอันมาโดยฉุกเฉิน รวมท้ังช่วยเหลือบรรเทาทกุขผ์ู้ประสบภัย 

   (9) จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็น
ประจ าอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 
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   (10) ปฏิบัติตามค าสั่งของก านันหรือทางราชการและรายงานเหตุ 
การณ์ที่ไม่ปกติซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านให้ก านันและนายอ าเภอทราบ 

   (11) ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมาย หรือระเบียบ
แบบแผนภาครัฐผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอมอบหมาย 

    - การจัดให้มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ช่วยเหลือ แนะน าและ
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการกิจกรรม 
ในหมู่บ้าน ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ทุกภาคส่วน 

 5) สรุป 
 ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด โดยเป็นผู้

ช่วยเหลือทางราชการ ในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชนในต าบลหมู่บ้าน และเป็นผู้แทน
ประชาชนในต าบลหมู่บ้านในการติดต่อกับภาคส่วนต่าง ๆ ถึงแม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
ตามสมัย จนปัจจุบันและต่อไปในอนาคต จะท าให้ภารกิจบทบาทหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านเพ่ิมมาก
ขึ้น กรมการปกครองเป็นกรมก ากับดูแลก านันผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้ช่วยเสริมศักยภาพให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ด้วยการขยายเวลาการท างานให้ถึง 60 ปี เพราะประสบการณ์จะช่วยสร้างเสริมความมั่นใจในการ
ท างาน รวมทั้งปรับปรุงคณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอและผู้ช่วยเหลือประชาชน
ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้ก านันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นที่ยอมรับหรือได้รับความศรัทธาจาก
ประชาชนมากน้อยเท่าใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการทุ่มเทก าลังใจ ก าลังกายในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของ
ประชาชนของก านันผู้ใหญ่บ้านนั่นเอง 

 

2.4 ข้อมูลพื้นที่วิจัย 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู แบ่ งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 9 ต าบล คือ  

1. นากลาง 2. ด่านช้าง 3. กุดดินจี่ 4. ฝั่งแดง 5. เก่ากลอย 6. โนนเมือง 7. อุทัยสวรรค์ 8. ดงสวรรค์  
9. กุดแห่ 

 

2.5 สภาพพ้ืนที่วิจัย   
สภาพพ้ืนที่ที่วิจัย อ าเภอนากลางเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดหนองบัวล าภู  ตั้งอยู่ทิศ

ตะวันตกห่างจากตัวจังหวัดหนองบัวล าภู 30 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 570.7 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
90,974 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอสุวรรณคูหา 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอศรีบุญเรือง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอนาวัง  
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ

ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่าความสามารถที่จะท าให้เกิดผลในการ
ท างาน ซึ่งจะเน้นคุณสมบัติ ความรอบรู้ เป็นกระบวนการท าให้ผลงานมีคุณภาพสูง เน้นผลส าเร็จของ
งานที่มีประโยชน์อย่างมีคุณค่า 

2.6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ อิทธิบาท 4 พบว่ามีผู้ศึกษาไว้ดังนี้ 
กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4” ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 
ด้านฉันทะ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 , ด้านวิริยะ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.18, ด้านจิตตะ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และด้านวิมังสา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.11 

วิชญาภา เมธีวรฉัตร (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
หลักอิทธิบาท 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์” พบว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยต์ามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า บุคลากรมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วน
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของ
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โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่ง ไม่
แตกต่างกัน 

บุญชู ฉัตรารักษ์ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความผูกพันต่อองค์การตามหลักอิทธิ
บาท 4 ของข้าราชการต ารวจประจ าศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ”
พบว่า ความผูกพันต่อองค์การตามหลักอิทธิบาท 4 ของข้าราชการต ารวจประจ าศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 6 อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการ
เปรียบเทียบระดับความผูกพันต่อองค์การตามหลักอิทธิบาท 4 ของข้าราชการต ารวจประจ าศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามเพศ อายุ และชั้นยศ
ไม่แตกต่าง และระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

พัชรี ช านาญศิลป์ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท 4” พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ ด้านวิมังสา พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิ
บาท 4 ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ ด้านวิมังสา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพ และระดับการศึกษาต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท 4 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนบุคลากรที่มีเพศ อายุ รายได้ ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท 4 ไม่
แตกต่างกัน 

พระมหาสุวิทย์สิริวฑฺโน (พรหมเกิด) (2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงาน
ตามหลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช” พบว่า
พนักงานมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพนักงาน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานในการบริหารงาน
ตามหลัก อิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชจ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาประสบการณ์การ
ท างาน และรายได้รวมต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน 

ชาตรี แนวจ าปา (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา
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พบว่า บุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา 
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การประยุกต์ใช้
อิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมาก ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรที่มีเพศ ระดับ
การศึกษาและต าแหน่ง ที่ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันส่วนบุคลากรที่มีอายุ และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 โดยภาพรวม
แตกต่างกันสรุปได้ว่า ทุกคนต้องใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีความรัก 
ความพอใจในงาน ปฏิบัติงานด้วยความพากเพียร บากบั่น ด้วยความเอาใจใส่ในงาน และมีการ
ตรวจสอบความส าเร็จในงานอยู่เสมอ 

สรุปได้ว่า จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง อิทธิบาท 4 จะเห็นได้ว่าการท างาน
ให้ประสบความส าเร็จนั้น ต้องอาศัยกระบวนการ หรือวิธีการต่าง ๆ มาผสมผสานกันท าให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ดังนั้นธรรมะเรื่องอิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ถือเป็นกลไกอันส าคัญที่ท า
ให้งานต่าง ๆ นั้นประสบความส าเร็จตามจุดประสงค ์

2.6.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร 
สุพจน์ เจริญข า (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร” พบว่า ประชาชน
มีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรีจังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกันและระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แต่ในส่วนของประชาชนที่มีประสบการณ์ท างานที่
แตกต่างกัน มีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 

พระจรูณ ธีรปญฺโญ (เวฬุวาปี) (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพยนต์ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ” พบว่า
ประชาชนมีระดับ ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก (X = 3.52) และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
กลุ่มตัวอย่างต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพยนต์ อ าเภอ
ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มี 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพยนต์ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 



56 

พระภานุวัฒน์ ฐิตวินโย (ทวีร่าง) (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ การบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์” พบว่า ความ
คิดเห็นของผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้าง 
ประจ าพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามหลักธรรมาภิบาล ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.87) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป มีความคิดเห็นการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ ส่วนการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีต่อการบริหาร 
งานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต าแหน่งหน้าที่ สถานภาพ และ
ประสบการณ์ท างาน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักธรรมาภิบาล 
ของอ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน 

พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร (สังชาดี) (2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ตามความคิดเห็นของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในอ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่า ประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา รายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานไม่แตกต่าง
กัน ส่วนประชาชนที่มีสถานภาพ อายุ อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน แตกต่างกัน 

สรุปได้ว่า จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องถิ่นช่วยสนองตอบ
ต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนภายในท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท าหน้าที่เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยทางการปกครองที่รับมอบอ านาจจากรัฐบาลกลางพ้ืนที่เหล่านั้นย่อมมีความ
แตกต่างกันไปตามลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้น  ๆ ท าให้การ
บริหารและการปกครองที่มีลักษณะของการรวมศูนย์อ านาจอยู่ที่รัฐบาลเพียงแห่งเดียว ไม่สามารถที่
จะตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้น ๆ จึงจ าเป็นต้องกระจายระบบงาน
ให้มีลักษณะคล่องตัวและปรับตัวให้ยืดหยุ่น เพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชนในชุมชนและ
แก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และยังจะเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับหลักความ
รับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย 
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2.6.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ไสว บุญขวัญ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงพุทธของก านันและผู้ใหญ่บ้าน 

อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์” ผลการศึกษาพบว่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน าหลัก 
ธรรมพรหมวิหาร 4 ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของผู้น า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในราย 
ละเอียดพบว่า ก านันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไปประยุกต์ใช้กับ
ชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุดในเรื่องการเป็นผู้น าเป็นมิตรไมตรีกับทุกคนในชุมชน 

เจริญ รุ่งแสงจันทร์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทด้านการปกครองหมู่บ้านของ
ผู้ใหญ่บ้านต าบลบ้านระกาศ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ”พบว่า การเปรียบเทียบความคิด 
เห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการปกครองของผู้ใหญ่บ้าน ต าบลบ้านระกาศ อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามอาชีพโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

สมนึก ใจค าหนัก (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของก านันผู้ใหญ่อ าเภอขุนยวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง” ผลการวิจัยพบว่าดังนี้จากการวัดการประเมิน
ตนเองของก านันและผู้ใหญ่บ้านจะมีภาวะผู้น าอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุดและมีภาวะผู้น ามากที่สุดใน
เรื่องการเป็นผู้ที่มีความเสียสละ มีคุณธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก แต่ในส่วนของ
การประเมินจากกลุ่มตัวอย่างพบว่าภาวะผู้น าของก านันอยู่ในระดับปานกลางถึงมากและภาวะผู้น าของ
ผู้ใหญ่บ้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด อีกทั้งพบว่าภาวะผู้น าของก านันมีมากที่สุดคือเรื่องก านันเป็นผู้ที่
ชาวบ้านสามารถพ่ึงพาอาศัยได้ และภาวะผู้น าของผู้ใหญ่บ้านที่มีมากที่สุดคือผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ด ี

ไอลดา ประเสริฐสระน้อย (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น ากับประสิทธิผลในการ
บริหารงานของก านัน ในอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าของ
ก านัน ในอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมมากท่ีสุดรองลงมามี
ลักษณะภาวะผู้น าแบบปรึกษาหารือ ก านัน ในอ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมามีประสิทธิผลใน
การบริหารงานอยู่ในระดับสูง ก านันในแต่ละคนมีภาวะผู้น าที่ต่างกันและมีประสิทธิผลในการบริหาร 
งานที่แตกต่างกัน โดยภาวะผู้แบบเผด็จการอย่างมีศิลป์มีประสิทธิผลในการบริหารด้านการอยู่รอดมาก
ที่สุดภาวะผู้น าแบบปรึกษาหารือและภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิผลในการบริหารด้านการ
ปรับตัวมากที่สุด 

สร้อยสุรีรัตน์ พลพรพิสิฐ (2542) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น ากับการปฏิบัติงานของ
ก านันผู้ใหญ่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัยพบว่า ก านันผู้ใหญ่บ้านจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานที่เป็นตัวแทนของทางราชการ โดยปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระ 
ราชบัญญัติลักษณะปกครองที่ พ.ศ. 2457 และกฎหมายอื่น ๆ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานราชการ 
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ร้อยต ารวจเอกวิเชียร ผ่อนจัตุรัส (2541) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ
ก านันและผู้ใหญ่บ้านในฐานะสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยต าแหน่ง : กรณีศึกษาอ าเภอสันป่า
ตอง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนเห็นความส าคัญของก านันผู้ใหญ่บ้านในต าแหน่งใน
ลักษณะเป็นการประสานความร่วมมือขององค์กรในระบบเก่าและองค์กรระบบใหม่ แต่ไม่เห็นด้วยกับ
การอยู่ในต าแหน่งโดยไม่ผ่านการเลือกตั้ง 

สรุปได้ว่า จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยเห็นว่าผู้น าชุมชน เช่นก านันผู้ใหญ่บ้าน
นั้นยังมีความเชื่อถืออยู่พอสมควรในบางพ้ืนที่และยังช่วยประสานงานกับภาครัฐให้กับประชาชนได้
ท างานเพ่ือประชาชนในต าบลและร่วมกับการสนับสนุนกับการปกครองส่วนท้องถิ่นการทบทวนงาน 
วิจัยและเอกสารหนังสือวิชาการต่าง ๆ ท าให้ทราบว่าก านันผู้ใหญ่บ้านได้รับการยอมรับจากประชาชน
และมีบทบาทอย่างมากในการชี้น าผลักดัน กระตุ้นชุมชน หมู่บ้านตลอดทั้งมีอ านาจอิทธิพลและ
ผลประโยชน์ในชุมชนด้วย 

 

2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่อง “การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน

ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู” ผู้วิจัยได้ศึกษาและบูรณาการแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร (2554) ได้วิจัยเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4 ไว้ ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในรูปแบบของตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ดังนี้ 

  
 ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
  (Independent Variables)   (Dependent Variables)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจัย 

การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอนา
กลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 
1. ด้านฉันทะ  
2. ด้านวิริยะ 
3. ด้านจิตตะ  
4. ด้านวิมังสา 
 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ต่อเดือน 



 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู” เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (QualitativeResearch) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) กับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในเขตอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

จ านวน 90,974 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในเขต อ าเภอนากลาง จังหวัด

หนองบัวล าภูน า มาหาขนาดของตัวอย่างตามสูตร โดยการค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane) กัลยำ วำนิชย์บัญชำ (2548, หน้า 19) จะใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 398 คน 

จากสูตร     n  =  N 
                                               1+Ne 
 เมื่อ  n =  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  N = จ านวนประชากร 
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  e = ความคลาดเคลื่อนของสัดส่วนหน่วยตัวอย่างต่างไปจากสัดส่วน 
    ประชากรที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ก าหนดไว้ที่ .05 
    แทนค่าในสูตร N    =           90,974 
       1+ (90,974) (0.05)2 
            =     398 คน 
 

3.2 เทคนิควิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random sampling) 

โดยแยกประชากรออกเป็นกลุ่มต าบล แล้วค านวณหาสัดส่วน จากนั้นท าการสุ่มแบบง่าย (Simple 
random sampling) โดยวิธีการจับสลากให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดตามตาราง 
ต่อไปนี้ 

 
ตำรำงท่ี 3.1 กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งช้ัน 

 

ต ำบล 
จ ำนวนประชำกร จ ำนวนประชำกร 

ตำมสัดส่วน 
จ ำนวนกลุ่ม

ตัวอย่ำง ชำย หญิง 
1. ต าบลนากลาง       5,940 6,063 (12,003) x 398 ÷ 90,974 52 
2. ต าบลด่านช้าง                     5,216 5,809 (10,368) x 398 ÷ 90,974 45 
3. ต าบลกุดดินจี่                      8,245 8,114 (16,359) x 398 ÷ 90,974 71 
4. ต าบลฝั่งแดง                        6,070 5,809 (11,879) x 398 ÷ 90,974 51 
5. ต าบลเก่ากลอย                    4,482 4,346 (8,828) x 398 ÷ 90,974 38 
6. ต าบลโนนเมือง                   5,497 5,336 (11,833) x 398 ÷ 90,974 51 
7. ต าบลอุทัยสวรรค์                3,221 3,133 (6,344) x 398 ÷ 90,974 28 
8. ต าบลดงสวรรค์                    3,433 3,332 (6,765) x 398 ÷ 90,974 29 
9. ต าบลกุดแห่                          3,777 3,818 (7,595) x 398 ÷ 90,974 33 

รวม 90,974 - 398 
 
กลุ่มที่ 2 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) โดยใช้วิธีการเลือก

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 
1. นำยณัฐวัฒน์ บุญค้ ำมำ นายอ าเภอนากลาง 
2. นำยพนมไพร ศรีสะอำด ปลัดอ าเภอฝ่ายบริหารงานปกครองอ าเภอนากลาง 
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3. นำยประสงค์ สังโวลี ปลัดอ าเภอฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอนากลาง 
4. นำยทองหลั่น เกษทองมำ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนากลาง 
5. นำยกิตติพันธ์ พนพิทักษ ์ก านันต าบลนากลาง 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบ

สัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
3.3.1 ลักษณะของเครื่องมือ 
 3.3.1.1 ลักษณะของแบบสอบถำม (Questionnaire) 
 แบบสอบถามมีลักษณะปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  

1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. อาชีพหลัก 5. รายได้ต่อเดือน มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลาย
ปิดให้เลือกตอบแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 5 ข้อ 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่ใช้เปรียบเทียบการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคร์ท
(Likert) สุวรี ศิริโภคำภิรมย์ (2546, หน้า 140) จ านวน 32 ข้อ โดยแบ่งค าถามตามระดับการน า 
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านฉันทะ  
 2. ด้านวิริยะ  
 3. ด้านจิตตะ 
 4. ด้านวิมังสา 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรค แนวทางและข้อเสนอแนะที่มี

ต่อการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open ended Questionnaire) ให้ตอบ 
โดยเสรี 

 3.3.1.2 ลักษณะของเครื่องมือส ำหรับแบบสัมภำษณ์ (Interview From) 
 แบบสัมภาษณ์ มีลักษณะแบบมีโครงสร้าง ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open 

ended Form) เพ่ือให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยแบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหาร 

งานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

3.4 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ดังนี้ 
3.4.1 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพของแบบสอบถำม 
 1) ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำม (Questionnaire) 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารวิชาการและจาก

งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวข้องกับการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 

  2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และสรุปเป็นค านิยามศัพท์ในการวิจัย 
  3. สร้างแบบสอบถามจากกรอบเนื้อหาในค านิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน 
  4. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว น าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ ท าการตรวจ 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
  5. เมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเรียบร้อยแล้ว จึงน าไปทดลองใช้กับหน่วยการวัดที่มิใช่

ประชากรในการวิจัย แล้วน ามาหาค่าความเชื่อม่ัน 
  6. หากพบว่า แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นแล้ว จึงน าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่ม

ตัวอย่างเป้าหมายต่อไป 
 2) ขั้นตอนกำรตรวจสอบคุณภำพของแบบสอบถำม 
 น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยท าการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน าแบบ 

สอบถามที่สร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความครอบคลุมของเนื้อหาที่ต้องการ
ศึกษา จ านวน 5 ท่าน ได้แก ่

 1) รศ.ดร.สัญญำ เคณำภูมิ  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 



63 

  2) ผศ.ดร.ชำญชัย ฮวดศรี  อาจารย์ประจ า 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  3) ดร.เรียงดำว ทวะชำลี    อาจารย์ประจ า 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 4) ดร.ปดิษฐ์ ค ำดี อาจารย์ประจ า 
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
  5) ดร.พูลสวัสดิ์ นำทองค ำ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลร่องค า  
   อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  2. น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

ตามวัตถุประสงค์ของข้อค าถาม (Index of Congruence : IOC)  

   สูตร   IOC   =   
N

R  

 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง 
  R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
  N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 โดยที่ +1 แน่ใจว่าสอดคล้อง 
    0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
   -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
  โดยเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป  
   3. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ์ แล้วน าไปท าการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ได้
ไปปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จาก
ประชากรในเขตอ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู แล้วน ามาตรวจคะแนนหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Alpha Coefficients) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .980 

  4. แบบสอบถามที่หาค่าความเชื่อม่ันแล้วน าไปเก็บข้อมูลต่อไป  
 3) กำรวัดค่ำตัวแปรของแบบสอบถำม 
  3.1 การวัดค่าตัวแปรอิสระประกอบด้วย 
 3.3.1 เพศ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ชาย และ หญิง 
 3.3.2 อายุ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 20-30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี, 

51-60 ปี และ 61 ปี ขึ้นไป 
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 3.3.3 ระดับการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ประถมศึกษา, 
มัธยมศึกษา, ปริญญาตรีขึ้นไป 

 3.3.4 อาชีพหลัก แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย รับจ้าง, ค้าขาย, 
เกษตรกร, รับราชการ 

 3.3.5 รายได้/เดือนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ต่ ากว่า 10,000 บาท, 
10,000-15,000 บาท, 15,000-20,000 บาท, ตั้งแต่ 21,000 บาทข้ึนไป 

  3.2) การวัดค่าตัวแปรตาม ประกอบด้วยการน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยค าตอบเป็นแบบ
ประเมินค่า Rating Scale สร้างค าตอบตามแนวของลิเคิร์ท (Likert) มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ และ
มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 

 5  หมายถึง  มีการบริหารอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 4  หมายถึง  มีการบริหารอยู่ในระดับ มาก 
 3  หมายถึง  มีการบริหารอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีการบริหารอยู่ในระดับ น้อย 
 1  หมายถึง  มีการบริหารอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
   โดยเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย โดยก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตามแนวคิด

ของเบสท์ (Best) ประกอบ กรรณสูตร (2542, หน้า 108) 
  ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00 แปลว่า  มากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49 แปลว่า  มาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49 แปลว่า  ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49 แปลว่า  น้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49 แปลว่า  น้อยที่สุด 
3.4.2 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพของแบบสัมภำษณ์ 
 1) ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ (Interview Form) 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารวิชาการและ

จากงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวข้องกับการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 

  2. วิเคราะห์ลักษณะข้อมูลที่ต้องการจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วก าหนด
เป็นโครงสร้างของเครือ่งมือ 
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   3. สร้างแบบสัมภาษณ์จากกรอบเนื้อหาในค านิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่ง
แบบสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ตอน 

  4. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว น าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ ท าการ
ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

  5. เมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเรียบร้อยแล้ว จึงน าไปสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
ต่อไป 

 2) ขั้นตอนกำรตรวจสอบคุณภำพของแบบสัมภำษณ์ 
 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยท าการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน าแบบ

สัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาที่ต้องการ
ศึกษา จ านวน 5 ท่าน 

  2. น าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ของข้อค าถาม (Index of Congruence : IOC) 

  3. น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและกรรมการควบ 
คุมวิทยานิพนธ์ แล้วน าไปสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายต่อไป 

 

3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
3.5.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
 1. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เพ่ือเรียนนายณัฐวัฒน์บุญค้ ามา นายอ าเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างประชากรใน
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 398 คน 

 3. ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ต่อไป 

3.5.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภำษณ์ 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยได้น าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ จากมหาวิทยาลัย

มหามหามกุฏราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้แก่ นายณัฐวัฒน์ บุญค้ ามา นายอ าเภอนากลาง
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นายพนมไพร ศรีสะอาด ฝ่ายบริหารงานปกครองอ าเภอนากลาง นายประสงค์ สังโวลี ฝ่ายอ านวย
ความเป็นธรรมอ าเภอนากลาง นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีต าบลนากลาง นายกิตติพันธ์ 
พนพิทักษ์ ก านันต าบลนากลาง 

 

3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แล้วและลงรหัสแล้วประมวลผล

และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยด าเนินการดังนี้ 
3.6.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำม 
 1) วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ 
 2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อการน าหลักอิทธิบาท4ไปใช้ในการ

ปกครองบริหารงานของ ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมรายด้าน
และรายข้อโดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
ก าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยดังนี้ บุญชม ศรีสะอำด (2546, หน้า 162) 

 4.51-5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 3.51-4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
 2.51-3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 1.51-2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 
 1.00-1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
  3) เปรียบเทียบการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน

ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยใช้สถิติทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตก 
ต่างจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe') 

3.6.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสัมภำษณ์  
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis Technique) ประกอบบริบท และประมวลผลเข้าด้วยกัน รวมทั้งใช้แนวคิดจากเอกสารและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนในการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพรวม 

วิธีกำรวิจัยคุณภำพ  
1) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่

สร้างไว้ 
2) น าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ไปให้คณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 
3) น าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) มาท าการปรับแก้ไขเพ่ือน าไป

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญต่อไป 
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4) ขอหนังสือจากศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้าน
ช้าง เพ่ือเรียนผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 

5) น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปท าการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)  
 

3.7 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้สถิติดังนี้ 
3.7.1 สถิติบรรยำย 
 3.7.1.1 ความถี ่
 3.7.1.2 ค่าเฉลี่ย (X ) 
 3.7.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.7.2 สถิติทดสอบสมมติฐำน 
 3.7.2.1 สถิติทดสอบที (t-test) 
 3.7.2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) โดยใช้สถิติ

ทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe') 

3.7.3 สูตรกำรหำค่ำสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย มีดังนี้ 
 3.7.3.1 กำรหำค่ำร้อยละ (Percentage) 
 

    P = 
n
100X  

 

  เมื่อ P  =  ค่าร้อยละ 
   X  =  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
   n  =  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 3.7.3.2 กำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) 
 

    X  = 
n
X  

   

  เมื่อ X   =  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
   n    =  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 3.7.3.3 กำรหำค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation ; S.D.) 
 

    S.D  =  
 

 1
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nn

fxfxn
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  เมื่อ S.D.   =  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      fX  =  ผลรวมคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   n     =  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 3.7.3.4 สถิติทดสอบสมมติฐำน 
  1) สถิติทดสอบค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่มตัวอย่าง t-test Independent Samples 
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   เมื่อ t =  ค่าสถิติใช้ในการเปรียบเทียบค่าวิกฤตในการแจก 
      แจงแบบ t เพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ 

        X 1,X 2 = คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ 
      กลุ่มท่ี 2 ตามล าดับ 
    n1,n2  = จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ 
      กลุ่มท่ี 2 ตามล าดับ 

    S2
1 ,S2

2  = ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ 
      กลุ่ม 2 ตามล าดับ 
  2) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

     F = 
wMS
bMS  

   เมื่อ F    =  ค่าสถิติใช้ในการเปรียบเทียบค่าวิกฤตในการแจกแจง 
      แบบ F เพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ 
     MSb  =  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
     MSw  =  ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 3.7.3.5 กำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบสอบถำมแต่ละข้อ 

         IOC = N
X

 
  เมื่อ IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหา 
     หรือระหว่างข้อของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ 
   X  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน 
    N  =  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
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 3.7.3.6 สูตรกำรหำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำม (ค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำ ; -
Coefficient) 

    α = 


















2

ts

2
is1

1-k
k  

  เมื่อ α  =  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (ค่าความเชื่อมั่น) 
   k    =  จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
    2

ts  =  ผลรวมของค่าความแปรปรวน 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่องการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับต่อไปนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D.  แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
df แทน  ค่าความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมก าลังสอง (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยก าลังสอง (Mean Square) 
t แทน ค่าสถิติทดสอบ t-test 
F  แทน ค่าสถิติทดสอบ F-test 
P-value แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
Scheffé แทน เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ 
** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
* แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 วิเคราะห์ข้อมูลระดับปฏิบัติโดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าความคิดเห็นของ เบสท์ (Best) 

(ประกอบ กรรณสูตร, 2542, หน้า 108) ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย ( ) = 1.00-1.50 หมายถึง มีการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้น้อยที่สุด  
 คะแนนเฉลี่ย ( ) = 1.51-2.50 หมายถึง มีการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้น้อย 
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 คะแนนเฉลี่ย ( ) = 2.51-3.50 หมายถึง มีการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย ( ) = 3.51-4.50 หมายถึง มีการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้มาก 
 คะแนนเฉลี่ย ( ) = 4.51-5.00 หมายถึง มีการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้มากที่สุด 
 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ประชากรในเขต

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 90,974คนน ามาหากลุ่มตัวอย่างตามสูตร โดยการค านวณ
ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด จ านวน 398 คนใช้การ
วิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงาน
ของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม รายด้านและรายข้อ น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
ตอนที่ 4 รวบรวมผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

ตอนที่ 5 รวบรวมผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

ตอนที่ 6 สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ตามล าดับ ดังนี้ 
4.3.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3.3  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติ 

กรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู 

4.3.4  ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงาน
ของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

4.3.5  สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
 4.3.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน แสดงจ านวนความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
ของผู้ตอบแบบสอบถามผลปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

(n = 398) 
เพศ จ านวน  ร้อยละ 

ชาย 200 50.3 
หญิง 198 49.7 

รวม 398 100 
  

 จากตารางที ่4.1 พบว่า แสดงจ านวนและร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จ านวน 200 คนคิดเป็นร้อยละ 50.3รองลงมาคือเพศหญิง มีจ านวน 198 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.7 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 (n = 398) 

อายุ จ านวน  ร้อยละ 
20 - 30 ปี 71 17.5 
31 - 40 ปี 115 28.9 
41 - 50 ปี 47 11.8 
51 - 60 ปี 106 26.6 
61 ปี ขึ้นไป 59 14.8 

รวม 398 100 
  

 จากตารางที ่4.2 พบว่า แสดงจ านวนและร้อยละของอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
อายุ51-60 ปี มีจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 รองลงมามีอายุ 31-40 ปีมีจ านวน 115 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.9 มีอายุ 20-30 ปีมีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 มีอายุ 61 ปีขึ้น มีจ านวน 59 
คิดเป็นร้อยละ 14.8 และมีอายุ 41-50 ปีมีจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8  
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 (n = 398) 
ระดับการศึกษา จ านวน  ร้อยละ 

ประถมศึกษา 126 31.7 
มัธยมศึกษา 192 48.2 
ปริญญาตรีขึ้นไป 80 20.1 

รวม 398 100 
  

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า แสดงจ านวนและร้อยละของระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบ 
สอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา มีจ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมามี
ระดับการศึกษาประถมศึกษามีจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ขึ้นไป มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 (n = 398) 

อาชีพ จ านวน  ร้อยละ 
รับจ้าง 216 54.3 
ค้าขาย 117 29.4 
เกษตรกร 39 9.8 
รับราชการ 26 6.5 

รวม 398 100 
  

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า แสดงจ านวนและร้อยละของอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีอาชีพรับจ้าง มีจ านวน 216 คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาคืออาชีพค้าขายมีจ านวน 117 คิด
เป็นร้อยละ 29.4อาชีพเกษตรกร มีจ านวน 39 คิดเป็นร้อยละ 9.0อาชีพรับราชการ มีจ านวน 26 คิด
เป็นร้อยละ 6.5 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 (n = 398) 
รายได้ต่อเดือน จ านวน  ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 57 14.3 
10,000 - 15,000 บาท 71 17.8 
16,000 - 20,000 บาท 258 64.8 
ตั้งแต่ 21,000 บาทข้ึนไป 12 3.0 

รวม 398 100 
  

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า แสดงจ านวนและร้อยละของรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบ 
สอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 16,000-20,000 บาทมีจ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 รองลงมามี
รายได้ 10,000-15,000 บาทมีจ านวน 71คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท มี
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และมีรายได้ ตั้งแต่ 21,000 บาทข้ึนไปมีจ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.0 
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4.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหาร 
งานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 

น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม 

 

(n = 398) 
การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการบริหารงานของ

ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. ด้านฉันทะ 4.13 .61 1 มาก 
2. ด้านวิริยะ 4.11 .61 2 มาก 
3. ด้านจิตตะ 4.06 .60 4 มาก 
4. ด้านวิมังสา 4.09 .61 3 มาก 

รวม 4.10 .58 - มาก 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมทุกด้านปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าคะแนนเฉลี่ยการน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน จากมาก
ไปหาน้อยดังนี้ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านวิมังสา และด้านจิตตะ 
 
  



76 

ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ 

 (n = 398) 

ด้านฉันทะ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของก านัน

ผู้ใหญ่บ้าน 4.08 0.82 5 มาก 
2. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านสร้างขวัญและก าลังใจให้กับประชาชน 4.01 0.70 7 มาก 
3. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปรับปรุงวิธี

ท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ 3.88 0.91 8 มาก 
4. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ประชาชน 4.06 0.83 6 มาก 
5. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีการให้ความช่วยเหลือ จัดสรรวัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค 4.24 0.84 3 มาก 
6. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดให้ประชาชนได้มีการตรวจสอบ ก ากับ 

ติดตามและประเมินผลการท างานอย่างเป็นระบบ 4.29 0.73 2 มาก 
7. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งภาย นอก 

และภายในหมู่บ้าน 
 

4.37 
 

0.67 
 
1 

 
มาก 

8. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีการแต่งตั้งกรรมการตรงตามความ รู้
ความสามารถ 4.13 0.82 4 มาก 

รวม 4.13 0.61 - มาก 
 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า การน าหลักอิทธิบาท4 ด้านฉันทะไปใช้ในการปกครองบริหารงาน
ของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากค่า 
เฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งภายนอกและภายในหมู่บ้าน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดให้ประชาชนได้มีการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการท างานอย่างเป็น
ระบบก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีการให้ความช่วยเหลือ จัดสรรวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติ 
งานอย่างเสมอภาคก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีการแต่งตั้งกรรมการตรงตามความรู้ความสามารถประชาชนมี
ความพึงพอใจในการบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้านก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสม
แก่ประชาชนก านัน ผู้ใหญ่บ้านสร้างขวัญและก าลังใจให้กับประชาชนก านัน ผู้ใหญ่บ้านเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้ปรับปรุงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ 

 (n = 398) 

ด้านวิริยะ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านสื่อสารด้วยวาจาที่ไพเราะอ่อนหวาน

ชวนฟัง 4.14 0.73 4 มาก 
2. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้ค าพูดที่นุ่มนวลสละสลวย ชี้แจง

นโยบายในเรือ่งต่าง ๆ แก่ประชาชน 4.18 0.76 3 มาก 
3. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านพูดด้วยความจริงใจ ไม่เสแสร้ง 4.08 0.81 6 มาก 
4. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านยกย่องและชมเชยประชาชนผู้ที่ประสบ 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 3.93 0.84 8 มาก 
5. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้ถ้อยค า ที่สุภาพ ไม่กล่าววาจาล่วง 

เกิน หรือ ไม่ให้เกียรติประชาชน 4.22 0.76 1 มาก 
6. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านไม่กล่าววาจาเท็จ ส่อเสียด หยาบคาย

เพ้อเจ้อและไร้สาระ 4.22 0.75 2 มาก 
7. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้ค าพูดที่เหมาะสมตามกาลเทศะต่อ

ประชาชน 3.99 0.83 7 มาก 
8. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านรู้จักใช้ค าพูดให้ขวัญและก าลังใจในการ

ท าหน้าที่ของประชาชน 4.10 0.76 5 มาก 
รวม 4.11 0.61 - มาก 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า การน าหลักอิทธิบาท4 ด้านวิริยะไปใช้ในการปกครองบริหารงาน
ของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่า 
เฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้ถ้อยค า ที่สุภาพ ไม่กล่าววาจาล่วงเกิน หรือ ไม่ให้เกียรติ
ประชาชนก านัน ผู้ใหญ่บ้านไม่กล่าววาจาเท็จ ส่อเสียด หยาบคายเพ้อเจ้อ และไร้สาระก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ใช้ค าพูดที่นุ่มนวลสละสลวย ชี้แจงนโยบายในเรื่องต่าง ๆ แก่ประชาชนก านันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารด้วย
วาจาที่ไพเราะอ่อนหวานชวนฟังก านัน ผู้ใหญ่บ้านรู้จักใช้ค าพูดให้ขวัญและก าลังใจในการท าหน้าที่ของ
ประชาชนก านัน ผู้ใหญ่บ้านพูดด้วยความจริงใจ ไม่เสแสร้งก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้ค าพูดที่เหมาะสมตาม
กาลเทศะต่อประชาชนก านัน ผู้ใหญ่บ้านยกย่องแล ะชมเชยประชาชนผู้ที่ประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ 

 (n = 398) 

ด้านจิตตะ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในการรักษา

ระเบียบวินัย และให้ความเสมอภาคต่อประชาชน 3.94 0.86 7 มาก 
2. ก านัน ผู้ ใหญ่บ้านมีความ เต็มใจที่ จะช่วยเหลือ

ประชาชนเมื่อมีปัญหา 4.15 0.76 3 มาก 
3. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีน้ าใจไม่วาง เฉยเมื่อเห็นประชาชน

ขอความช่วยเหลือ 3.92 0.83 8 มาก 
4. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยเหลืองานฌาปนกิจสงเคราะห์

ของประชาชนและญาติของประชาชน 4.18 0.83 2 มาก 
5. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความเต็มใจพร้อมท างานเคียงบ่า

เคียงไหล่กับประชาชน 4.20 0.72 1 มาก 
6. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้มีการส่งประชาชนไปฝึกอบรม

ความช านาญเฉพาะด้านเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญใน
ด้านนั้น ๆ เช่น กีฬา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 4.04 0.71 5 มาก 

7. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีการสนับสนุนเลื่อนต าแหน่งหรือ
ปรับระดับตามความสามารถและความเหมาะสม 3.99 0.79 6 มาก 

8. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 4.03 0.80 4 มาก 

รวม 4.06 0.60 - มาก 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า การน าหลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะไปใช้ในการปกครองบริหารงาน
ของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่า 
เฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความเต็มใจพร้อมท างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชน 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยเหลืองานฌาปนกิจสงเคราะห์ของประชาชนและญาติของประชาชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีปัญหา ก านัน ผู้ใหญ่บ้านด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้มีการส่งประชาชนไปฝึกอบรมความช านาญเฉพาะด้านเพื่อให้
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เกิดความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เช่น กีฬา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีการสนับสนุนเลื่อน
ต าแหน่งหรือปรับระดับตามความสามารถและความเหมาะสม ก านัน ผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติตนเป็นแบบ 
อย่าง ในการรักษาระเบียบวินัย และให้ความเสมอภาคต่อประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีน้ าใจไม่วาง 
เฉยเมื่อเห็นประชาชนขอความช่วยเหลือ 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา 

 

(n = 398) 

ด้านวิมังสา 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านท า ตนเสมอต้นเสมอปลายกับประชาชน
ทุกคน 3.99 0.71 7 มาก 
2. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน
ทุกคนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะด้วยความเสมอต้น
เสมอปลาย 4.25 0.81 1 มาก 
3. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีภาวะผู้น าที่เหมาะสมใจกว้างรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น 3.98 0.82 8 มาก 
4. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านท าตนเป็นกันเองกับประชาชนไม่ถือตัว
เย่อหยิ่ง 4.11 0.75 3 มาก 
5. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนงานต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็นและรับฟังอย่างเสมอ
ภาค 4.19 0.81 2 มาก 
6. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีบุคลิกดี อบอุ่น ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้
ง่าย 4.03 0.78 6 มาก 
7. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน พัฒนา
คนในหมู่บ้านอย่างเสมอภาค และสม่ าเสมอ 4.08 0.78 4 มาก 
8. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านแจ้งผลการประชุมให้ประชาชนทราบ
ทุกครั้ง 4.08 0.71 5 มาก 

รวม 4.09 0.61 - มาก 
 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า การน าหลักอิทธิบาท4 ด้านวิมังสาไปใช้ในการปกครองบริหารงาน
ของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนทุกคนได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะด้วยความเสมอต้นเสมอปลายก านัน ผู้ใหญ่บ้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนงานต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็นและรับฟังอย่างเสมอภาคก านัน ผู้ใหญ่บ้านท าตนเป็น
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กันเองกับประชาชนไม่ถือตัวเย่อหยิ่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน พัฒนาคนใน
หมู่บ้านอย่างเสมอภาค และสม่ าเสมอก านัน ผู้ใหญ่บ้านแจ้งผลการประชุมให้ประชาชนทราบทุกครั้ง
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีบุคลิกดี อบอุ่น ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ง่ายก านัน ผู้ใหญ่บ้านท า ตนเสมอต้นเสมอ
ปลายกับประชาชนทุกคนก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีภาวะผู้น าที่เหมาะสมใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
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4.3.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงาน
ของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่อการน าหลัก 
อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง  จังหวัด
หนองบัวล าภูแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงาน

ของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู พิจารณาเป็นโดยรวม
ทั้ง 4 ด้าน 

 

การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน  

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

เพศ 
t Sig. ชาย (200 คน) หญิง (198 คน) 

  S.D.   S.D. 
1.ด้านฉันทะ 4.12 0.615 4.14 6.16 - 0.408 0.683 
2.ด้านวิริยะ 4.11 0.565 4.10 0.659 0.115 0.908 
3.ด้านจิตตะ 4.05 0.598 4.06 0.604 - 0.239 0.811 
4.ด้านวิมังสา 4.06 0.620 4.12 0.604 - 0.885 0.377 

รวม 4.09 0.570 4.11 0.587 - 0.374 0.708 
 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t -test แบบข้อมูล 2 กลุ่มที่เป็นอิสระ
ต่อกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมต่อการน าหลักอิทธิ
บาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดย
ภาพรวมโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงการเปรียบเทียบใน
ด้านอ่ืน ๆ มาประกอบไว้ในงานวิจัยนี้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่อ
การน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง  จังหวัด
หนองบัวล าภู ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการแสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 
4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูแตก 
ต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 

น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามอายุ 

 

การน าหลัก 
อิทธิบาท 4 ไปใช้ 

อายุ 
20 - 30 ปี 
(n = 71) 

31 - 40 ปี 
(n = 115) 

41 - 50 ปี 
(n = 47) 

51 - 60 ปี 
(n = 106) 

61 ปีขึ้นไป 
(n = 59) 

แปลผล 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.  
1. ด้านฉันทะ 4.21 .61 4.01 .66 4.25 .58 4.16 .56 4.13 .62 มาก 
2. ด้านวิริยะ 4.08 .64 4.02 .62 4.29 .61 4.09 .55 4.19 .65 มาก 
3. ด้านจิตตะ 4.00 .61 3.96 .64 4.18 .55 4.11 .56 4.13 .60 มาก 
4. ด้านวิมังสา 4.08 .60 3.93 .65 4.18 .62 4.14 .53 4.23 .64 มาก 

รวม 4.09 .58 3.98 .61 4.23 .55 4.13 .52 4.17 .61 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม 
จ าแนกตามอายุอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. ระดับ 
20 - 30 ปี 71 4.09 0.58 มาก 
31 - 40 ปี 115 3.98 0.61 มาก 
41 - 50 ปี 47 4.23 0.55 มาก 
51 - 60 ปี 106 4.13 0.52 มาก 
61 ปี ขึ้นไป 59 4.17 0.61 มาก 

รวม 398 4.10 0.58 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวม 
จ าแนกตามอายุอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม ที่
มีอายตุ่างกัน 

 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.679 4 0.670 2.027 0.090 
ภายในกลุ่ม 126.809 393 0.330   

รวม 132.488 397    
 

* p< .05      

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F -test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีการแสดง 
ออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ
นากลาง จงัหวัดหนองบัวล าภูโดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. ระดับ 
20 - 30 ปี 71 4.21 0.61 มาก 
31 - 40 ปี 115 4.01 0.66 มาก 
41 - 50 ปี 47 4.25 0.58 มาก 
51 - 60 ปี 106 4.16 0.56 มาก 
61 ปี ขึ้นไป 59 4.13 0.62 มาก 

รวม 398 4.13 0.61 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูด้านฉันทะ 
จ าแนกตามอายุอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ 
ที่มีอายุต่างกัน 

 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.812 4 0.703 1.876 0.114 

ภายในกลุ่ม 147.263 393 0.375   
รวม 150.075 397    

 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F -test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีการแสดง 
ออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. ระดับ 
20 - 30 ปี 71 4.08 0.64 มาก 
31 - 40 ปี 115 4.02 0.62 มาก 
41 - 50 ปี 47 4.29 0.61 มาก 
51 - 60 ปี 106 4.09 0.55 มาก 
61 ปี ขึ้นไป 59 4.19 0.65 มาก 

รวม 398 4.11 0.61 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิ
บาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูด้าน
วิริยะ จ าแนกตามอายุ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ 
ที่มีอายุต่างกัน 

 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.885 4 0.721 1.940 0.103 
ภายในกลุ่ม 146.128 393 0.372   

รวม 149.013 397    
 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F -test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีการ
แสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. ระดับ 
20 - 30 ปี 71 4.00 0.61 มาก 
31 - 40 ปี 115 3.96 0.64 มาก 
41 - 50 ปี 47 4.18 0.55 มาก 
51 - 60 ปี 106 4.11 0.56 มาก 
61 ปี ขึ้นไป 59 4.13 0.60 มาก 

รวม 398 4.06 0.60 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูด้านจิตตะ 
จ าแนกตามอายุอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ 
ที่มีอายุต่างกัน 

 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.645 4 0.661 1.852 0.118 
ภายในกลุ่ม 140.333 393 0.357   

รวม 142.978 397    
 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F -test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีการ
แสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. ระดับ 
20 - 30 ปี 71 4.08 0.60 มาก 
31 - 40 ปี 115 3.93 0.65 มาก 
41 - 50 ปี 47 4.18 0.62 มาก 
51 - 60 ปี 106 4.14 0.53 มาก 
61 ปี ขึ้นไป 59 4.23 0.64 มาก 

รวม 398 4.09 0.61 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูด้านวิมังสา 
จ าแนกตามอายุ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา 
ที่มีอายุต่างกัน 

 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 4.694 4 1.173 3.204 0.013* 
ภายในกลุ่ม 143.946 393 0.366   

รวม 148.639 397    
 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F -test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีการ
แสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสาแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่เมื่อ
พิจารณารายคู่ที่แตกต่าง ด้วยวิธีของ Scheffe’ ไม่พบรายคู่ที่แตกต่าง 
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สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีการแสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลัก
อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู
แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 

น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

การน าหลัก 
อิทธิบาท 4 ไปใช้ 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
(n = 126) 

มัธยมศึกษา 
(n = 192) 

ปริญญาตรีขึ้นไป 
(n = 80) แปลผล 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. ด้านฉันทะ 4.06 .72 4.17 .59 4.16 .49 มาก 
2. ด้านวิริยะ 3.93 .64 4.18 .60 4.21 .52 มาก 
3. ด้านจิตตะ 3.92 .63 4.12 .60 4.11 .53 มาก 
4. ด้านวิมังสา 3.97 .61 4.15 .62 4.13 .56 มาก 

รวม 3.97 .62 4.15 .57 4.15 .49 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม 
จ าแนกตามการศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. ระดับ 
ประถมศึกษา 126 3.97 0.62 มาก 
มัธยมศึกษา 192 4.15 0.57 มาก 
ปริญญาตรีขึ้นไป 80 4.15 0.49 มาก 

รวม 398 4.10 0.58 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม 
จ าแนกตามการศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม ที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.905 2 1.453 4.428 0.013* 
ภายในกลุ่ม 129.582 395 0.328   

รวม 132.488 397    
 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F -test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ 
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมี
การแสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
โดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ตามวิธีการของ Schefe’ 

 

ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป 
ประถมศึกษา 3.97 - 0.02* 0.08 
มัธยมศึกษา 4.15  - 1.00 
ปริญญาตรีขึ้นไป 4.15   - 

 

* p< .05     

 จากตารางที่ 4.26 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม 
จ าแนกตามการศึกษาเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จ านวน 1 คู่ 
ได้แก่ ประถมศึกษา กับ มัธยมศึกษา นอกนั้นไม่พบรายคู่ที่แตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. ระดับ 
ประถมศึกษา 126 4.06 0.72 มาก 
มัธยมศึกษา 192 4.17 0.59 มาก 
ปริญญาตรีขึ้นไป 80 4.16 0.49 มาก 

รวม 398 4.13 0.61 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.27 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูด้านฉันทะ 
จ าแนกตามการศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ 
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.077 2 0.539 1.428 0.241 
ภายในกลุ่ม 148.997 395 0.377   

รวม 150.075 397    
 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.28 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F -test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมี
การแสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. ระดับ 
ประถมศึกษา 126 3.93 0.64 มาก 
มัธยมศึกษา 192 4.18 0.60 มาก 
ปริญญาตรีขึ้นไป 80 4.21 0.52 มาก 

รวม 398 4.11 0.61 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.29 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูด้านวิริยะ 
จ าแนกตามการศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ 
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 5.780 2 2.890 7.970 0.000* 

ภายในกลุ่ม 143.233 395 0.363   
รวม 149.013 397    

 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.30 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F -test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีการ
แสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ด้านวิริยะ จ าแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ตามวิธีการของ Schefe’ 

 

ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป 
ประถมศึกษา 3.93 - 0.00* 0.00* 
มัธยมศึกษา 4.18  - 0.95 
ปริญญาตรีขึ้นไป 4.21   - 

 

* p< .05     

 จากตารางที่ 4.31 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ 
จ าแนกตามการศึกษาเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จ านวน 2 คู่ 
ได้แก่ ประถมศึกษา กับ มัธยมศึกษา และ ประถมศึกษา กับ ปริญญาตรีขึ้นไป นอกนั้นไม่พบรายคู่ 
ที่แตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. ระดับ 
ประถมศึกษา 126 3.92 0.63 มาก 
มัธยมศึกษา 192 4.12 0.60 มาก 
ปริญญาตรีขึ้นไป 80 4.11 0.53 มาก 

รวม 398 4.06 0.60 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.32 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ 
จ าแนกตามการศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.33 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ 
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 3.316 2 1.658 4.689 0.010* 
ภายในกลุ่ม 139.662 395 0.354   

รวม 142.978 397    
 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.33 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F -test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีการ
แสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ด้านจิตตะ จ าแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ตามวิธีการของ Schefe’ 

 

ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป 
ประถมศึกษา 3.92 - 0.01* 0.09 
มัธยมศึกษา 4.12  - 0.98 
ปริญญาตรีขึ้นไป 4.11   - 

 

* p< .05     

 จากตารางที่ 4.34 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ 
จ าแนกตามการศึกษาเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จ านวน 1 คู่ 
ได้แก่ ประถมศึกษา กับ มัธยมศึกษา นอกนั้นไม่พบรายคู่ที่แตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.35 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. ระดับ 
ประถมศึกษา 126 6.97 0.61 มาก 
มัธยมศึกษา 192 4.15 0.62 มาก 
ปริญญาตรีขึ้นไป 80 4.13 0.56 มาก 

รวม 398 4.09 0.61 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.35 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา 
จ าแนกตามการศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา 
ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.459 2 1.230 3.323 0.037* 
ภายในกลุ่ม 146.180 395 0.370   

รวม 148.639 397    
 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.36 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F -test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีการ
แสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสาแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.37 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ด้านวิมังสา จ าแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ตามวิธีการของ Schefe’ 

 

ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป 
ประถมศึกษา 6.97 - 0.04* 0.18 
มัธยมศึกษา 4.15  - 0.98 
ปริญญาตรีขึ้นไป 4.13   - 

 

* p< .05     

 จากตารางที่ 4.37 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา 
จ าแนกตามการศึกษาเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จ านวน 1 คู่ 
ได้แก่ ประถมศึกษา กับ มัธยมศึกษา นอกนั้นไม่พบรายคู่ที่แตกต่าง 
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สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีการแสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิ
บาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู
แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.38 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 

น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามอาชีพ 

 

การน าหลัก 
อิทธิบาท 4 ไปใช้ 

อาชีพ 
รับจ้าง 

(n = 216) 
ค้าขาย 

(n = 117) 
เกษตรกร 
(n = 39) 

รับราชการ 
(n = 26) แปลผล 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
1. ด้านฉันทะ 4.15 .60 4.02 .68 4.37 .44 4.13 .54 มาก 
2. ด้านวิริยะ 4.14 .59 3.97 .69 4.36 .44 4.08 .56 มาก 
3. ด้านจิตตะ 4.09 .57 3.90 .66 4.38 .47 4.00 .55 มาก 
4. ด้านวิมังสา 4.10 .59 3.97 .66 4.39 .49 4.12 .58 มาก 

รวม 4.12 .55 3.96 .64 4.38 .44 4.08 .51 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.38 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม 
จ าแนกตามอาชีพอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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ตารางท่ี 4.39 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n   S.D. ระดับ 
รับจ้าง 216 4.12 0.55 มาก 
ค้าขาย 117 3.96 0.64 มาก 
เกษตรกร 39 4.38 0.44 มาก 
รับราชการ 26 4.08 0.51 มาก 

รวม 398 4.10 0.58 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.39 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวม 
จ าแนกตามอาชีพ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.40 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม ที่
มีอาชีพต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 5.273 3 1.758 5.444 0.001* 
ภายในกลุ่ม 127.214 394 0.323   

รวม 132.488 397    
 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.40 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F -test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีการ
แสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.41 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
โดยรวม จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ Schefe’ 

 

อาชีพ   รับจ้าง ค้าขาย เกษตรกร รับราชการ 
รับจ้าง 4.12 - 0.13 0.07 0.99 
ค้าขาย 3.96  - 0.00* 0.82 
เกษตรกร 4.38   - 0.23 
รับราชการ 4.08    - 

 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.41 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม 
จ าแนกตามอาชีพเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จ านวนรายคู่ 
ได้แก่ ค้าขาย กับ เกษตรกร นอกนั้นไม่พบรายคู่ที่แตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ จ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n   S.D. ระดับ 
รับจ้าง 216 4.15 0.60 มาก 
ค้าขาย 117 4.02 0.68 มาก 
เกษตรกร 39 4.37 0.44 มาก 
รับราชการ 26 4.13 0.54 มาก 

รวม 398 4.13 0.61 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.42 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ 
จ าแนกตามอาชีพอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.43 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ 
ที่มีอาชีพต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 3.833 3 1.278 3.442 0.017* 

ภายในกลุ่ม 146.242 394 0.371   
รวม 150.075 397    

 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.43 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F -test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีการ
แสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.44 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ด้านฉันทะ จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ Schefe’ 

 

อาชีพ   รับจ้าง ค้าขาย เกษตรกร รับราชการ 
รับจ้าง 4.15 - 0.31 0.22 0.99 
ค้าขาย 4.02  - 0.02* 0.87 
เกษตรกร 4.37   - 0.48 
รับราชการ 4.13    - 

 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.44 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ 
จ าแนกตามอาชีพเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จ านวน 1 คู่ 
ได้แก่ ค้าขาย กับ เกษตรกร นอกนั้นไม่พบรายคู่ที่แตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.45 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ จ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n   S.D. ระดับ 
รับจ้าง 216 4.14 0.59 มาก 
ค้าขาย 117 3.97 0.69 มาก 
เกษตรกร 39 4.36 0.44 มาก 
รับราชการ 26 4.08 0.56 มาก 

รวม 398 4.11 0.61 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.45 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ 
จ าแนกตามอาชีพอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.46 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ 
ที่มีอาชีพต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 4.851 3 1.617 4.420 0.005* 
ภายในกลุ่ม 144.162 394 0.366   

รวม 149.013 397    
 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.46 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F -test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีการ
แสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.47 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ด้านวิริยะ จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ Schefe’ 

 

อาชีพ   รับจ้าง ค้าขาย เกษตรกร รับราชการ 
รับจ้าง 4.14 - 0.13 0.20 0.97 
ค้าขาย 3.97  - 0.00* 0.89 
เกษตรกร 4.36   - 0.32 
รับราชการ 4.08    - 

 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.47 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ 
จ าแนกตามอาชีพเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จ านวน 1 คู ่
ได้แก่ ค้าขาย กับ เกษตรกร นอกนั้นไม่พบรายคู่ที่แตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.48 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ จ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n   S.D. ระดับ 
รับจ้าง 216 4.09 0.57 มาก 
ค้าขาย 117 3.90 0.66 มาก 
เกษตรกร 39 4.38 0.47 มาก 
รับราชการ 26 4.00 0.55 มาก 

รวม 398 4.06 0.60 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.48 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ 
จ าแนกตามอาชีพ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.49 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ 
ที่มีอาชีพต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 7.467 3 2.489 7.236 0.000* 
ภายในกลุ่ม 135.511 394 0.344   

รวม 142.978 397    
 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.49 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F -test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีการ
แสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.50 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ด้านจิตตะ จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ Schefe’ 

 

อาชีพ   รับจ้าง ค้าขาย เกษตรกร รับราชการ 
รับจ้าง 4.09 - 0.04* 0.04* 0.92 
ค้าขาย 3.90  - 0.00* 0.87 
เกษตรกร 4.38   - 0.09 
รับราชการ 4.00    - 

 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.50 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ 
จ าแนกตามอาชีพเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จ านวน 3 คู่ 
ได้แก่ รับจ้าง กับ ค้าขาย คู่ รับจ้าง กับเกษตรกร และคู่ ค้าขาย กบ เกษตรกร นอกนั้นไม่พบรายคู่ 
ที่แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.51 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา จ าแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n   S.D. ระดับ 
รับจ้าง 216 4.10 0.59 มาก 
ค้าขาย 117 3.97 0.66 มาก 
เกษตรกร 39 4.39 0.49 มาก 
รับราชการ 26 4.12 0.58 มาก 

รวม 398 4.09 0.61 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.51 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูด้านวิมังสา 
จ าแนกตามอาชีพอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.52 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา 
ที่มีอาชีพต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 5.446 3 1.815 4.995 0.002* 
ภายในกลุ่ม 143.193 394 0.363   

รวม 148.639 397    
 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.52 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F -test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีการ
แสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสาแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.53 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ด้านวิมังสา จ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่ตามวิธีการของ Schefe’ 

 

อาชีพ   รับจ้าง ค้าขาย เกษตรกร รับราชการ 
รับจ้าง 4.10 - 0.30 0.04* 0.99 
ค้าขาย 3.97  - 0.00* 0.72 
เกษตรกร 4.39   - 0.34 
รับราชการ 4.12    - 

 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.53 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา 
จ าแนกตามอาชีพเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า แตกต่างกันตามนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จ านวน 2 คู่ 
ได้แก่ รับจ้าง กับ เกษตรกร และค้าขาย กับ เกษตรกร นอกนั้นไม่พบรายคู่ที่แตกต่าง 
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สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการแสดงออกต่อพฤติกรรมการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.54 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 

น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

การน าหลัก 
อิทธิบาท 4 ไปใช้ 

รายได้ต่อเดือน 
ต่ ากว่า 

10,000 บาท
(n = 57) 

10,000 -
15,000 บาท 

(n = 71) 

16,000 -
20,000 บาท 
(n = 258) 

21,000 บาท
ขึ้นไป  

(n = 12) 
แปลผล 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
1. ด้านฉันทะ 4.08 0.75 3.95 0.73 4.19 0.54 4.15 0.38 มาก 
2. ด้านวิริยะ 4.07 0.70 4.00 0.76 4.14 0.56 4.19 0.31 มาก 
3. ด้านจิตตะ 3.95 0.55 4.00 0.77 4.09 0.56 4.19 0.56 มาก 
4. ด้านวิมังสา 4.08 0.60 4.00 0.75 4.11 0.58 4.15 0.37 มาก 

รวม 4.05 0.61 3.99 0.73 4.13 0.53 4.17 0.35 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.54 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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ตารางท่ี 4.55 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

อาชีพ n   S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 57 4.05 0.91 มาก 
10,000 - 15,000 บาท 71 3.99 0.73 มาก 
16,000 - 20,000 บาท 258 4.13 0.53 มาก 
21,000 บาทข้ึนไป 12 4.17 0.35 มาก 

รวม 398 4.10 0.58 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.55 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4 
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.56 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม ที่
มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 4.783 4 1.196 3.680 0.24 
ภายในกลุ่ม 127.705 393 0.325   

รวม 132.488 397    
 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.56 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน
มีการแสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
ที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.57 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

อาชีพ n   S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 57 4.08 0.75 มาก 
10,000 - 15,000 บาท 71 3.95 0.73 มาก 
16,000 - 20,000 บาท 258 4.19 0.54 มาก 
21,000 บาทข้ึนไป 12 4.15 0.38 มาก 

รวม 398 4.13 0.61 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.57 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูด้านฉันทะ 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางที่ 4.58 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ 
ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 4.833 4 1.208 3.269 0.012* 

ภายในกลุ่ม 145.242 393 0.370   
รวม 150.075 397    

 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.58 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 
มีการแสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.59 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ด้านฉันทะ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน เป็นรายคู่ตามวิธีการของ Schefe’ 

 

รายได้ต่อเดือน 
  ต่ ากว่า 

10,000 บาท 
10,000 -

15,000 บาท 
16,000 -

20,000 บาท 
21,000 บาท

ขึ้นไป 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 4.08 - 0.72 0.64 0.98 
10,000 - 15,000 บาท 3.95  - 0.03* 0.79 
16,000 - 20,000 บาท 4.19   - 0.99 
21,000 บาทข้ึนไป 4.15    - 

 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.59 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านฉันทะ 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนเปรียบเทียบรายคู่ จ านวน 1 คู่ ได้แก่ 10 ,000-15,000 บาท  
กับ 16,000-20,000 บาท นอกนั้นไม่พบรายคู่ที่แตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.60 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

อาชีพ n   S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 57 4.07 0.70 มาก 
10,000 - 15,000 บาท 71 4.00 0.76 มาก 
16,000 - 20,000 บาท 258 4.14 0.56 มาก 
21,000 บาทข้ึนไป 12 4.19 0.31 มาก 

รวม 398 4.11 0.61 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.60 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.61 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะ 
ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 6.561 4 1.640 4.525 0.37 
ภายในกลุ่ม 142.452 393 0.362   

รวม 149.013 397    
 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.61 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน
มีการแสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิริยะไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.62 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

อาชีพ n   S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 57 3.95 0.55 มาก 
10,000 - 15,000 บาท 71 4.00 0.77 มาก 
16,000 - 20,000 บาท 258 4.09 0.56 มาก 
21,000 บาทข้ึนไป 12 4.19 0.56 มาก 

รวม 398 4.06 0.60 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.62 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.63 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะ 
ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 3.729 4 0.932 2.631 0.28 
ภายในกลุ่ม 139.249 393 0.354   

รวม 142.978 393 0.354   
 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.63 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F -test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน
มีการแสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านจิตตะไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.64 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

อาชีพ n   S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า 10,000 บาท 57 4.08 0.60 มาก 
10,000 - 15,000 บาท 71 4.00 0.75 มาก 
16,000 - 20,000 บาท 258 4.11 0.58 มาก 
21,000 บาทข้ึนไป 12 4.15 0.37 มาก 

รวม 398 4.09 0.61 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.64 พบว่า ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักอิทธิบาท 4
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.65 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสา 
ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 6.127 4 1.532 4.224 0.55 
ภายในกลุ่ม 142.513 393 0.363   

รวม 148.639 397    
 

* p< .05      

 จากตารางที่ 4.65 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F -test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน
มีการแสดงออกต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านวิมังสาไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตอนที่ 4 รวบรวมผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น 
 
ตารางท่ี 4.66 สรุปโดยภาพรวมการเปรียบเทียบความเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการน า

หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐาน 
ที่ 1-5 

 

สมมติ 
ฐานที่ 

ตัวแปร 
ต้น 

ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig ผลการทดสอบ 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. เพศ การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

-0.374 - 0.708 -  

2. อายุ การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

- 2.027 0.090 
-  

3. การศึกษา การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

- 4.428 0.013 
 - 

4. อาชีพ การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

- 5.444 0.001 
 - 

5. รายได้ การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

- 1.395 0.244 
-  

 

 จากตารางที่ 4.66 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการน าหลัก
อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
โดยรวมไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 
ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิ
บาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู
โดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ ต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไป
ใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมแตก 
ต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้
ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4.3.3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ตอนที่ 4 รวบรวมผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะใน
การน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภูซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด (Open-Ended) ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลโดยเขียน
เป็นความเรียงประกอบตารางดังนี้ 

1. ด้านฉันทะ (ความพอใจ)  
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ

นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูในด้านฉันทะ (ความพอใจ) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.67 
 
ตารางท่ี 4.67 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ

ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ด้านฉันทะ (ความพอใจ) 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนในพ้ืนที่ขาดการมีส่วนในการจัด 

ท าแผนงานในการพัฒนาหมู่บ้านน้อยมาก 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน ควรมีการให้ความรู้แก่

ประชาชนในด้านการด าเนินงานในหมู่บ้าน 
ก านันผู้ใหญ่บ้านขาดการสอบถามปัญหา 

และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ส่วน 
มากเอาความคิดเห็นตัวเองเป็นหลัก 

ก านันผู้ ใหญ่บ้าน ควรมีการประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นว่ามีความต้องการอย่างไร แล้ว
เสนอต่อก านันผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
น าเสนอในการประชุมประจ าเดือนของอ าเภอ 
เพ่ือก าหนดเป็นนโยบาย ในการตอบสนองความ
ต้อง การของประชาชนได้อย่างเต็มที่ 

ก านันผู้ใหญ่บ้าน ไม่น าแผนพัฒนาชุมชนมา
ใช้ส่วนมากจะใช้ความเห็นของตนเองมากกว่าที่
จะน าข้อมูลปัญหาของประชาชนมาจัดท าฐาน 
ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนงาน 

ก านันผู้ใหญ่บ้าน ควรมีการส ารวจสภาพ
ปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่แล้วน ามาวิเคราะห์
หาสาเหตุเพ่ือก าหนดเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ต่อไป 
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2. ด้านวิริยะ (ความขยันหม่ันเพียร)  
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 

นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูในด้านวิริยะ(ความขยันหมั่นเพียร) รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
ที ่4.68 
 
ตารางท่ี 4.68 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ

ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ด้านวิริยะ (ความขยันหม่ันเพียร) 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนในพ้ืนที่ขาดการมีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็นในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ภายใน
หมู่บ้านน้อยมาก 

ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิด 
เห็นในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติงาน 

การบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน ไม่เป็น 
ไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ควรจัดก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในแต่
กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน 

ก านันผู้ใหญ่บ้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาชุมชน
น้อยมาก 

ก านันผู้ใหญ่บ้านควรเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชน 

 
3. ด้านจิตตะ (ความมุ่งไป)  
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 

นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูในด้านจิตตะ(ความมุ่งไป) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.69 
 
ตารางท่ี 4.69 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ

ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ด้านจิตตะ (ความมุ่งไป) 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ 

ของชุมชนน้อยมาก นอกจากมีของแจกฟรีจึงให้
ความส าคัญ 

ควรสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมมากกว่านี้  
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ตารางท่ี 4.69 (ต่อ) 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
การบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน ไม่ให้

ความส าคัญในการเอาใจใส่ต่อหน้าที่ของตนเอง 
ควรให้ก านันผู้ใหญ่บ้านเอใจใส่ในการปฏิบัติ

หน้าที่ของตนให้มากกว่านี้ 
การร้ องเรี ยนของประชาชนต่ อก านั น

ผู้ใหญ่บ้านบางครั้งขาดการเอาใจใส่ จนประชาชน
ต้องร้องเรียนผู้ใหญ่เอง 

ก านันผู้ใหญ่บ้านควรรีบด าเนินการในความ
เดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชนให้รวดเร็ว เพ่ือที่ 
จะได้แก้ไขปัญหาได้ทัน 

 
4. ด้านวิมังสา (การไตร่ตรอง)  
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ

นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูในด้านวิมังสา (การไตร่ตรอง) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่4.70 
 
ตารางท่ี 4.70 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ

ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ด้านวิมังสา (การไตร่ตรอง) 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ก านันผู้ใหญ่บ้านไม่น าข้อผิดพลาดของการ

บริหารงานในปีก่อนมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน 

ก านันผู้ใหญ่บ้านควรน าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ในแผนการพัฒนาที่บกพร่องในปีที่แล้วมาด าเนิน 
การปรับปรุงแก้ไข 

ประชาชนมีส่วนร่วมขาดการมีส่วนร่วมใน
การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการดาเนิน
งานพัฒนาชุมชน 

ก านันผู้ใหญ่บ้านควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการด าเนิน 
งานที่ผิดพลาดด้วยการยอมรับข้อเสนอแนะของ
ประชาชน 

ก านันผู้ใหญ่บ้านไม่มีการแก้ไขปัญหาผลของ
การด าเนินงานที่ไม่ประสบความส าเร็จ 

ควรท าประพิจารณ์เพ่ือให้ประชาชนได้มีการ
ลงคิดเห็นในการชี้แจงการด าเนินในภาพรวมของ
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
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4.3.4 ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงาน
ของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ตอนที่ 5 รวบรวมผลการสัมภาษณ์ 
 การสัมภาษณ์เรื่อง “การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน

ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู” นี้ ประกอบด้วยประเด็นการสัมภาษณ์ จ านวน  
3 ตอน คือ 1) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 2) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู 3) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทางในการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ใน
การปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยมีจุดมุ่งหมาย
ในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งสรุปจากบทสัมภาษณ์จ านวน 5 ท่าน ต่อไปนี้ 

1. นายณัฐวัฒน์ บุญค้ ามา นายอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
2. นายพนมไพร ศรีสะอาด ฝ่ายบริหารงานปกครองอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
3. นายประสงค์ สังโวลี ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
4. นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีต าบลนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
5. นายกิตติพันธ์ พนพิทักษ ์ก านันต าบลนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ผลการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ

นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 1.1 หลักฉันทะ (เก่ียวกับการเป็นผู้มีความพอใจ ความรัก ความชอบความสนใจในสิ่งที่

ท า ท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่า 
 ก านันผู้ใหญ่บ้านควรให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเข้ามารับผิดชอบ (นาย

ณัฐวัฒน์ บุญค้ ามา ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 5กันยายน เวลา 08.00-08.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 
2560) เพราะก่อนที่จะเข้ามาท าหน้าที่นั้นก านันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ให้ค ามั่นสัญญากับประชาชนว่าจะเข้า
มารับใช้ (นายพนมไพร ศรีสะอาด ให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 6กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 
25 นาที พ.ศ. 2560) ไม่ใช่หน้าไหว้แต่ลับหลังหลอก คือ ตอนลงสมัครรับเลือกตั้งสร้างนโยบายไว้
อย่างสวยหรูและเวลาปฏิบัติท าไม่ได้สักข้ออันน่าพิจารณาดูดี  ๆ (นายประสงค์ สังโวลี ให้สัมภาษณ์  
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) ทั้งในเรื่องของการติดต่อ
ประสานงานกับทางฝ่ายอ าเภอเพ่ือน านโยบายหรือโครงการต่าง ๆ มาสู่พ่ีน้องประชาชนก็ควรน ามา
แจ้งกล่าวบอกเล่าเก้าสิบจริง ๆ (นายทองหลั่น เกษทองมา ให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 
เวลา 09.00-09.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) ไม่ควรเอาแต่งานส่วนตนเป็นหลักโดยหลีกเลี่ยง
งานส่วนรวมเพราะผู้น าคือผู้เสียสละ (นายกิตติพันธ์ พนพิทักษ์ ให้สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 
เวลา 09.00-09.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ. 2560) 
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 1.2 หลักวิริยะ (เกี่ยวกับการเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรที่พึงมี มีความมุ่งมั่นพยายาม
ปฏิบัติด้วยความอุตสาหะอดทน ท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ความ 
เห็นว่า 

 ก านันผู้ใหญ่บ้านยอมรับข้อบกพร่องในการบริหารงาน ซึ่งในบางครั้งอาจจะไม่ถูกใจ
ประชาชนก็ต้องมีการโดนต าหนิบ้าง (นายณัฐวัฒน์ บุญค้ ามา ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 5กันยายน เวลา 
08.00-08.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ.2560) จะให้ดีก านันผู้ใหญ่บ้านจะต้องอดทนทุกปัญหาเพราะเรา
รับรู้ดีอยู่แล้วว่าการที่เข้ามาท าหน้าที่ในส่วนตรงนี้ต้องเพ่ือความสุขของประชาชน (นายพนมไพร  
ศรีสะอาด ให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560)  
งานหลักประการส าคัญของก านันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นหัวหน้าของราษฎรในต าบลหรือหมู่บ้านที่ตน
รับผิดชอบ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ก็ต้องท าหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของราษฎรโดยไม่เหน็ดเหนื่อย (นายประสงค์ สังโวลี ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 
เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) ถ้าความทุกข์ภัยเกิดแก่ลูกบ้าน ซึ่งจะต้องขอความ
ป้องกันจากรัฐบาล เป็นหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านที่จะน าความแจ้งต่อเจ้าพนักงานปกครอง 
นอกจากนี้เรื่องการท าบัญชีส ามะโนครัวในหมู่บ้านก็ต้องคอยดูแลแก้ไขบัญชีนั้นให้ถูกต้องเสมอโดยไม่
เกียจคร้าน (นายทองหลั่น เกษทองมา ให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน เวลา 09.00-09.25 น. 
เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) ถ้าก านันผู้ใหญ่บ้านรู้เห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดอันใดที่เกิดขึ้นใน
หมู่บ้านของตน หรือในลูกบ้านของตน ซึ่งอาจจะเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่ราชการบ้านเมืองก็ดี  
แก่ประชาชนในที่นั้นก็ดี ยกตัวอย่างข้างฝ่ายโทษ ดังรู้เห็นว่าผู้คนมีทรัพย์สิ่งของแปลกประหลาดอันน่า
สงสัยว่าเป็นของที่ได้มาโดยทางโจรกรรมก็ดี หรือว่าถ้าเห็นผู้คนล้มตาย หรือมีบาดแผลอันควรสงสัยว่า
จะมีผู้อื่นกระท าเอาโดยทุจริต หรือไปกระท าทุจริตต่อผู้อ่ืนแล้วจึงเกิดเหตุขึ้นก็ดี เหล่านี้เป็นต้น ให้รีบ
น าความแจ้งต่อทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ (นายกิตติพันธ์ พนพิทักษ์ ให้สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 
เวลา 09.00-09.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ. 2560) 

 1.3 หลักจิตตะ (เกี่ยวกับการเป็นผู้เอาใจใส่ในสิ่งที่ท า หมั่นตรวจตราดูแลอยู่เสมอ  
ท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่า 

 ก านันผู้ใหญ่บ้านควรเอาใจใส่ในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความ 
ก้าวหน้าหรือความอยู่ดีกินดีของประชน (นายณัฐวัฒน์ บุญค้ ามา ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 5กันยายน 
เวลา 08.00-08.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ. 2560) โดยเฉพาะประการส าคัญเรื่องของการให้ความช่วย 
เหลือประชาชนก านันผู้ ใหญ่บ้านไม่ควรเอาใจใส่แต่ผลประโยชน์ส่วนตนควรให้ความส าคัญ  
กับประชาชนทุกคน (นายพนมไพร ศรีสะอาด ให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน เวลา 12.00-
12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) จะงานหลวงหรืองานราษฎรก็เช่นกันควรเอาใจใส่ ถ้าสมมติว่า
งานส่วนตัวของตนที่ก าลังท าอยู่ยังไม่แล้วเสร็จ มีงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน  
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ก็สมควรจะพักงานตนเองไว้ก่อน (นายประสงค์ สังโวลี ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน เวลา 
12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) ถ้ามีคนจรแปลกหน้านอกส ามะโนครัวหมู่บ้านนั้นเข้า 
มาอาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านจะต้องไต่ถามให้รู้จักตัว และรู้เหตุการณ์ที่มาอาศัยถ้าเห็นว่าไม่ได้  
มาโดยสุจริตให้เอาตัวผู้นั้นส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือสอบสวนทวนความคดี(นายทองหลั่น เกษทองมา 
ให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน เวลา 09.00-09.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) แม้แต่ถ้า
เกิดเหตุจลาจลก็ดี ฆ่ากันตายก็ดี ตีชิงก็ดี ปล้นทรัพย์ก็ดีหรือไฟไหม้ก็ดี หรือเหตุร้ายส าคัญอย่างใด  ๆ 
ในหมู่บ้านของตน หรือในหมู่บ้านที่ใกล้เคียงอันสมควรจะช่วยได้ เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านจะต้อง
เรียกลูกบ้านของตนออกช่วยต่อสู้ติดตามจับผู้ร้ายเอาของกลางคืนหรือดับไฟ หรือช่วยอย่างอ่ืน 
ที่สมควรโดยเต็มก าลัง (นายกิตติพันธ์ พนพิทักษ์ ให้สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน เวลา 09.00-
09.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) 

 1.4 หลักวิมังสา (เก่ียวกับการพิจารณาไตร่ตรองโดยใช้สติปัญญา ใคร่ครวญว่าสิ่งไหนที่
ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ สิ่งไหนท าแล้วไม่เกิดผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่และคิดหาวิธีแก้ไขและปรับปรุงให้
ดีขึ้นท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่า 

 ก านันผู้ใหญ่บ้านเห็นลูกบ้านของตนคนใดแสดงความอาฆาตมาดร้ายแก่ผู้อ่ืนก็ดี หรือ
เป็นคนจรจัดไม่ปรากฏการท ามาหาเลี้ยงชีพ และไม่สามารถจะชี้แจงให้เห็นความบริสุทธิ์ของตนได้ก็  
ดี ผู้ใหญ่บ้านมีอ านาจที่จะเรียกลูกบ้านคนนั้นมาไต่ถามและว่ากล่าวสั่งสอน ถ้าไม่ฟังให้เอาตัวส่ง
เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือแจ้งไปทางต ารวจได้ (นายณัฐวัฒน์ บุญค้ ามา ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 
เวลา 08.00-08.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ. 2560) เมื่อตรวจพบของกลางที่ผู้ที่กระท าผิดกฎหมายมีอยู่
ก็ดี หรือสิ่งของที่สงสัยว่าได้มาโดยการกระท าผิดกฎหมาย หรือเป็นสิ่งของส าหรับใช้ในการกระท าผิด
กฎหมายก็ดี พิจาณาแล้วเป็นของผิดกฎหมายให้จับสิ่งของนั้นไว้  และรีบน าส่งต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
(นายพนมไพร ศรีสะอาด ให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที 
พ.ศ.2560) การตรวจตราเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนก็เช่นกัน การใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ 
หาเหตุผลของงานและตรวจสอบข้อบกพร่องคิดทดลองและหาทางแก้ไขปรับปรุงงานที่ตนก าลังปฏิบัติ 
(นายประสงค์ สังโวลี ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 
2560) ไม่ใช่หน้าที่อันตนพึงท าแต่ละเลย ทั้งที่พิจารณาดูแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่สร้างความเดือนร้อนให้
ประชาชนก็ยังปล่อยปะละเลยก็สมควรต้องพิจารณาตนเอง (นายทองหลั่น เกษทองมา ให้สัมภาษณ์ 
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน เวลา 09.00-09.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) การท าหน้าที่ของก านัน
ผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่เรื่องสบาย เป็นงานที่เสียสละล้วน ๆ เมื่อเทียบกับค่าตอบแทน เพราะ 
ฉะนั้นก่อนจะมาท าหน้าที่บริหารงานส่วนตรงนี้ต้องพิจาณาดูดี  ๆ (นายกิตติพันธ์ พนพิทักษ์ ให้
สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน เวลา 09.00-09.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ. 2560) 
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ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหาร 
งานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

1. ด้านฉันทะ (ความพอใจ) 
ก านันผู้ ใหญ่บ้านควรพอใจในหน้าที่ของตนก่อนที่จะเข้ามาบริหารพัฒนาหมู่บ้าน  

(นายณัฐวัฒน์ บุญค้ ามา ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 5 กันยายน เวลา 08.00-08.25 น. เวลา 25 นาที
พ.ศ. 2560) ถ้าจะให้ดีควรสร้างการรักงานการเป็นผู้น าและท างานด้วยใจรัก (นายพนมไพร ศรีสะอาด 
ให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) ไม่ท้อต่อ
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ (นายประสงค์ สังโวลี ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน เวลา 12.00-
12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) ท าในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ท าเพ่ือประชาชน (นายทองหลั่น  
เกษทองมา ให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน เวลา 09.00-09.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) 
ถ้าเราพอใจท าหน้าที่ตั้งแต่เริ่มต้นงานคงประสบความส าเร็จได้โดยง่าย (นายกิตติพันธ์  พนพิทักษ์  
ให้สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน เวลา 09.00-09.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ. 2560) 

2. ด้านวิริยะ (ความขยันหม่ันเพียร) 
ก านันผู้ใหญ่บ้านควรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจท าหน้าที่บริหารงานในต าบล หมู่บ้าน (นาย

ณัฐวัฒน์ บุญค้ ามา ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 5 กันยายน เวลา 08.00-08.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ.
2560) เอาใจใส่ถึงแม้บางครั้งอาจจะท้อบ้างด้วยเหตุการณ์หลาย ๆ อย่าง (นายพนมไพร ศรีสะอาด 
ให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) เมื่อเราได้
เข้ามาท าหน้าที่แล้วต้องค าว่าเราเป็นคนของประชาชน (นายประสงค์ สังโวลี ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 
12 กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) งานหลักที่ควรท าคือให้ประชาชนได้
อยู่ดีกินดี มีความสุขทั้งกายและใจ (นายทองหลั่น เกษทองมา ให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 
เวลา 09.00-09.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) ด้วยความเพียรมั่นคง หนักแน่น ในการเป็นผู้น า 
โดยเฉพาะถ้าอยู่หมู่บ้านที่ประชาชนไม่สามัคคีกันก็ควรจะเอาตนเข้าหาประชาชน เพ่ือปรับให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้สามัคคีกัน (นายกิตติพันธ์ พนพิทักษ์ ให้สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน เวลา 09.00-
09.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560)  

3. ด้านจิตตะ (ความมุ่งไป) 
ก านันผู้ใหญ่บ้านควรเอาใจฝักใฝ่ในเรื่องที่ท าให้มากเป็นพิเศษ (นายณัฐวัฒน์ บุญค้ ามา  

ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 5กันยายน เวลา 08.00-08.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) งานหลักของ
ก านันผู้ใหญ่บ้านนั้นคืองานบริการประชาชน(นายพนมไพร ศรีสะอาด ให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 6
กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) บางครั้งเข้าใจว่าหน้าที่ภาระงานส่วนตน
ก็ยังเยอะแต่ด้วยจิตวิญญาณของผู้น าก็ต้องตั้งใจท าให้ดี (นายประสงค์ สังโวลี ให้สัมภาษณ์  
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) แม้แต่เรื่องของการรักษา
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ขนบธรรมเนียมประเพณีก็ควรเอาใจใส่ รักษาให้คงไว้ (นายทองหลั่น เกษทองมา  ให้สัมภาษณ์  
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน เวลา 09.00-09.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ.2560) บางครั้งเราอาจมองข้าม
เรื่องเล็ก ๆ ในหมู่บ้านแต่ด้วยความตั้งใจของเราแล้ว จะเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่ เราก็ต้องท า (นายกิตติ
พันธ์ พนพิทักษ์ ให้สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน เวลา 09.00-09.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 
2560) 

4. ด้านวิมังสา (การไตร่ตรอง) 
ก านันผู้ใหญ่บ้านควรไตร่ตรองดูสิ่งที่ตนท างานเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข (นายณัฐวัฒน์  

บุญค้ ามา ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 5 กันยายน เวลา 08.00-08.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560)  
การท าหน้าที่บริหารงานต าบล หรือหมู่บ้าน เรื่องส าคัญคือการวางแผนจะต้องมีการพิจารณาดูให้ดี
(นายพนมไพร ศรีสะอาด ให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที
พ.ศ. 2560) ควรใช้เหตุผลในการพิจารณาดูเหตุและปัจจัยที่จะส่งผลต่อการบริหารงาน ไม่ใช่เอาแต่ใจ
ตนเอง (นายประสงค์ สังโวลี ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 
นาที พ.ศ.2560) บางครั้งคนเราไม่ยอมรับข้อผิดพลาด ถ้าในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อพุทธทาสเรียก 
ว่า อัตตาตัวกู ของกูสูง ซึ่งจะท าให้ไม่มีใครกล้าเสนอความคิดเห็น (นายทองหลั่น เกษทองมา ให้ 
สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน เวลา 09.00-09.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) แต่ถ้าก านัน
ผู้ใหญ่บ้านน าข้อเสนอแนะจากประชาชนที่ได้แสดงความคิดเห็นมาปรับปรุง พัฒนา โดยไม่คิดเล็ก คิด
น้อย บ้านเมืองก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง  ๆ ขึ้นไป (นายกิตติพันธ์  พนพิทักษ์ให้สัมภาษณ์  
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน เวลา 09.00-09.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ. 2560) 
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สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย (Body of Knowledge) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 4.1 แสดงองค์ความรู้จากการวิจัย 

1.2 ด้านวิริยะ 
(อยู่ในระดับมาก 4.11) 

 

1.3 ด้านจิตตะ 
(อยู่ในระดับมาก 4.06) 

 

1.1 ด้านฉันทะ 
(อยู่ในระดับมาก 4.13) 

 

 

 
1.4 ด้านวิมังสา 

(อยู่ในระดับมาก 4.09) 
 

หลักอิทธิบาท 4 

 

1. การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

2. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู จากบทสัมภาษณ์ 

องค์ความรู้จากการวิจัย 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ใน
การปกครองการบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 2) เพ่ือเปรียบ 
เทียบการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคที่มีต่อการน าหลัก
อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้านอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
4) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ
ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ประชากรในเขต อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 398 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) และสถิติทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe')และน าเสนอผลการวิเคราะห์โดยการใช้
ตารางประกอบการบรรยายและใช้สัญลักษณ์อธิบายรายละเอียด ผลการวิจัยน ามาแสดงตามล าดับ 
ดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง“การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน

ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู” ผู้วิจัยพบประเด็นของผลการวิจัยที่สามารถน ามา
เสนอเพ่ือท าการสรุปผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

5.1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามสรุปได้ดังนี้ 
เพศ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 200 คนคิดเป็นร้อยละ 50.3

รองลงมาคือเพศหญิง มีจ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 
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อายุ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 51-60 ปี มีจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.9 รองลงมามีอายุ 61 ปีขึ้น มีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 มีอายุ 31-40 ปีมีจ านวน 51 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.8 มีอายุ 41-50 ปีมีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และมีอายุ 20-30 ปี มี
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

ระดับการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา มีจ านวน 
192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมามีระดับการศึกษาประถมศึกษามีจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.7 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 

อาชีพ ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง มีจ านวน 216 คิดเป็นร้อยละ 54.3 
รองลงมาคืออาชีพค้าขายมีจ านวน 117 คิดเป็นร้อยละ 29.4 อาชีพเกษตรกร มีจ านวน 39 คิดเป็น
ร้อยละ 9.0 อาชีพรับราชการ มีจ านวน 26 คิดเป็นร้อยละ 6.5 

รายได้ต่อเดือน ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 16,000-20,000 บาท มีจ านวน 
258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 รองลงมามีรายได้ 10,000-15,000 บาทมีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.8 มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท มีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 และมีรายได้ ตั้งแต่ 21,000 
บาทขึ้นไปมีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงาน
ของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

พบว่า การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน จากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้าน
ฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านวิมังสา และด้านจิตตะตามล าดับ  

1) การน าหลักอิทธิบาท4 ด้านฉันทะ 
การน าหลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า  ดังนี้ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งภายนอกและภายในหมู่บ้านก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดให้
ประชาชนได้มีการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการท างานอย่างเป็นระบบก านันผู้ใหญ่บ้าน
มีการให้ความช่วยเหลือ จัดสรรวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเสมอภาคก านัน
ผู้ใหญ่บ้านให้มีการแต่งตั้งกรรมการตรงตามความรู้ความสามารถประชาชนมีความพึงพอใจในการ
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้านก านันผู้ใหญ่บ้านจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ประชาชนก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านสร้างขวัญและก าลังใจให้กับประชาชนก านัน ผู้ใหญ่บ้านเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปรับปรุง
วิธีท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ 
  



129 

2) การน าหลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ 
การน าหลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ 
ก านันผู้ใหญ่บ้านใช้ถ้อยค าที่สุภาพ ไม่กล่าววาจาล่วงเกิน หรือ ไม่ให้เกียรติประชาชนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ไม่กล่าววาจาเท็จ ส่อเสียด หยาบคายเพ้อเจ้อและไร้สาระ ก านันผู้ใหญ่บ้านใช้ค าพูดที่นุ่มนวลสละสลวย 
ชี้แจงนโยบายในเรื่องต่าง ๆ แก่ประชาชนก านันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารด้วยวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานชวน 
ฟังก านันผู้ใหญ่บ้านรู้จักใช้ค าพูดให้ขวัญและก าลังใจในการท าหน้าที่ของประชาชน ก านันผู้ใหญ่บ้าน
พูดด้วยความจริงใจ ไม่เสแสร้ง ก านันผู้ใหญ่บ้านใช้ค าพูดที่เหมาะสมตามกาลเทศะต่อประชาชน ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านยกย่องและชมเชยประชาชนผู้ที่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามล าดับ 

3) การน าหลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา 
การน าหลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสาไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ 
ก านันผู้ใหญ่บ้านสามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนทุกคนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะด้วยความ
เสมอต้นเสมอปลายก านัน ผู้ใหญ่บ้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนงานต่าง ๆ เสนอ
ข้อคิดเห็นและรับฟังอย่างเสมอภาค ก านันผู้ใหญ่บ้านท าตนเป็นกันเองกับประชาชนไม่ถือตัวเย่อหยิ่ง 
ก านันผู้ใหญ่บ้านมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน พัฒนาคนในหมู่บ้านอย่างเสมอภาค และสม่ าเสมอ 
ก านันผู้ใหญ่บ้านแจ้งผลการประชุมให้ประชาชนทราบทุกครั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีบุคลิกดี อบอุ่น 
ปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืนได้ง่ายก านันผู้ใหญ่บ้านท าตนเสมอต้นเสมอปลายกับประชาชนทุกคน ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านมีภาวะผู้น าที่เหมาะสมใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนตามล าดับ 

4) การน าหลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ 
การน าหลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ 
ก านันผู้ใหญ่บ้านมีความเต็มใจพร้อมท างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชน ก านันผู้ใหญ่บ้านช่วยเหลือ
งานฌาปนกิจสงเคราะห์ของประชาชนและญาติของประชาชน ก านันผู้ใหญ่บ้านมีความ เต็มใจที่จะช่วย 
เหลือประชาชนเมื่อมีปัญหา ก านันผู้ใหญ่บ้านด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านได้มีการส่งประชาชนไปฝึกอบรมความช านาญเฉพาะด้านเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้าน
นั้น ๆ เช่น กีฬา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ก านันผู้ใหญ่บ้านมีการสนับสนุนเลื่อนต าแหน่งหรือปรับระดับ
ตามความสามารถและความเหมาะสม ก านันผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการรักษาระเบียบ
วินัย และให้ความเสมอภาคต่อประชาชน ก านันผู้ใหญ่บ้านมีน้ าใจไม่วางเฉยเมื่อเห็นประชาชนขอความ
ช่วยเหลือตามล าดับ 
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5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงาน
ของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

  1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท 4 ไป
ใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

  2. ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิ
บาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดย 
รวมไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

  3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อต่อพฤติกรรมการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัว 
ล าภู โดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

  4. ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ ต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิ
บาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดย 
รวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

  5. ประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการน าหลักอิทธิบาท
4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

5.1.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

  1. ด้านฉันทะ (ความพอใจ)  
  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูในด้านฉันทะ (ความพอใจ) รายละเอียดดังนี้ 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนในพ้ืนที่ขาดการมีส่วนใน

การจัดท าแผนงานในการพัฒนาหมู่บ้านน้อยมาก 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน ควรมีการให้ความรู้

แก่ประชาชนในด้านการด าเนินงานในหมู่บ้าน 
ก านันผู้ใหญ่บ้านขาดการสอบถาม

ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
ส่วนมากเอาความคิดเห็นตัวเองเป็นหลัก 

ก านันผู้ใหญ่บ้านควรมีการให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นว่ามีความต้องการอย่างไร 
แล้วเสนอต่อก านันผู้ ใหญ่บ้าน เพ่ือให้ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านน าเสนอในการประชุมประจ าเดือนของ 
อ าเภอ เพ่ือก าหนดเป็นนโยบาย ในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน ไม่น าแผนพัฒนา

ชุมชนมาใช้ส่วนมากจะใช้ความเห็นของตนเอง
มากกว่าที่จะน าข้อมูลปัญหาของประชาชนมาจัด 
ท าฐานข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนงาน 

ก านันผู้ใหญ่บ้าน ควรมีการส ารวจ
สภาพปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่แล้วน ามา
วิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือก าหนดเป็นแผนพัฒนา
หมู่บ้านต่อไป 

 
2. ด้านวิริยะ (ความขยันหม่ันเพียร)  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ

นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูในด้านวิริยะ (ความขยันหมั่นเพียร) รายละเอียดดังนี้ 
 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนในพ้ืนที่ขาดการมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจการต่าง ๆ 
ภายในหมู่บ้านน้อยมาก 

ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความ 
ก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

การบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ควรจัดก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนใน
แต่กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน 

ก านั นผู้ ใหญ่ บ้ าน เปิ ด โอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรม
พัฒนาชุมชนน้อยมาก 

ก านันผู้ใหญ่บ้านควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชน 

  
3. ด้านจิตตะ (ความมุ่งไป)  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ

นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูในด้านจิตตะ (ความมุ่งไป) รายละเอียดดังนี้ 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรม

ต่าง ๆ ของชุมชนน้อยมาก นอกจากมีของแจก
ฟรีจึงให้ความส าคัญ 

ควรสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมมากกว่านี้  

การบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ไม่ให้ความส าคัญในการเอาใจใส่ต่อหน้าที่ของ
ตนเอง 

ควรให้ก านันผู้ใหญ่บ้านเอาใจใส่ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มากกว่านี้ 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
การร้องเรียนของประชาชนต่อก านัน

ผู้ใหญ่บ้านบางครั้งขาดการเอาใจใส่จนประชาชน 
ต้องร้องเรียนผู้ใหญ่เอง 

ก านันผู้ใหญ่บ้านควรรีบด าเนินการใน
ความเดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชนให้รวดเร็ว 
เพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ทัน 

 
4. ด้านวิมังสา (การไตร่ตรอง)  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 

นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูในด้านวิมังสา (การไตร่ตรอง) รายละเอียดดังนี้ 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ก านันผู้ใหญ่บ้านไม่น าข้อผิดพลาด

ของการบริหารงานในปีก่อนมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ 
ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

ก านันผู้ใหญ่บ้านควรน าข้อผิดพลาดที่
เกิดขึ้นในแผนการพัฒนาที่บกพร่องในปีที่แล้วมา
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

ประชาชนมีส่วนร่วมขาดการมีส่วน
ร่วมในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชน 

ก านันผู้ใหญ่บ้านควรให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจาก
การด าเนินงานที่ผิดพลาดด้วยการยอมรับข้อ 
เสนอแนะของประชาชน 

ก านันผู้ใหญ่บ้านไม่มีการแก้ไขปัญหา
ผลของการด าเนินงานที่ไม่ประสบความส าเร็จ 

ควรท าประพิจารณ์เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีการลงคิดเห็นในการชี้แจงการด าเนินในภาพ 
รวมของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

 
5.1.5 สรุปผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
สรุปผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) จ านวน 5 ท่าน เกี่ยวกับการน าหลักอิทธิบาท 4 

ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูครั้งนี้ท าให้
ทราบถึงการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภูทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ ด้านวิมังสาและข้อเสนอแนะ
แนวการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภูซึ่งจ าแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

1.1 หลักฉันทะ (เก่ียวกับการเป็นผู้มีความพอใจ ความรัก ความชอบความสนใจในสิ่งที่ท า 
ท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่า 
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ก านันผู้ใหญ่บ้านควรให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเข้ามารับผิดชอบ (นายณัฐวัฒน์ 
บุญค้ ามา) เพราะก่อนที่จะเข้ามาท าหน้าที่นั้นก านันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ให้ค ามั่นสัญญากับประชาชนว่าจะ
เข้ามารับใช้ (นายพนมไพร ศรีสะอาด) ไม่ใช่หน้าไหว้แต่ลับหลังหลอก คือ ตอนลงสมัครรับเลือกตั้ง
สร้างนโยบายไว้อย่างสวยหรูและเวลาปฏิบัติท าไม่ได้สักข้ออันน่าพิจารณาดูดี ๆ (นายประสงค์ สังโวลี) 
ทั้งในเรื่องของการติดต่อประสานงานกับทางฝ่ายอ าเภอเพ่ือน านโยบายหรือโครงการต่าง ๆ มาสู่พ่ีน้อง
ประชาชนก็ควรน ามาแจ้งกล่าวบอกเล่าเก้าสิบจริง ๆ (นายทองหลั่น เกษทองมา) ไม่ควรเอาแต่งานส่วน
ตนเป็นหลักโดยหลีกเลี่ยงงานส่วนรวมเพราะผู้น าคือผู้เสียสละ (นายกิตติพันธ์ พนพิทักษ์) 

1.2 หลักวิริยะ (เกี่ยวกับการเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรที่พึงมี มีความมุ่งมั่นพยายาม
ปฏิบัติด้วยความอุตสาหะอดทน ท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร)  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ 
ความเห็นว่า 

ก านันผู้ใหญ่บ้านยอมรับข้อบกพร่องในการบริหารงาน ซึ่งในบางครั้งอาจจะไม่ถูกใจ
ประชาชนก็ต้องมีการโดนต าหนิบ้าง (นายณัฐวัฒน์ บุญค้ ามา) จะให้ดีก านันผู้ใหญ่บ้านจะต้องอดทน
ทุกปัญหาเพราะเรารับรู้ดีอยู่แล้วว่าการที่เข้ามาท าหน้าที่ในส่วนตรงนี้ต้องเพ่ือความสุขของประชาชน
(นายพนมไพร ศรีสะอาด) งานหลักประการส าคัญของก านันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นหัวหน้าของราษฎรใน
ต าบลหรือหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ก็ต้องท าหน้าที่ในทางปกครอง
และรักษาความสงบเรียบร้อยของราษฎรโดยไม่เหน็ดเหนื่อย (นายประสงค์ สังโวลี) ถ้าความทุกข์ภัย
เกิดแก่ลูกบ้าน ซึ่งจะต้องขอความป้องกันจากรัฐบาล เป็นหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านที่จะน าความแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานปกครอง นอกจากนี้เรื่องการท าบัญชีส ามะโนครัวในหมู่บ้านก็ต้องคอยดูแลแก้ไขบัญชี
นั้นให้ถูกต้องเสมอโดยไม่เกียจคร้าน (นายทองหลั่น เกษทองมา) ถ้าก านันผู้ใหญ่บ้านรู้เห็นเหตุการณ์
แปลกประหลาดอันใดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตน หรือในลูกบ้านของตน ซึ่งอาจจะเป็นคุณ หรือเป็น
โทษแก่ราชการบ้านเมืองก็ดี แก่ประชาชนในที่นั้นก็ดี ยกตัวอย่างข้างฝ่ายโทษ ดังรู้เห็นว่าผู้คนมีทรัพย์
สิ่งของแปลกประหลาดอันน่าสงสัยว่า เป็นของที่ได้มาโดยทางโจรกรรมก็ดี หรือว่าถ้าเห็นผู้คนล้มตาย 
หรือมีบาดแผลอันควรสงสัยว่าจะมีผู้อ่ืนกระท าเอาโดยทุจริต หรือไปกระท าทุจริตต่อผู้อ่ืนแล้วจึงเกิด
เหตุขึ้นก็ดี เหล่านี้เป็นต้น ให้รีบน าความแจ้งต่อทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ (นายกิตติพันธ์ พนพิทักษ์) 

1.3 หลักจิตตะ (เกี่ยวกับการเป็นผู้ เอาใจใส่ในสิ่งที่ท า หมั่นตรวจตราดูแลอยู่ เสมอ  
ท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่า 

ก านันผู้ใหญ่บ้านควรเอาใจใส่ในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความ 
ก้าวหน้าหรือความอยู่ดีกินดีของประชน (นายณัฐวัฒน์ บุญค้ ามา) โดยเฉพาะประการส าคัญเรื่องของ
การให้ความช่วยเหลือประชาชนก านันผู้ใหญ่บ้านไม่ควรเอาใจใส่แต่ผลประโยชน์ส่วนตนควรให้ความ 
ส าคัญกับประชาชนทุกคน (นายพนมไพร ศรีสะอาด) จะงานหลวงหรืองานราษฎรก็เช่นกันควรเอาใจ
ใส่ ถ้าสมมติว่างานส่วนตัวของตนที่ก าลังท าอยู่ยังไม่แล้วเสร็จ มีงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของ
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ประชาชน ก็สมควรจะพักงานตนเองไว้ก่อน (นายประสงค์ สังโวลี) ถ้ามีคนจรแปลกหน้านอกส ามะโน 
ครัวหมู่บ้านนั้นเข้ามาอาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านจะต้องไต่ถามให้รู้จักตัว และรู้เหตุการณ์ที่มา
อาศัยถ้าเห็นว่าไม่ได้มาโดยสุจริตให้เอาตัวผู้นั้นส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือสอบสวนทวนความคดี (นาย
ทองหลั่น เกษทองมา) แม้แต่ถ้าเกิดเหตุจลาจลก็ดี ฆ่ากันตายก็ดี ตีชิงก็ดี ปล้นทรัพย์ก็ดีหรือไฟไหม้ก็ดี 
หรือเหตุร้ายส าคัญอย่างใด ๆ ในหมู่บ้านของตน หรือในหมู่บ้านที่ใกล้เคียงอันสมควรจะช่วยได้ เป็น
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านจะต้องเรียกลูกบ้านของตนออกช่วยต่อสู้ติดตามจับผู้ร้ายเอาของกลางคืนหรือดับ
ไฟ หรือช่วยอย่างอ่ืนที่สมควรโดยเต็มก าลัง (นายกิตติพันธ์ พนพิทักษ์) 

1.4 หลักวิมังสา (เกี่ยวกับการพิจารณาไตร่ตรองโดยใช้สติปัญญา ใคร่ครวญว่าสิ่งไหนที่ดี
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ สิ่งไหนท าแล้วไม่เกิดผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่และคิดหาวิธีแก้ไขและปรับปรุงให้ดี
ขึ้นท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่า 

ก านันผู้ใหญ่บ้านเห็นลูกบ้านของตนคนใดแสดงความอาฆาตมาดร้ายแก่ผู้อ่ืนก็ดี หรือเป็น 
คนจรจัดไม่ปรากฏการท ามาหาเลี้ยงชีพ และไม่สามารถจะชี้แจงให้เห็นความบริสุทธิ์ของตนได้ก็ดี 
ผู้ใหญ่บ้านมีอ านาจที่จะเรียกลูกบ้านคนนั้นมาไต่ถามและว่ากล่าวสั่งสอน ถ้าไม่ฟังให้เอาตัวส่งเจ้าหน้าที่
ต ารวจหรือแจ้งไปทางต ารวจได้ (นายณัฐวัฒน์ บุญค้ ามา) เมื่อตรวจพบของกลางที่ผู้ที่กระท าผิด
กฎหมายมีอยู่ก็ดี หรือสิ่งของที่สงสัยว่าได้มาโดยการกระท าผิดกฎหมาย หรือเป็นสิ่งของส าหรับใช้ใน
การกระท าผิดกฎหมายก็ดี พิจาณาแล้วเป็นของผิดกฎหมายให้จับสิ่งของนั้นไว้ และรีบน าส่งต่อ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ (นายพนมไพร ศรีสะอาด)การตรวจตราเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนก็เช่นกัน การ
ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลของงานและตรวจสอบข้อบกพร่องคิดทดลองและหาทางแก้ไข
ปรับปรุงงานที่ตนก าลังปฏิบัติ (นายประสงค์ สังโวลี) ไม่ใช่หน้าที่อันตนพึงท าแต่ละเลย ทั้งที่พิจารณาดู
แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่สร้างความเดือนร้อนให้ประชาชนก็ยังปล่อยปะละเลยก็สมควรต้องพิจารณาตนเอง 
(นายทองหลั่น เกษทองมา) การท าหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่เรื่องสบาย เป็นงานที่
เสียสละล้วน ๆ เมื่อเทียบกับค่าตอบแทน เพราะฉะนั้นก่อนจะมาท าหน้าที่บริหารงานส่วนตรงนี้ต้อง
พิจาณาดูด ีๆ (นายกิตติพันธ์ พนพิทักษ์) 

ข้อเสนอแนะในการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการน าหลักอิทธิบาท 4 ไป
ใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

1. ด้านฉันทะ (ความพอใจ) 
ก านันผู้ใหญ่บ้านควรพอใจในหน้าที่ของตนก่อนที่จะเข้ามาบริหารพัฒนาหมู่บ้าน (นาย

ณัฐวัฒน์ บุญค้ ามา) ถ้าจะให้ดีควรสร้างการรักงานการเป็นผู้น าและท างานด้วยใจรัก (นายพนมไพร 
ศรีสะอาด) ไม่ท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ (นายประสงค์ สังโวลี) ท าในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ท าเพ่ือ
ประชาชน (นายทองหลั่น เกษทองมา) ถ้าเราพอใจท าหน้าที่ตั้งแต่เริ่มต้นงานคงประสบความส าเร็จได้
โดยง่าย (นายกิตติพันธ์ พนพิทักษ์) 
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2. ด้านวิริยะ (ความขยันหม่ันเพียร) 
ก านันผู้ใหญ่บ้านควรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจท าหน้าที่บริหารงานในต าบล หมู่บ้าน (นาย

ณัฐวัฒน์ บุญค้ ามา) เอาใจใส่ถึงแม้บางครั้งอาจจะท้อบ้างด้วยเหตุการณ์หลาย ๆ อย่าง (นายพนมไพร 
ศรีสะอาด) เมื่อเราได้เข้ามาท าหน้าที่แล้วต้องค าว่าเราเป็นคนของประชาชน (นายประสงค์  สังโวลี) 
งานหลักที่ควรท าคือให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี มีความสุขทั้งกายและใจ (นายทองหลั่น เกษทองมา) 
ด้วยความเพียรมั่นคง หนักแน่น ในการเป็นผู้น า โดยเฉพาะถ้าอยู่หมู่บ้านที่ประชาชนไม่สามัคคีกันก็
ควรจะเอาตนเข้าหาประชาชนเพื่อปรับให้พี่น้องประชาชนได้สามัคคีกัน (นายกิตติพันธ์ พนพิทักษ์)  

3. ด้านจิตตะ (ความมุ่งไป) 
ก านันผู้ใหญ่บ้านควรเอาใจฝักใฝ่ในเรื่องที่ท าให้มากเป็นพิเศษ (นายณัฐวัฒน์ บุญค้ ามา) 

งานหลักของก านันผู้ใหญ่บ้านนั้นคืองานบริการประชาชน(นายพนมไพร ศรีสะอาด) บางครั้งเข้าใจว่า
หน้าที่ภาระงานส่วนตนก็ยังเยอะแต่ด้วยจิตวิญญาณของผู้น าก็ต้องตั้งใจท าให้ดี (นายประสงค์ สังโวลี) 
แม้แต่เรื่องของการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีก็ควรเอาใจใส่ รักษาให้คงไว้ (นายทองหลั่น เกษ
ทองมา) บางครั้งเราอาจมองข้ามเรื่องเล็ก ๆ ในหมู่บ้านแต่ด้วยความตั้งใจของเราแล้ว จะเรื่องเล็ก 
เรื่องใหญ่ เราก็ต้องท า(นายกิตติพันธ์ พนพิทักษ์) 

4. ด้านวิมังสา (การไตร่ตรอง) 
ก านันผู้ใหญ่บ้านควรไตร่ตรองดูสิ่งที่ตนท างานเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข (นายณัฐวัฒน์  

บุญค้ ามา) การท าหน้าที่บริหารงานต าบล หรือหมู่บ้าน เรื่องส าคัญคือการวางแผนจะต้องมีการ
พิจารณาดูให้ดี (นายพนมไพร ศรีสะอาด) ควรใช้เหตุผลในการพิจารณาดูเหตุและปัจจัยที่จะส่งผลต่อ
การบริหารงาน ไม่ใช่เอาแต่ใจตนเอง (นายประสงค์ สังโวลี) บางครั้งคนเราไม่ยอมรับข้อผิดพลาดถ้า 
ในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อพุทธทาสเรียกว่า อัตตาตัวกู ของกูสูง ซึ่งจะท าให้ไม่มีใครกล้าเสนอความ
คิดเห็น (นายทองหลั่น เกษทองมา) แต่ถ้าก านันผู้ใหญ่บ้านน าข้อเสนอแนะจากประชาชนที่ได้แสดง
ความคิดเห็นมาปรับปรุง พัฒนา โดยไม่คิดเล็ก คิดน้อย บ้านเมืองก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป
(นายกิตติพันธ์ พนพิทักษ์) 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง “การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านัน

ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู” ผู้วิจัยพบประเด็นของผลการวิจัยที่สามารถน ามา
เสนอเพ่ือท าการอภิปรายและประกอบแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

5.2.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้
ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
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พบว่า การน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมทุกด้านปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยการ
น าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน จากมากไปหาน้อยดังนี้ด้าน
ฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านวิมังสา และด้านจิตตะซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุวิทย์ สิริวฑฺโน 
(พรหมเกิด) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช” พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
อิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพ รวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานในการบริหารงานตามหลัก อิทธิบาท 4 ขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มี 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาประสบการณ์การท างาน และรายได้รวมต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกันอีกท้ังยังสอดคล้องกับ วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัด
นครสวรรค”์ พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า บุคลากรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้าน
วิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่
ละด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และต าแหน่ง ไม่แตกต่างกัน 

5.2.2 อภิปรายผลแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน าหลักอิทธิ
บาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยสรุปได้ดังนี้ 

 1. ด้านฉันทะ อภิปรายได้ว่า การน าหลักอิทธิบาท4 ด้านฉันทะไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมอยู่ในระดับมากเรียง 
ล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดให้ประชาชนได้มีการตรวจสอบ ก ากับ ติด 
ตามและประเมินผลการท างานอย่างเป็นระบบก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีการให้ความช่วยเหลือ จัดสรรวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเสมอภาคก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ตรงตามความรู้ความสามารถประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านสร้างขวัญและก าลังใจให้กับประชาชนก านัน ผู้ใหญ่บ้านเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปรับปรุง
วิธีท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์  อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 : 
กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์” พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิ
บาท 4 ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า บุคลากรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักอิทธิบาท 4 ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 2. ด้านวิริยะ อภิปรายได้ว่า การน าหลักอิทธิบาท4 ด้านวิริยะไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียง 
ล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านไม่กล่าววาจาเท็จ ส่อเสียด หยาบคายเพ้อเจ้อ
และไร้สาระก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้ค าพูดที่นุ่มนวลสละสลวย ชี้แจงนโยบายในเรื่องต่าง ๆ แก่ประชาชน
ก านันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารด้วยวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานชวนฟังก านัน ผู้ใหญ่บ้านรู้จักใช้ค าพูดให้ขวัญ
และก าลังใจในการท าหน้าที่ของประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้ค าพูดที่เหมาะสมตามกาลเทศะต่อ
ประชาชนก านัน ผู้ใหญ่บ้านยกย่องแล ะชมเชยประชาชนผู้ที่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน อีก
ทั้งยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ พระมหาสุวิทย์ สิริวฑฺโน (พรหมเกิด) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ า เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี- 
ธรรมราช” พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

3. ด้านวิมังสา อภิปรายได้ว่า การน าหลักอิทธิบาท4 ด้านวิมังสาไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียง 
ล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน
งานต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็นและรับฟังอย่างเสมอภาคก านัน ผู้ใหญ่บ้านท าตนเป็นกันเองกับประชาชน
ไม่ถือตัวเย่อหยิ่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน พัฒนาคนในหมู่บ้านอย่างเสมอภาค 
และสม่ าเสมอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีบุคลิกดี อบอุ่น ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ง่ายก านัน ผู้ใหญ่บ้านท า ตน
เสมอต้นเสมอปลายกับประชาชนทุกคนก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีภาวะผู้น าที่เหมาะสมใจกว้างรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี แนวจ าปา ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธ ารณภัย 
กรุงเทพมหานคร ” ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้าน
วิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้าน พบว่า การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ อยู่ในระดับมาก ส าหรับการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ใน
ระดับปานกลาง บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษาและต าแหน่ง ที่ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันส่วนบุคลากรที่มีอายุ และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการ
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ประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 โดยภาพรวมแตกต่างกันสรุปได้ว่า ทุกคนต้องใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งจะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีความรัก ความพอใจในงาน ปฏิบัติงานด้วยความพากเพียร บากบั่น ด้วยความ
เอาใจใส่ในงาน และมีการตรวจสอบความส าเร็จในงานอยู่เสมอ 

4. ด้านจิตตะ อภิปรายได้ว่า การน าหลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะไปใช้ในการปกครองบริหาร 
งานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยเหลืองานฌาปนกิจสงเคราะห์ของประชาชนและญาติ
ของประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้มีการ
ส่งประชาชนไปฝึกอบรมความช านาญเฉพาะด้านเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้านนั้น  ๆ เช่น กีฬา 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีการสนับสนุนเลื่อนต าแหน่งหรือปรับระดับตามความสามารถ
และความเหมาะสม ก านัน ผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในการรักษาระเบียบวินัย และให้ความ
เสมอภาคต่อประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีน้ าใจไม่วาง เฉยเมื่อเห็นประชาชนขอความช่วยเหลืออีกท้ัง
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี ช านาญศิลป์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท 4”พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อประสิทธิ 
ภาพการบริหารจัดวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ ด้านวิมังสา พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน 

5.2.3 อภิปรายผลการเปรียบเทียบสมมติฐาน ประชาชนมีสถานภาพต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ  
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของ ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จ าแนกตามความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่าทั้งไม่แตกต่างกันและ
แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 เพศของประชาชนที่แตกต่างกัน มีการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมต่อการน าหลัก
อิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมต่อการน าหลักอิทธิบาท 4 ไป
ใช้ในการปกครองบริหารงานของ ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อภิปรายผลได้ว่าประชาชนไม่ว่าจะเป็นเพศ
หญิงหรือชายได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านอย่างเสมอเท่าเทียมกันจึงท าให้ความคิดเห็น
ของประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
อิทธิบาท 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์” พบว่า เพศ กับการพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 พบว่า บุคลากรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 : 
กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
บุญชู ฉัตรารักษ์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความผูกพันต่อองค์การตามหลักอิทธิบาท 4 ของ
ข้าราชการต ารวจประจ าศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า เพศ 
ความผูกพันต่อองค์การตามหลักอิทธิบาท 4 ของข้าราชการต ารวจประจ าศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 
6 อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 อายุของประชาชนที่แตกต่างกัน มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่อการน า 
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อายุ กับการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมต่อการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู กับด้าน วิมังสา มีความแตกต่างกัน จึงได้พิจารณารายคู่ด้วยวิธีของ 
Scheffe’ ไม่พบรายคู่ที่แตกต่าง ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะอายุของประชาชนที่จะมีอายุที่แตกต่าง 
กันหลายช่วงอายุ แต่ก็ มีพฤติกรรมต่อการน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จะคล้ายกันหรือเหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของ ชาตรี แนวจ าปา ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร” พบว่า อายุ กับการ
ประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 พบว่า การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการ 
ศึกษาของ พระมหาสุวิทย์สิริวฑฺโน (พรหมเกิด) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลัก
อิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า อายุ กับ การ
บริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 การศึกษาของประชาชนที่แตกต่างกัน มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่อการ
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่อการ
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ อภิปรายผลได้ว่า ประชาชนที่มีการศึกษาที่แตกต่าง ในทางวิชาการย่อมมีความ
คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ย่อมไม่เหมือนกันหรือคล้ายกัน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมโลก จึงได้พิจารณา
ด้วยวิธีของ Scheffe’ พบความแตกต่างรายคู่ จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ประถมศึกษา กับมัธยมศึกษา  
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แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวิริยะมีความแตกต่างรายคู่จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ประถมศึกษา กับ 
มัธยมศึกษา และ ประถมศึกษา กับ ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน จิตตะ พบความแตกต่างรายคู่จ านวน 1 คู่ 
ได้แก่ ประถมศึกษา กับ มัธยมศึกษา และด้านวิมังสา พบความแตกตางรายคู่ จ านวน จ านวน 1 คู่ 
ได้แก่ ประถมศึกษา กับ มัธยมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พัชรี ช านาญศิลป์ ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิ
บาท 4 พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท 4 แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชาตรี แนวจ าปา ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษา กับการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 อาชีพของประชาชนที่แตกต่างกัน มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่อการ 
น าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพที่ต่างกัน มีการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมต่อการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายคู่ ด้วยวิธีของ Schefe’ พบว่าคู่ที่แตกต่างจ านวน 1 คู่ ได้แก่ ค้าขาย 
กับ เกษตรกร และเพ่ือพิจารณารายด้านฉันทะ มีความแตกต่างรายู่ จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ค้าขาย กับ 
เกษตรกร ด้านวิริยะ พบความแตกต่างรายคู่ จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ค้าขาย กับ เกษตรกร ด้านจิตตะ พบ
ความแตกต่างรายคู่ จ านวน 3 คู่ ได้แก่ คู่รับจ้าง กับ ค้าขาย คู่รับจ้าง กับ เกษตรกร และคู่ค้าขาย กับ 
เกษตรกรและด้านวิมังสา พบความแตกต่างรายคู่ จ านวน 2 คู่ ได้แก่ รับจ้าง กับ เกษตรกร และคู่
ค้าขาย กับ เกษตรกร อภิปรายผลได้ว่าประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ก็เป็นเรื่องปกติในสังคมไทยที่ระบบ
สังคมชนชั้นหรือเป็นสังคมแบบอุปถัมภ์ โดยวัดกันที่การประกอบอาชีพต่าง ๆ และจะมีแนวคิดการ
แสดงออก ต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองย่อมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พระยุทธ
ภูมิ ธมฺมธโร (สังชาดี) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ตามความคิดเห็นของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอ  
นาแก จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร 
งานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 5 รายได้ต่อเดือนของประชาชนที่แตกต่างกัน มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ต่อการน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการแสดงออกซึ่งพฤติ 
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กรรมต่อการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อภิปราย
ผลได้ว่า แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านฉันท มีความแตกต่าง กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงได้พิจารณารายคู่ ด้วยวิธีของ Scheffe’ พบว่าคู่ที่แตกต่างจ านวน 1 คู่ ได้แก่ 10,000-
15,000 บาท กับ 16,000-20,000 บาท นอกนั้นไม่พบรายด้านที่แตกต่าง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ รายได้
ของประชาชนที่แตกต่างกัน จะมากน้อยแตกต่างกันเพียงได จะมีแนวคิดหรือว่าพฤติกรรมต่อการ
ปฏิบัติงานหรือบริหารกิจการบ้านเมือง ของผู้น าชุมชน เหมือนกันหรือว่าคล้าย ๆ กัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ พัชรี ช านาญศิลป์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท 4 พบว่า รายได้ กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท 4 ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องผลการศึกษาของ 
พระมหาสุวิทย์สิริวฑฺโน (พรหมเกิด) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท  
4 ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า รายได้ กับการ
บริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ไม่แตกต่างกัน 

5.2.4 อภิปรายผลการสัมภาษณ์การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงาน
ของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูแบบรายด้านเมื่อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อยสรุปได้ดังนี้ 

 1. ด้านฉันทะ โดยภาพรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
สูงไปหาต่ า คือก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งภายนอกและภายในหมู่บ้านก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านจัดให้ประชาชนได้มีการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการท างานอย่างเป็น
ระบบก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีการให้ความช่วยเหลือ จัดสรรวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติ  
งานอย่างเสมอภาคก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีการแต่งตั้งกรรมการตรงตามความรู้ความสามารถประชาชน
มีความพึงพอใจในการบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้านก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดระบบสวัสดิการที่
เหมาะสมแก่ประชาชนก านัน ผู้ใหญ่บ้านสร้างขวัญและก าลังใจให้กับประชาชนก านัน ผู้ใหญ่บ้านเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้ปรับปรุงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ นายณัฐวัฒน์ บุญค้ ามา ได้กล่าวว่าก านันผู้ใหญ่บ้านควรให้ความส าคัญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเข้ามารับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชาตรี แนวจ าปา ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรมีการ
ประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ 
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ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมาก ส าหรับการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 
ด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษาและต าแหน่ง 
ที่ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันส่วนบุคลากรที่มี
อายุ และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 โดยภาพรวมแตกต่างกันสรุปได้ว่า ทุกคน
ต้องใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีความรัก ความพอใจในงาน ปฏิบัติงาน
ด้วยความพากเพียร บากบั่น ด้วยความเอาใจใส่ในงาน และมีการตรวจสอบความส าเร็จในงาน 
อยู่เสมอ 

 2. ด้านวิริยะ โดยภาพรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
สูงไปหาต่ า คือก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้ถ้อยค า ที่สุภาพ ไม่กล่าววาจาล่วงเกิน หรือ ไม่ให้เกียรติประชาชน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านไม่กล่าววาจาเท็จ ส่อเสียด หยาบคายเพ้อเจ้อและไร้สาระ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ใช้ค าพูดที่นุ่มนวลสละสลวย ชี้แจงนโยบายในเรื่องต่าง ๆ แก่ประชาชนก านันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารด้วย
วาจาที่ไพเราะอ่อนหวานชวนฟังก านัน ผู้ใหญ่บ้านรู้จักใช้ค าพูดให้ขวัญและก าลังใจในการท าหน้ าที่
ของประชาชนก านัน ผู้ใหญ่บ้านพูดด้วยความจริงใจ ไม่เสแสร้งก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้ค าพูดที่เหมาะสม
ตามกาลเทศะต่อประชาชนก านัน ผู้ใหญ่บ้านยกย่องและชมเชยประชาชนผู้ที่ประสบความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ นายประสงค์ สังโวลี ได้กล่าวไว้ว่า งานหลักประการ
ส าคัญของก านันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นหัวหน้าของราษฎรในต าบลหรือหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบ ตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ก็ต้องท าหน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยของราษฎร
โดยไม่เหน็ดเหนื่อย อีกทั้งยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ พระมหาสุวิทย์ สิริวฑฺโน (พรหมเกิด) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช” พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของพนักงานในการบริหารงานตามหลัก อิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราชจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พนักงานที่มี เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษาประสบการณ์การท างาน และรายได้รวมต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ไม่แตกต่าง 

 3. ด้านวิมังสา โดยภาพรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากค่า 
เฉลี่ยสูงไปหาต่ า คือก านัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนทุกคนได้อย่างเหมาะสม
กับกาลเทศะด้วยความเสมอต้นเสมอปลายก านัน ผู้ใหญ่บ้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนงานต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็นและรับฟังอย่างเสมอภาคก านัน ผู้ใหญ่บ้านท าตนเป็นกันเองกับ
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ประชาชนไม่ถือตัวเย่อหยิ่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน พัฒนาคนในหมู่บ้านอย่าง
เสมอภาค และสม่ าเสมอก านัน ผู้ใหญ่บ้านแจ้งผลการประชุมให้ประชาชนทราบทุกครั้งก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านมีบุคลิกดี อบอุ่น ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ง่ายก านัน ผู้ใหญ่บ้านท า ตนเสมอต้นเสมอปลายกับ
ประชาชนทุกคนก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีภาวะผู้น าที่เหมาะสมใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนซึ่ง
สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ นายกิตติพันธ์ พนพิทักษ์ (2560) ได้กล่าวว่า การท าหน้าที่ของก านัน
ผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช่เรื่องสบาย เป็นงานที่เสียสละล้วน ๆ เมื่อเทียบกับค่าตอบแทน เพราะ 
ฉะนั้นก่อนจะมาท าหน้าที่บริหารงานส่วนตรงนี้ต้องพิจาณาดูดี  ๆ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ พัชรี ช านาญศิลป์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยการ 
อาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท 4” พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท 4 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ ด้านวิมังสา พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผล
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท 4 
ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ ด้านวิมังสา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศอายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพ และระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท 4 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนบุคลากรที่มีเพศ อายุ รายได้ ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ตามหลักอิทธิบาท 4 ไม่
แตกต่างกัน 

 4. ด้านจิตตะ โดยภาพรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากค่า 
เฉลี่ยสูงไปหาต่ า คือก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความเต็มใจพร้อมท างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชน  
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยเหลืองานฌาปนกิจสงเคราะห์ของประชาชนและญาติของประชาชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านมีความ เต็มใจที่จะช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีปัญหา ก านัน ผู้ใหญ่บ้านด าเนินงานเป็น 
ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้มีการส่งประชาชนไปฝึกอบรมความช านาญเฉพาะ
ด้านเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เช่น กีฬา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีการ
สนับสนุนเลื่อนต าแหน่งหรือปรับระดับตามความสามารถและความเหมาะสม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในการรักษาระเบียบวินัย และให้ความเสมอภาคต่อประชาชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านมีน้ าใจไม่วาง เฉยเมื่อเห็นประชาชนขอความช่วยเหลือซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ 
ของ นายทองหลั่น เกษทองมา ได้กล่าวว่า ) ถ้ามีคนจรแปลกหน้านอกส ามะโนครัวหมู่บ้านนั้นเข้า 
มาอาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านจะต้องไต่ถามให้รู้จักตัว และรู้เหตุการณ์ที่มาอาศัยถ้าเห็นว่าไม่ได้  
มาโดยสุจริตให้เอาตัวผู้นั้นส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือสอบสวนทวนความคดี อีกทั้งยังสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
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หลักอิทธิบาท 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์” พบว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า บุคลากรมีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วน
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของ
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่ง  ไม่
แตกต่างกัน 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ก านันผู้ใหญ่บ้านควรบริหารงานโดยน าหลักอิทธิบาท 4 มาประยุกต์และบูรณา

การกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและน ามาซึ่งประโยชน์สุขของ
คนในชุมชน 

 2) ควรส่งเสริมให้ประชาชนในเขตอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู มีส่วนร่วมใน
การปกครองบริหารงาน สร้างความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น ๆ เพ่ือให้เกิดการรัก
และหวงแหน อันน าไปสู่ความต้องการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู เสนอความ
ต้องการและปัญหาในชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็นวิจารณ์การปกครองบริหารงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) ควรน าปัญหา อุปสรรคที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การปกครอง

บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้านมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น 
 2) ควรน าผลการศึกษานี้ไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการปกครองบริหารงานของ

ก านันผู้ใหญ่บ้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3) ก านันผู้ใหญ่บ้านควรให้ความส าคัญและน าหลักอิทธิบาท 4 และหลักธรรมอ่ืน ๆ  

ที่เก่ียวข้องไปใช้ในการปกครองบริหารงานของสายปกครองก านันผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรและสังคม 

5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปกครองบริหารงานตามหลัก

อิทธิบาท 4 ของก านันผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
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 2) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการปกครองบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของ
ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภออ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง หรือความสอดคล้องกันในการปกครอง
บริหารงานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าน ามาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 3) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาในหัวข้อธรรมอ่ืน ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

 4) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเพ่ิมเครื่องมือในการวิจัยให้กว้างมากขึ้น เช่น การ
สนทนากลุ่ม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ให้ได้ผลตรงกับความเป็นจริงที่สุด 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  

การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

-------------------- 
ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเรื่อง การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ใน
การปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภูตามท่ีควรจะเป็น 

ซึ่งท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถาม
ตามความเห็นของท่านอย่างแท้จริงให้ครบถ้วนทุกข้อค าถาม ค าตอบของท่านผู้วิจัยจะรักษาไว้เป็น
ความลับและจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน เนื่องจากผู้วิจัยจะน าค าตอบของท่านไป
วิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น 

แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ

ส ารวจรายการ (Check list) จ านวน 5 ข้อ 
ตอนที่ 2 การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 

อ าเภอ นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จ านวน 
32 ข้อ 

ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและแนวทางในการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภูทั้ง 4 ด้าน คือ 1.ด้านฉันทะ 2.ด้านวิริยะ 3.ด้านจิตตะ 4.ด้านวิมังสา 

 
พระมหาวันเพ็ญ สารโท (ทุมซะ) 
นักศึกษารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ให้ตรงกับความเป็นจริง 
 
1. เพศ 
   ชาย  หญิง 
 
2. อายุ 
   20 - 30 ปี   31 - 40 ปี  
   41 - 50 ปี   51 - 60 ปี 
   และ 61 ปี ขึ้นไป 
 
3. ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 
   ปริญญาตรีขึ้นไป 
 
4. อาชีพ 
   รับจ้าง  ค้าขาย  
   เกษตรกร  รับราชการ 
 
5. รายได้ต่อเดือน 
   ต่ ากว่า 10,000 บาท   10,000 - 15,000 บาท 
   16,000 - 20,000 บาท  ตั้งแต่ 21,000 บาทข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหาร 

งานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูที่ท่านคิดว่าตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงมากที่สุด ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

5  หมายถึง  มีการปฏิบัติตน อยู่ในระดับ มากที่สุด 
4  หมายถึง  มีการปฏิบัติตน อยู่ในระดับ มาก 
3  หมายถึง  มีการปฏิบัติตน อยู่ในระดับ ปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบัติตน อยู่ในระดับ น้อย 
1  หมายถึง  มีการปฏิบัติตน อยู่ในระดบั น้อยที่สุด 

 

ข้อที่ 
การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ

ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ระดับการปฏิบัติตน 

5 4 3 2 1 
ด้านฉันทะ (ความพอใจ)      
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน      
2. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านสร้างขวัญและก าลังใจให้กับประชาชน      
3. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ปรับปรุงวิธีท างานให้มี

ประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ 
     

4. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ประชาชน      
5. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีการให้ความช่วยเหลือ จัดสรรวัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค 
     

6. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดให้ประชาชนได้มีการตรวจสอบ ก ากับ ติด 
ตามและประเมินผลการท างานอย่างเป็นระบบ 

     

7. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งภายนอกและภาย 
ในหมู่บ้าน 

     

8. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีการแต่งตั้งกรรมการตรงตามความรู้ความ 
สามารถ 

     

ด้านวิริยะ(ความเพียร)      
9.  ก านัน ผู้ใหญ่บ้านสื่อสารด้วยวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานชวนฟัง      
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ข้อที่ 
การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ

ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ระดับการปฏิบัติตน 

5 4 3 2 1 
10. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้ค าพูดที่นุ่มนวลสละสลวย ชี้แจงนโยบายใน

เรื่องต่าง ๆ แก่ประชาชน 
     

11. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านพูดด้วยความจริงใจ ไม่เสแสร้ง      
12. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านยกย่องแล ะชมเชยประชาชนผู้ที่ประสบความ 

ส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
     

13. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้ถ้อยค า ที่สุภาพ ไม่กล่าววาจาล่วงเกิน หรือ 
ไม่ให้เกียรติประชาชน 

     

14. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านไม่กล่าววาจาเท็จ ส่อเสียด หยาบคายเพ้อเจ้อ
และไร้สาระ 

     

15. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้ค าพูดท่ีเหมาะสมตามกาลเทศะต่อประชาชน      
16. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านรู้จักใช้ค าพูดให้ขวัญและก าลังใจในการท าหน้าที่

ของระชาชน 
     

ด้านจิตตะ(ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งท่ีท า)      
17. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในการรักษาระเบียบ

วินัย และให้ความเสมอภาคต่อประชาชน 
     

18. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความ เต็มใจที่จะช่วยเหลือประชาชนเมื่อมี
ปัญหา 

     

19. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีน้ าใจไม่วาง เฉยเมื่อเห็นประชาชนขอความ
ช่วยเหลือ 

     

20. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยเหลืองานฌาปนกิจสงเคราะห์ของประชาชน
และญาติของประชาชน 

     

21. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความเต็มใจพร้อมท างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับ
ประชาชน 

     

22. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้มีการส่งประชาชนไปฝึกอบรมความช านาญ
เฉพาะด้านเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ เช่น กีฬา คอม 
พิวเตอร์ เป็นต้น 

     

23. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีการสนับสนุนเลื่อนต าแหน่งหรือปรับระดับตาม
ความสามารถและความเหมาะสม 

     

24. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
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ข้อที่ 
การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของ

ก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ระดับการปฏิบัติตน 

5 4 3 2 1 
ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรอง)      
25. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านท า ตนเสมอต้นเสมอปลายกับประชาชนทุกคน      
26. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนทุกคนได้

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย 
     

27. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีภาวะผู้น าที่เหมาะสมใจกว้างรับฟังความคิด 
เห็นของผู้อื่น 

     

28. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านท าตนเป็นกันเองกับประชาชนไม่ถือตัวเย่อหยิ่ง      
29. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน

งานต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็นและรับฟังอย่างเสมอภาค 
     

30. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีบุคลิกดี อบอุ่น ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ง่าย      
31. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน พัฒนาคนในหมู่ 

บ้านอย่างเสมอภาค และสม่ าเสมอ 
     

32. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านแจ้งผลการประชุมให้ประชาชนทราบทุกครั้ง      
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ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและแนวทางในการน า
หลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภูทั้ง 4 ด้าน คือ 1. ด้านฉันทะ 2. ด้านวิริยะ 3. ด้านจิตตะ 4. ด้าน
วิมังสา 
 

1.ด้านฉันทะ หมายถึง (ความพอใจ) ความต้องการที่จะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนา
และให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป 

ปัญหาอุปสรรค 
 ...........................................................................................................................................  

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

ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
 ...........................................................................................................................................  

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

2. ด้านวิริยะ หมายถึง (ความขยันหมั่นเพียร) ขยันประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม 
เข้มแข็งอดทนธุระไม่ท้อถอย 

ปัญหาอุปสรรค 
 ...........................................................................................................................................  

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

ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
 ...........................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
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3. ด้านจิตตะ หมายถึง (ความมุ่งไป) ตั้งรับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิต
ฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศกายอุทิศให้แก่สิ่งที่ท า 

ปัญหาอุปสรรค 
 ...........................................................................................................................................  

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

ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
 ...........................................................................................................................................  

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

4.ด้านวิมังสา หมายถึง (การไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ 
ตรวจตรา หาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผลคิดค้นวิธีแก้ไข
ปรับปรุง 

ปัญหาอุปสรรค 
 ...........................................................................................................................................  

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

ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
 ...........................................................................................................................................  

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

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาในครั้งนี้ 
พระมหาวันเพ็ญ สารโท (ทุมซะ) 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง  

การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

****************** 
 
ค าชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้ มี 3 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที ่1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหารงาน

ของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการน าหลักอิทธิบาท 4ไปใช้ในการปกครองบริหาร 

งานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสัมภาษณ์นี้ จะน าไปวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัย ในภาพ 

รวม ซึ่งจะไม่มีผลเสียต่อผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ทั้งในหน้าที่และการปฏิบัติงานแต่อย่างใด 
 

ตอนที่ 1 แบบสมัภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ให้สัมภาษณ์ ชื่อ................................................ นามสกุล.......................................................................  

อายุ...................................ต าแหน่ง........................................................................................................ 

ผู้สัมภาษณ์ ………………………………………………………………………………………………………………….(ผู้วิจัย) 

บันทึกข้อมูล (ผู้วิจัย) (จดบันทึก, บันทึกภาพ) 

สัมภาษณ์เมื่อวันที่............................เดือน...................... พ.ศ. ………… เวลา.................ถึง................น. 

สถานที่.................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหาร 
งานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
  

2.1 หลักฉันทะ (เกี่ยวกับก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีความพอใจ ความรัก ความชอบความ
สนใจในสิ่งที่ท าท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร) 

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

2.2 หลักวิริยะ (เกี่ยวกับก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรที่พึงมี มีความมุ่งมั่น
พยายามปฏิบัติด้วยความอุตสาหะอดทน ท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร)  

 ...........................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
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2.3 หลักจิตตะ (เกี่ยวกับก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เอาใจใส่ในสิ่งที่ท า หมั่นตรวจตราดูแลอยู่
เสมอ ท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร) 

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

 

2.4 หลักวิมังสา (เกี่ยวกับก านันผู้ใหญ่บ้านพิจารณาไตร่ตรองโดยใช้สติปัญญา ใคร่ครวญ
ว่าสิ่งไหนที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ สิ่งไหนท าแล้วไม่เกิดผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่และคิดหาวิธีแก้ไขและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร) 

 ...........................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครอง
บริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูท่านมีความคิด
เห็นว่าอย่างไร 

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

 

   
ผู้สัมภาษณ์ 

พระมหาวันเพ็ญ สารโท (ทุมซะ) 
  นักศึกษารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ผลสรุปค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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ตารางการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) 
เรื่อง  

การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปกครองบริหารงานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

ข้อที่ 
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ผู้เชี่ยวชาญ รวม 

 
ค่า 
IOC 

ประเมิน 
ผล 1 2 3 4 5 

1. เพศ 
 ชาย    
 หญิง 

1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

2. อาย ุ
 20 - 30  ปี  
 31 - 40 ปี  
 41 - 50 ปี  
 51 - 60 ปี 
 61 ปี ขึ้นไป 

1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

3. ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา 
 มัธยมศึกษา 
 ปริญญาตรีขึ้นไป 

1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

4. อาชีพ 
 รับจ้าง 
 ค้าขาย  
 เกษตรกร 
 รับราชการ 

1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

5. รายได้ต่อเดือน 
  ต  ากว่า 10,000 บาท 
 10,000 - 15,000 บาท 
 15,000 - 20,000 บาท 
 ตั้งแต่ 21,000 บาทข้ึนไป 

1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

 

R
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ข้อที่ 

การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง  

จังหวัดหนองบัวล าภู 

ผู้เชี่ยวชาญ 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

ประเมิน 
ผล 

1 2 3 4 5 

ด้านฉันทะ (ความพอใจ)         
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหาร 

งานของก านันผู้ใหญ่บ้าน 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 
2. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านสร้างขวัญและก าลังใจ

ให้กับประชาชน 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 
3. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเปิดโอกาสให้ประชาชน 

ได้ปรับปรุงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ ์ 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

4. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดระบบสวัสดิการที 
เหมาะสมแก่ประชาชน 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

5. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีการให้ความช่วยเหลือ 
จัดสรรวัสดุอุปกรณ์เครื องมือ เครื องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

6. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดให้ประชาชนได้มีการ
ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
การท างานอย่างเป็นระบบ 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

7. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดให้มีการฝึกอบรม
วิชาชีพทั้งภายนอกและภายในหมู่บ้าน 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

8. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีการแต่งตั้งกรรม 
การตรงตามความรู้ความสามารถ 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

ด้านวิริยะ (ความเพียร)         
1. ก านัน ผู้ ใหญ่บ้านสื อสารด้วยวาจาที 

ไพเราะ อ่อนหวาน ชวนฟัง 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 
2. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้ค าพูดที นุ่มนวลสละ 

สลวย ชี้แจงนโยบายในเรื องต่าง ๆ แก่
ประชาชน 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

 

R
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ข้อที่ 

การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง  

จังหวัดหนองบัวล าภู 

ผู้เชี่ยวชาญ 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

ประเมิน 
ผล 

1 2 3 4 5 

3. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านพูดด้วยความจริงใจ ไม่
เสแสร้ง 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

4. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านยกย่องแล ะชมเชย
ประชาชนผู้ที ประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

5. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้ถ้อยค าที สุภาพ ไม่
กล่าววาจาล่วงเกิน หรือไม่ให้เกียรติ
ประชาชน 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

6. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านไม่กล่าววาจาเท็จ ส่อ 
เสียด หยาบคายเพ้อเจ้อและไร้สาระ 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

7. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้ค าพูดที เหมาะสม
ตามกาลเทศะต่อประชาชน 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

8. ก านั น  ผู้ ใหญ่บ้ านรู้ จั ก ใช้ ค า พูด ให้ 
ขวัญและก าลังใจในการท าหน้าที ของ
ประชาชน 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

ด้านจิตตะ (ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งท่ีท า)         
1. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติตนเป็นแบบ 

อย่าง ในการรักษาระเบียบวินัย และให้
ความเสมอภาคต่อประชาชน 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

2. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความ เต็มใจที จะ
ช่วยเหลือประชาชนเมื อมีปัญหา 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

3. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีน้ าใจไม่วาง เฉยเมื อ
เห็นประชาชนขอความช่วยเหลือ 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

4. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยเหลืองานฌาปนกิจ 
สงเคราะห์ของประชาชนและญาติของ
ประชาชน 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

 

R
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ข้อที่ 

การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง  

จังหวัดหนองบัวล าภู 

ผู้เชี่ยวชาญ 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

ประเมิน 
ผล 

1 2 3 4 5 

5. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความเต็มใจพร้อม
ท างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชน 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

6. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้มีการส่งประชาชน
ไปฝึกอบรมความช านาญเฉพาะด้านเพื อ 
ให้เกิดความเชี ยวชาญในด้านนั้น ๆ เช่น 
กีฬา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

7. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีการสนับสนุนเลื อน
ต าแหน่ งหรื อปรั บระดับตามความ 
สามารถ และความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

8. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที ก าหนด 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรอง)         
1. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านท าตนเสมอต้นเสมอ

ปลายกับประชาชนทุกคน 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 
2. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถร่วมทุกข์ร่วม

สุขกับประชาชนทุกคนได้อย่างเหมาะสม
กับกาลเทศะด้วยความเสมอต้นเสมอ
ปลาย 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

3. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีภาวะผู้น าที เหมาะสม
ใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื น 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

4. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านท าตนเป็นกันเองกับ
ประชาชนไม่ถือตัวเย่อหยิ ง 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

5. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการวางแผนงานต่างๆ เสนอ
ข้อคิดเห็นและรับฟังอย่างเสมอภาค 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

6. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีบุคลิกดี อบอุ่น ปรับ 
ตัวเข้ากับผู้อื นได้ง่าย 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

R
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ข้อที่ 

การน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการ
ปกครองบริหารงานของก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอนากลาง  

จังหวัดหนองบัวล าภู 

ผู้เชี่ยวชาญ 
รวม 

 
ค่า 
IOC 

ประเมิน 
ผล 

1 2 3 4 5 

7. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความมุ่งมั นในการ
พัฒนาตน พัฒนาคนในหมู่บ้านอย่างเสมอ
ภาค และสม  าเสมอ 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

8. ก านัน ผู้ใหญ่บ้านแจ้งผลการประชุมให้
ประชาชนทราบทุกครั้ง 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

 
 

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

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 

 

 Scale  
Mean if  

Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if  

Item Deleted 
a1 95.4667 163.775 .882 .979 
a2 95.4333 164.806 .763 .979 
a3 95.4667 163.775 .882 .979 
a4 95.4667 163.775 .882 .979 
a5 95.4333 164.806 .763 .979 
a6 95.4667 163.775 .882 .979 
a7 95.4333 164.806 .763 .979 
a8 95.4667 163.775 .882 .979 
a9 95.4667 163.775 .882 .979 
a10 95.4667 163.775 .882 .979 
a11 95.4667 165.154 .773 .979 
a12 95.4667 163.775 .882 .979 
a13 95.4667 163.775 .882 .979 
a14 95.4333 164.806 .763 .979 
a15 95.4333 164.806 .763 .979 
a16 95.4667 163.775 .882 .979 
a17 95.4333 164.806 .763 .979 
a18 95.4667 163.775 .882 .979 
a19 95.4667 163.775 .882 .979 
a20 95.4667 163.775 .882 .979 
a21 95.4667 165.154 .773 .979 
a22 95.4667 163.775 .882 .979 
a23 95.4333 164.806 .763 .979 
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 Scale  
Mean if  

Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if  

Item Deleted 
a24 95.4667 165.154 .773 .979 
a25 95.4333 164.806 .763 .979 
a26 95.4667 163.775 .882 .979 
a27 95.4667 163.775 .882 .979 
a28 95.4333 164.806 .763 .979 
a29 95.4667 163.775 .882 .979 
a30 95.4333 164.806 .763 .979 
a31 95.4667 163.775 .882 .979 
a32 95.4667 163.775 .882 .979 

 
Reliability Coefficients 

N of Cases =    30          N of Items = 32 
Alpha =    .980 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ - สกุล  : พระมหาวันเพ็ญ สารโท (ทุมซะ) 
วัน เดือน ปี เกิด : 14 เมษายน พ.ศ. 2519 
ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดบูรพาราม เลขที่ 271 หมู่ 5 ต.นากลาง อ.นากลาง  
   จ.หนองบัวล าภู 39170 
   
การศึกษา   
 พ.ศ. 2544 : นักธรรมเอก ส านักศาสนศึกษาวัดบูรพาราม จ.หนองบัวล าภู 
 พ.ศ. 2546 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
    โรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอนากลาง 
 พ.ศ. 2558  : ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์  
    สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 
 พ.ศ. 2560  : ปธ.3 ส านักศาสนศึกษาวัดประสานศรัทธา อ.นากลาง 
    จ. หนองบัวล าภู 
 
ประสบการณ์การท างาน   
   : เลขานุการเจ้าคณะต าบล ต.นากลาง อ.นากลาง 
    จ.หนองบัวล าภู 
   : พระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
    จ.หนองบัวล าภู 
 
 
   
 
 

 
 
 


	01 หน้าปก
	03 บทคัดย่อ
	04 ประกาศคุณูประการ
	05 สารบัญ
	06 สารบัญตาราง
	07 สารบัญแผนภูมิ
	08 บทที่ 1
	09 บทที่ 2
	10 บทที่ 3
	11 บทที่ 4
	12 บทที่ 5
	13 บรรณานุกรม
	14 ภาคผนวก
	15 ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
	16 ภาคผนวก ข หนังสือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
	17 ภาคผนวก ค หนังสือเก็บข้อมูล
	18 ภาคผนวก ง แบบสอบถาม
	19 ภาคผนวก จ.แบบสัมภาษณ์
	20 ภาคผนวก ฉ ค่า IOC
	21 ภาคผนวก ช ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
	22 ประวัติผู้วิจัย

