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 This thematic paper had the objectives as follows: 1) to study an 

application of Sangahavatthudhamma to administration of the children’s development 

center in Sam Phran District, NakhonPhathom Province; 2) to compare an application 

of Sangahavatthudhamma to administration of the children’s development centers in 

Sam Phran District, NakhonPhathom Province, classified by different personal factors of 

genders, ages, levels of education, job positions and job experiences; and 3) to study 

suggestions and solutions concerning an application of Sangahavatthudhamma to 

administration of the children’s development center in Sam Phran District, 

NakhonPhathom Province. The used research tools were questionnaires. The sample 

group were 90 personnel in  the children’s development centers in Sam Phran District, 

NakhonPhathom Province, sized by formula of Taro Yamane and Simple Random 

Sampling in collection of data. The used statistics were descriptive statistics, frequency, 

percentage, mean, standard deviation and inferential statistics including F-test and 

One-way ANOVA test. If differentiation was found, it was tested in a pare by mean of 

Scheffe and analyzed by computing. 

The results of research were found as follows: 

1.The personnel in the children’s development centers in Sam Phran District, 

NakhonPhathom Province, had opinion towards an application of Sangahavatthudhamma to 

administration of the children’s development centers in Sam Phran District, NakhonPhathom 

Province , in the whole view of 4 aspects in the highest level. Having been considered in 



ง 
 

each aspect, they were found that the Aspect of Dana, the Aspect of Piyavaca, the Aspect of 

Atthacariya and the Aspect of Samanattata, were all in the highest level. 

2.The results of hypothesis-test were found that the personnel with different 

genders, ages, levels of education, and job positions, had indifferent opinion towards an 

application of Sangahavatthudhamma to administration of the children’s development 

center in Sam Phran District, NakhonPhathom Province, in the whole view of 4 aspects, but 

the personnel with different job experience, had different opinion, in a statistical significant 

level of 0.05. 

3.The personnel had suggested some problems and solutions concerning an 

application of Sangahavatthudhamma to administration of the children’s 

development centers in Sam Phran District, NakhonPhathom Province, as follows: the 

personnel should be instructed to emphasize sacrification of private interest for the sake 

of public interest, there should have a training in speaking skillfor increasing the capabilities 

of the personnel, and there should have a support for the personnel in helping the parents 

to solve the problems. 

Keywords Application, Sangahavatthudhamma, Administration, Children’s Development 

Center, Municipality 

This thematic paper had the objectives as follows: 1) to study an application of  

the principle of Iddhipadadhamma to public service of  the personnel in Phrae City  

Municipality, Phrae Province; 2) to compare an application of  the principle of 

Iddhipadadhamma to public service of  the personnel in Phrae City  Municipality, Phrae 

Province, with different  genders, ages, levels of education, and jobpositions; and 3) to study 

suggestions concerning an application of  the principle of Iddhipadadhamma to public 

service of  the personnel in Phrae City  Municipality, Phrae Province. The used research tools 

were questionnaires. The sample group were 395 people who had residences in PhraeCity  

Municipality, Phrae Province, sized by formula of Taro Yamane and Simple Random 

Sampling in collection of data. The used statistics were descriptive statistics, frequency, 

percentage, mean, standard deviation and inferential statistics including T-test and One-way 

ANOVA test. If differentiation was found, it was tested in a pare by mean of Scheffe and 

analyzed by computing. 

The results of research were found as follows:  



จ 
 

1. An application of the principle of Iddhipadadhamma to public service of the 

personnel in PhraeCity  Municipality, Phrae Province, was found that the personnel in Phrae 

City  Municipality, Phrae Province, had applied the principle ofIddhipadadhamma to public 

service, in the whole view of 4 aspects at the highest level. Having been considered in each 

aspect, they were found that the aspect of Chanda, the Aspect of Viriya, the Aspect of Citta 

and the Aspect of Vimamsa were all in the whole view of the highest level.  

2.The results of hypothesis-test was found that the personnel in Phrae City  

Municipality, Phrae Province, with different genders, levels of education and job positions, 

had applied the principle of Iddhipadadhammaindifferently to public service in the whole 

view of 4 aspects. But the personnel with different job positions, had applied the principle of 

Iddhipadadhamma differently in the whole view of 4 aspects in statistic significant average of 

0.05.  

3. The personnel in PhraeCity  Municipality, Phrae Provincehad suggested some 

problems and solutions as follows: Phrae City Municipality should encourage the personnel 

to give service to the people, provide opportunities  for the personnel to use their 

knowledge and capabilities in making decision and in solving problems, to train themselves, 

to respect themselves and others, and to have a sense of belonging in the organization. 
 
Keywords: Application/ Principle of Iddhipadadhamma/ Public Service/ Phrae City 

Municipality 
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(ความคิดไตร่ตรอง)จําแนกตามอายุ 

 
 

78 
ตารางที่ 4.30 
 
 
 

แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากร

เทศบาลเมืองแพร่ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามระดับ

การศึกษา 

 
 

79 
 



ฎ 
 

ตารางที่ 4.31 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนบุคลากรเทศบาลเมืองแพร่ที่มีระดับ

การศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

79 
ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉลี่ย ( X )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ผล 

บุคลากรเทศบาลเมืองแพร่ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้

หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน ด้าน ฉันทะ (ความพอใจ) 
จําแนกตามระดับการศึกษา  

 
 
 

80 
ตารางที่ 4.33 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบุคลากรเทศบาลเมืองแพร่ที่มี

ระดับการศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชน ด้าน ฉันทะ (ความพอใจ) จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

80 
ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากร

เทศบาลเมืองแพร่ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชน ด้าน วิริยะ (ความเพียร) จําแนกตาม

ระดับการศึกษา 

 
 
 

81 
ตารางที่ 4.35 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบุคลากรเทศบาลเมืองแพร่ที่มี

ระดับการศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชน ด้าน วิริยะ (ความเพียร) จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

81 
ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากร

เทศบาลเมืองแพร่ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชน ด้าน จิตตะ (ความคิดมุ่งไป) จําแนก

ตามระดับการศึกษา 

 
 

82 

ตารางที่ 4.37 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนบุคลากรเทศบาลเมืองแพร่ที่มีระดับ

การศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชน ด้าน จิตตะ (ความคิดมุ่งไป) จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

82 
ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากร

เทศบาลเมืองแพร่ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชน ด้าน วิมังสา (ความคิดไตร่ตรอง) 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 
 

83 
ตารางที่ 4.39 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนบุคลากรเทศบาลเมืองแพร่ที่มีระดับ

การศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชน ด้าน วิมังสา (ความคิดไตร่ตรอง) จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

83 



ฏ 
 

ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากร

ในเทศบาลเมืองแพร่ มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชนจังหวัดแพร่ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามตําแหน่งงาน 

 
 

84 
ตารางที่ 4.41 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร่ มี

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัดแพร่ 
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตาม 

 
 

85 
ตารางที่ 4.42 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ของบุคลากรในเทศบาลเมือง

แพร่ มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัด

แพร่ โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จําแนกตามตําแหน่งงานเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ
ของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 
 
 

86 
ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากร

เทศบาลเมืองแพร่ที่มีตําแหน่งงานต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท

ธรรมในการบริการประชาชน ด้าน ฉันทะ (ความพอใจ)  จําแนกตาม

ตําแหน่งงาน 

 
 
 

87 
ตารางที่ 4.44 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนบุคลากรเทศบาลเมืองแพร่ที่มี

ตําแหน่งงานต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชน ด้าน ฉันทะ (ความพอใจ) จําแนกตามตําแหน่งงาน 

 
 

87 
ตารางที่ 4.45 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ของบุคลากรในเทศบาลเมือง

แพร่ มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัด

แพร่ ด้าน ฉันทะ (ความพอใจ) จําแนกตามตําแหน่งงานเป็นรายคู่ ด้วย
วิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 
 
 

88 
ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉล่ีย ( X )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากร

เทศบาลเมืองแพร่ที่มีตําแหน่งงานต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท

ธรรมในการบริการประชาชน ด้าน วิริยะ (ความเพียร)  จําแนกตาม

ตําแหน่งงาน 

 
 

89 

ตารางที่ 4.47 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนบุคลากรเทศบาลเมืองแพร่ที่มี

ตําแหน่งงานต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชน ด้าน วิริยะ (ความเพียร) จําแนกตามตําแหน่งงาน 

 
 

89 
 
 
 

 
 



ฐ 
 

ตารางที่ 4.48 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ของบุคลากรในเทศบาลเมือง

แพร่ มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัด

แพร่ ด้าน วิริยะ (ความเพียร) จําแนกตามตําแหน่งงาน/อาชีพ เป็นรายคู่ 
ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 
 
 

90 
ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉลี่ย ( X )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลบุคลากร

เทศบาลเมืองแพร่ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชน ด้าน จิตตะ (ความคิดมุง่ไป)  จําแนก
ตามตําแหน่งงาน 

 
 

91 

ตารางที่ 4.50 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนบุคลากรเทศบาลเมืองแพร่ที่มีระดับ

การศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชน ด้าน จิตตะ (ความคิดมุ่งไป) จําแนกตามตําแหน่งงาน 

 
 

91 
ตารางที่ 4.51 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ ของบุคลากรในเทศบาลเมือง

แพร่ มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัด

แพร่ ด้าน จิตตะ (ความคิดมุ่งไป) จําแนกตามตําแหน่งงาน เป็นรายคู่ 
ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 
 
 

92 
ตารางที่ 4.52 แสดงค่าเฉลี่ย ( X )ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลบุคลากร

เทศบาลเมืองแพร่ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชน ด้าน วิมังสา (ความไตร่ตรอง)  จําแนก
ตามตําแหน่งงาน 

 
 
 

93 
ตารางที่ 4.53 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนบุคลากรเทศบาลเมืองแพร่ที่มีระดับ

การศึกษาต่างกันมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชน ด้านวิมังสา (ความไตร่ตรอง) จําแนกตามตําแหน่งงาน 

 
 

93 
ตารางที่ 4.54 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน บุคลากรเทศบาลเมืองแพร่มีการ

ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน 
 

94 
ตารางที่ 4.55 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลัก

อิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากร ในเทศบาลเมืองแพร่ 
ด้าน ฉันทะ (ความพอใจ) 

 
 

95 
ตารางที่ 4.56 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลัก

อิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากร ในเทศบาลเมืองแพร่ 
ด้าน วิริยะ (ความเพียร) 

 
 

95 
 



ฑ 
 

ตารางที่ 4.57 แสดงค่าความถี่  (Frequency)  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้

หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมือง

แพร่ ด้านจิตตะ  (ความคิดมุ่งไป) 

 
 

96 
ตารางที่ 4.58 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลัก

อิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากร ในเทศบาลเมืองแพร่ 
วิมังสา (ความไตร่ตรอง) 

 
 

96 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

หนวยงานการปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากมีการปฏิบัติงานในสวนของการพัฒนาแลวก็

ยังมีการปฏิบัติหนาท่ีในสวนงานการบริหารราชการ การปฏิบัติหนาท่ีในภารกิจการงาน และการ

ใหบริการ อ่ืน ๆ อีกมายมาก การปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเกิดความสําเร็จ ตองอาศัยความรู ความฉลาด 

ความสามารถในการปฏิบัติหนา หลายหนวยงานเม่ือประสบกับปญหาการปฏิบัติหนาท่ี แลวก็มักจะ

ปฏิบัติหนาท่ีไดไมเต็มท่ี ทําใหไมมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติหนาท่ีจึงตองอาศัยท้ังศาสตรและศิลป การ

ใชศาสตร คือ การใชความรูตาง ๆ เพ่ือใชในการปฏิบัติหนาท่ีใหเหมาะกับสภาพภาระกิจการงาน และ

การใชศิลป คือ การใชหลักธรรม เชน การปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบการบริหารราชการแผนดินท่ีดี  

เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 กําหนดใหรัฐจัดทํา

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและพนักงานหรือลูกจางอ่ืนของรัฐเพ่ือปองกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี ประกอบกับ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545มาตรา 3/1 กําหนดมาตรฐาน

ทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางโดยท่ัวไปใชยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเปน

เครื่องกํากับความ ประพฤติของตน ดังนี้ 1) พึงดํารงตนใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ และ มีความรับผิดชอบ 2) พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมให

ตรวจสอบ 3) พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ 

ประชาชนเปนหลัก 4) พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา และ5) พึงพัฒนาทักษะ 

ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

เทศบาล ซ่ึงเปนองคกรปกครองทองถ่ินท่ีจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีได

บัญญัติไดในการปฏิบัติไว ในการปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบของหนวยงานหรือกองตางๆ 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน เชน งานบริการของสํานักงานปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง 

กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตลอดจนงานดานอ่ืน ๆ ซ่ึงหนวยงานดังกลาวนี้จะ

สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดีมากหรือนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน ความรูความสามารถของ

บุคลากร หรือนักการเมืองทองถ่ิน เจาหนาท่ี หรือพนักงานผูปฏิบัติงาน สภาพภูมิศาสตรท่ีตั้งของเขต
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เทศบาล สภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ในแตละแหงแตกตางกันจากปจจัยดังกลาว ทําใหการ

บริการของเทศบาลตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล มีประสิทธิภาพมากนอยตางกันไปดวย 

เทศบาลในเขตอําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร การปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรเทศบาลตําบล 

ถือวาเปนหัวใจสําคัญตอระบบราชการ ภารกิจการงาน การใหบริการ และการปฏิบัติหนาท่ีตอ

ประชาชน ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ ไดกําหนดขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ี

ของขาราชการหรือบุคลากรของรัฐตองมีคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีดวยและกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ิน ยังไดกําหนดใหผูบริหาร ขาราชการ บุคลากร พนักงานของรัฐ บริหารงานให

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คือบริหารราชการบานเมืองท่ีดี โดยสามารถนําหลักคุณธรรมตาง ๆ 

ปรับใชเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลและท่ีผานมาไมอาจทราบไดวาบุคลากร เทศบาล

เมืองแพร  มีการประยุกตใชหลักคุณธรรมใดบาง ในการปฏิบัติหนาท่ี เพราะยังไมมีการศึกษาท่ี

แนนอน ซ่ึงผูวิจัยเห็นวา หลักอิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมท่ีทรงคุณคาเปนอยางมาก หากมีการนําไป

ปรับใชในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรเทศบาล จะทําใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติหนาท่ีในระบบ

ราชการ ภารกิจการงาน การใหบริการ และการปฏิบัติหนาท่ีตอประชาชน อยางแนนอน ดังท่ีพระ

ธรรมโกศาจารย (ปญญา นันทภิกขุ) (ม.ป.ป.หนา 150) กลาวไววา อิทธิบาท คือ ทางท่ีจะไปสู

ความสําเร็จ ในการปฏิบัติหนาท่ี การงาน ภารกิจตาง ๆ ประกอบดวยคุณธรรมสําคัญ 4ประการ คือ 

ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความเพียร จิตตะ ความเอาใจใส วิมังสา ไตรตรองคนควาในสิ่งนั้น ๆ   

ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําเรื่องการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร  จังหวัดแพรเพ่ือท่ีจะไดรับแนวทางไปปรับปรุง

การบริหารจัดการ ตลอดจนนําเสนอขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูบริหารเพ่ือพัฒนาองคกร อันทําให

ประชาชนในเขตอําเภอเมืองแพรไดรับประโยชนและใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมาก

ท่ีสุด 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรใน

เทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของ

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร ท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา และตําแหนงงาน ตางกัน 

1.2.3 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 
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1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1 บุคลากรท่ีมีเพศตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน

ในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร แตกตางกัน 

1.3.2 บุคลากรท่ีมีอายุตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน

ของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร แตกตางกัน 

1.3.3 บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร แตกตางกัน 

1.3.4 บุคลากรท่ีมีตําแหนงงาน ตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร แตกตางกัน 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตดานประชากร 

ไดแก บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร อําเภอเมือง จังหวัดแพร จํานวน 144 คน  

(ฝายทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลเมืองแพร พ.ศ.2561) 

1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

ไดแก การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรใน

เทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 4 ดาน คือ 

1) ฉันทะ (ความพอใจ) 

2) วิริยะ (ความเพียร) 

3) จิตตะ (ความคิดมุงไป) 

4) วิมังสา (ความไตรตรอง) 

1.4.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

ไดแก เทศบาลเมืองแพร อําเภอเมือง จังหวัดแพร 

1.4.4 ขอบเขตดานระยะเวลา 

ป พ.ศ. 2561 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ทําใหทราบการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากร

ในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร แตกตางกัน  

1.5.2 ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 
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1.5.3 ทําใหทราบขอเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 

1.5.4 ทําใหสามารถนําผลวิจัยไปใชเปนขอมูลสารสนเทศ การใหบริการของเทศบาลเมือง

แพร อําเภอเมือง จังหวัดแพร 

 

1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

การประยุกตใช หมายถึง การนําหลักอิทธิบาทธรรมมาใชในการบริการประชาชนของ

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร โดยปรับใชอยางเหมาะสม นํามาใชประโยชนในภาคปฏิบัติ 

โดยปรับใหเขากับบริบทแวดลอมทีเปนอยูอยางเหมาะสม และนํามาใช แกปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

หลักอิทธิบาทธรรม หมายถึง หลักธรรม ท่ีจะนําไปสูจุดหมายปลายทางหรือไปสู

ความสําเร็จได ซ่ึงมี 4 ประการ หรือเรียกวา อิทธิบาท 4ประกอบดวย 

ดานฉันทะ (ความพอใจ) หมายถึง มีความพอใจในการบริการ ดวยความรัก มีความเต็มใจ 

ไมเบื่อหนายตอการใหบริการประชาชน มีความอยากหรือฝกใฝท่ีจะใหบริการประชาชนใหบรรลุถึง

จุดหมาย ความตองการของประชาชน ใหความสําคัญ ความเสมอภาคเทาเทียมตอการใหบริการ

ประชาชน และบริการดวยความสุภาพออนโยนเปนกันเอง ในการบริการประชาชนของบุคลากรใน

เทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 

ดานวิริยะ (ความเพียร) หมายถึง มีความเพียรพยายามในหนาท่ีในการใหบริการ

ประชาชน เพียรพยายามจนใหถึงท่ีสุด ไมยอทอตอการใหบริการประชาชน มีความรูจักพึงระวัง

รอบคอบดวยการรูจักเหตุ และผล ไมตั้งอยูในความประมาทในการใหบริการประชาชน รูจักคิด

วิเคราะหอยางมีเหตุและผลในการใหบริการประชาชนภายใตพ้ืนฐานของคุณธรรม และความดี ในการ

บริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 

ดานจิตตะ (ความคิดมุงไป) หมายถึง มีสมาธิม่ันคงอยูกับงาน ไมปลอยปละละเลยในงาน

ท่ีปฏิบัติทานมีจิตใจมุงม่ัน และแนวแนในขณะท่ีใหบริการประชาชนทานมีความสนใจในสิ่งท่ีจะ

ใหบริการประชาชนอยางจริงจังมีความเอาใจใสในขณะท่ีปฏิบัติหนาท่ีมีการตรวจหาขอบกพรองอยู

เสมอเพ่ือท่ีจะไดนํามาแกไขใหดีข้ึน ในการบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัด

แพร 

ดานวิมังสา (ความไตรตรอง) หมายถึง มีการใชปญญาคิด วิเคราะหกอนท่ีจะลงมือปฏิบัติ

หรือระหวางปฏิบัติการแกไข ปรับปรุงขอบกพรอง และพัฒนาในสิ่งนั้น ๆ ดวยปญญาการคิด 

วิเคราะหกอนท่ีจะพูดหรือทํา ในการใหบริการประชาชนมีการคิดหาวิธีแกไขและปรับปรุงใหดีข้ึนมี

ความเขาใจตอกระบวนการ วิธีการ และแนวทางในการดําเนินงานท่ีถูกตอง เหมาะสม ในการบริการ

ประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 
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บุคลากร หมายถึง ขาราชการเทศบาลเมืองแพรและขาราชการหรือพนักงานของเทศบาล

ท่ีมีกฎหมายจัดตั้งซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณ

หมวดเงินเดือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือจากเงินงบประมาณ 

การใหบริการ หมายถึง กระบวนการการบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมือง

แพร จังหวัดแพร 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนทุกคนท่ีอยูในเขตการดูแลของเทศบาลเมืองแพร 

เทศบาลเมืองแพร หมายถึง เปนองคกรปกครองในรูปแบบของการปกครองทองถ่ิน

สําหรับเมืองขนาดกลาง การจัดตั้งเทศบาลเมืองกระทําโดย ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ

ทองถ่ินข้ึนเปนเทศบาลเมืองบาลเมืองตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

เพศ หมายถึง เพศของประชาชนผูตอบแบบสอบถามสําหรับสารนิพนธฉบับนี้ โดยแบงเปน 

2 ลักษณะ คือ 1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง  

อายุ หมายถึง อายุของบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามสําหรับสารนิพนธฉบับนี้ โดยแบงเปน 

4 ชวงอายุ คือ 1) 20 ป และต่ํากวา 2) 21 - 35 ป 3) 36 – 50 ป และ 4) 51 ป ข้ึนไป 

ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามสําหรับสาร

นิพนธฉบับนี้ โดยแบงเปน 4 กลุม คือ 1) ประถมศึกษา 2) มัธยมศึกษา/ปวช. 3) อนุปริญญา/ปวส. 

และ 4) ปริญญาตรีและสูงกวา 

ตําแหนงงาน หมายถึง ฐานะทางการงาน ของบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามสําหรับสาร

นิพนธฉบับนี้ โดยแบงเปน 4 กลุม คือ 1) ขาราชการประจํา 2) ลูกจางประจํา 3) พนักงานจางท่ัวไป 

4) พนักงานจางตามภารกิจ 



บทท่ี 2 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ในการวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากร

ในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลจากตําราเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของเพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้  

2.1. แนวความคิดการประยุกต 

2.2. หลักอิทธิบาท 4 

2.3. แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการ 

2.4. แนวคิดเก่ียวกับเทศบาล 

2.5. แนวคิดเก่ียวกับการสรางจิตสํานึกของขาราชการ  

2.6. แนวคิดเก่ียวกับระบบการใหบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐ 

2.7. สภาพพ้ืนท่ีวิจัย 

2.8. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.9. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.1 การประยุกต 

2.1.1 ความหมายของการประยุกตใช  

การนํา “บางสิ่ง” มาใชประโยชน โดยปรับใชอยางเหมาะสมกับสภาวะท่ีเฉพาะเจาะ 

จง การประยุกตเปนวิธีการนําบางสิ่งมาใชประโยชน “บางสิ่ง” ท่ีนํามานั้น อาจเปนทฤษฎี หลักการ 

แนวคิด ความรูเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และนํามาใชประโยชนในภาคปฏิบัติ  โดยปรับใหเขากับ

บริบทแวดลอมท่ีเปนอยูอยางเหมาะสม นอกจากนี้ “บางสิ่ง”นั้น อาจเปนวัตถุสิ่งของท่ีนํามาใช

นอกเหนือบทบาทหนาท่ีเดิมเพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทใหม 

การคิดเชิงประยุกตในความหมายอ่ืน 

1. การประยุกต เปนการนํา “ภาคทฤษฎ”ี สู “การปฏิบัติ” 

2. การประยุกต เปนการนํา “ความรูสาขาหนึ่ง” มาปรับใชกับ “อีกสาขาหนึ่ง” 

3. การประยุกต เปน “การปรับใช” มิใช “การลอกเลียน” 

4. การประยุกต นํา “บางสวน” ของ “บางสิ่ง” มาใช 

5. การประยุกตนําสิ่งหนึ่งมาปรับใชใน “บทบาทหนาท่ีใหม” เพ่ือ “เปาหมายใหม” 

(วีระชาติ  ทนังผล. 2555.) 
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การประยุกต หมายถึง การนําบางสิ่งมาใชประโยชน โดยปรับใชอยางเหมาะสมกับ

สภาวะท่ีเฉพาะเจาะจง “บางสิ่ง” ท่ีนํามาใช ประโยชนนั้น อาจเปนทฤษฎี หลักการ แนวคิด ความรู

เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และนํามาใชประโยชนในภาคปฏิบัติ โดยปรับใหเขากับบริบทแวดลอมท่ี

เปนอยูอยางเหมาะสม นอกจากนี้ “บางสิ่ง” นั้นอาจเปนวัตถุสิ่งของท่ีนํามานอกเหนือ บทบาทหนาท่ี

เดิม ใหเหมาะสมกับบริบทใหม การประยุกตเปนการนําทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑแนวคิดเก่ียวกับ 

เรื่องใดเรื่องหนึ่งไปปรับใชใหเกิดประโยชนในภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ มักมี

การประยุกตภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติ เพ่ือประโยชนในการนําไปใชจริง ในการแกไขปญหา และการ

พัฒนาในรูปแบบตาง ๆ เพราะมีความเปนรูปธรรมมากกวา การประยุกตเปนการนําสิ่งหนึ่งหรือ

แนวคิดหนึ่ง มาปรับใช เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจง การประยุกตจึง

แตกตางจากการลอกเลียนแบบ การลอกเลียนเปนการนําสิ่งท่ีอยูในบริบทหนึ่งมาใชในอีกบริบทหนึ่ง

ท้ัง หลักการ วิธีการ และรูปแบบ โดยไมคํานึงถึงความเหมาะสม ในบริบทท่ีแตกตางกัน คนท่ีคิดเชิง

ประยุกตไดดีจะสามารถนํา สิ่งหนึ่งมาใช แกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางลงตัว โดยคํานึงถึงสภาพความเปน

จริงในขณะนั้น  

การคิดเชิงประยุกต หมายถึง ความสามารถในการนําบางสิ่งมาปรับใชประโยชนไดอยาง

เหมาะสมสอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอมและเวลาในขณะนั้น เพ่ือบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

การประยุกตอาจทําใหเกิดการใชประโยชนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางเต็มศักยภาพ ซ่ึงอาจเก่ียวของกับ

การสรางสรรคสิ่งใหมๆ โดยทิศทางใหม ท้ังนี้อาจไมจําเปนตองเปนสิ่งใหมท้ังหมด แตเปนการพยายาม

คิดเพ่ือหาทางใชประโยชนของสิ่งท่ีมีอยูมากกวาเดิมเพ่ือใชอยางคุมคามากท่ีสุด 

การคิดเชิงประยุกตอาจเขาไปมีบทบาทสําคัญตอการคิดสรางสรรค โดยในข้ันแรกของการ

คิดสรางสรรคมักจะเริ่มตนดวยการระดมความคิดใหม ๆ ท่ีหลากหลาย เนนปริมาณความคิดมากกวา

คุณภาพ ความคิดใหมท่ีเกิดข้ึนมาไดนั้นอาจจะมีความคิด ในเรื่องของการนําของสิ่งหนึ่งมารวมกับอีก

สิ่งหนึ่ง เพ่ือใหเปนสิ่งใหมท่ีตอบสนองวัตถุประสงคนั้นได เชน ผลิตเปนสินคาใหมท่ีนา จะจําหนายได 

แกปญหาท่ีเกิดข้ึนดวยวิธีการท่ีแปลกใหม เปนตน 

การคิดเชิงประยุกตทําหนาท่ีเปนเหมือนข้ันท่ีสองของการคิดสรางสรรค โดยคํานึงถึงความ

เปนไปไดในการนํามาใชความเหมาะสม เม่ือนํามาใชในบริบทนั้น ๆ และพิจารณาวาควรนําสวนใดมา

ใช ควรปรับเปลี่ยนอยางไร รวมถึงการวิเคราะหวา เม่ือนํามาใชแลวจะเกิดผลดีผลเสียอยางไร คนท่ี

ชางคิดสรางสรรคมักจะเปนนักคิดเชิงประยุกตท่ีประสบความสําเร็จดวย ผลงานสรางสรรคจํานวนไม

นอย ในโลกเปนผลผลิตของการคิดเชิงประยุกต การคิดชิงประยุกตจะใหความสําคัญตอการพัฒนา

ความยืดหยุนทางความคิด พยายามฝกใหไมยึดติดกับบทบาทหนาท่ีเดิม ๆ แตสามารถขยายขอบเขต

เพ่ือใชประโยชนไดกวางขวางมากยิ่งข้ึน (http://oknation.nationtv.tv/blog/kunwee) 
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การไมคิดเชิงประยุกตอยางรอบคอบอาจกอใหเกิดปญหาตามมา เชน สิ่งท่ีมีลักษณะเปน

แนวคิดเชิงนามธรรมอันไดแก แนวคิดเพ่ือแกปญหาใดปญหาหนึ่งท่ีเกิดข้ึน กรอบแนวคิดทางคุณธรรม

หรือแนวคิดใด ๆ ก็ตามท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการใหคนปฏิบัติตาม จําเปนตองมีการประยุกต เปน

แนวทางปฏิบัติ เชน ออกเปนกฎหมายระเบียบปฏิบัติขอบังคับ มีรูปแบบปฏิบัติ วิธีการ เปนตน เพ่ือ

นําไปสูการบรรลุเปาหมายตามแนวคิดนั้น แตแนวคิดเชิงนามธรรมจํานวนมาก ไมสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคในภาคปฏิบัติไดดวย สาเหตุประการสําคัญ อันไดแก ขัดแยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ

ความตองการของผูปฏิบัติ หรือไมเหมาะสมกับยุคสมัย เปนตน 

ดังนั้น การนําแนวคิดใด ๆ สูภาคปฏิบัติจําเปนตองมีการประยุกตสิ่งนั้นเพ่ือใหคนยอมรับ

ในหลักการ เห็นพองกันในแนวคิดกอน จนกระท่ังยินดีท่ีจะปฏิบัติรวมกัน การประยุกตแนวคิดท่ีมี

ลักษณะเปนนามธรรมสูความเปนรูปธรรมนี้ จําเปนตองใชการคิดเชิง ประยุกตอยาง เหมาะสม เพ่ือ

ทําใหแนวทางปฏิบัติสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว และเปนสิ่งท่ีผูปฏิบัติเขาใจ และสามารถ

กระทําตามได เชน หากตองการให คนสวมหมวกกันน็อค ตองเริ่มตั้งแตการรณรงคใหคนเห็น 

ความสําคัญของ การสวมหมวกกันน็อค โดยการทํา ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง การจัดการรณรงค

เผยแพรความรู การชี้ใหคนเห็นความสําคัญของชีวิต การเห็นคุณคาความปลอดภัย อาจจะใชวิธีการ

อางสถิติผูเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุลักษณะนี้ และผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนแกครอบครัว หลังจากนั้น

อาจจะตอง สนับสนุนการผลิตหมวกกันน็อค ท่ีไดมาตรฐาน ในราคาต่ําเพ่ือท่ีประชาชนจะเปนเจาของ

ได วิธีการเหลานี้จะชวยใหเกิด การยอมรับได งายกวาการออกกฎหมายบังคับใชทันที การพัฒนาวิธี

คิดเชิงประยุกตจะเนนการพัฒนาความสามารถ ในการนํามาใชอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจาก

บริบทขณะนั้นเปนสําคัญ (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์. ซัสเซสมีเดียม, 2546) 

สรุปไดวา การประยุกตใช หมายถึง การปรับใช ไมใชการลอกเลียน เปนการนําสิ่งหนึ่งหรือ

แนวคิดหนึ่ง มามาปรับใชเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจง การประยุกตเปน

การนําสิ่งจากภายนอกมาใชประโยชน การนํามาใชจะอยูบนพ้ืนฐานความเขาใจในความแตกตางกันใน 

บริบท สถานท่ี องคประกอบ และเวลาการประยุกตท่ีดีตองสามารถไดผลลัพธตามวัตถุประสงคท่ี

ตองการ ซ่ึงเปาประสงคท่ีชัดเจนวาเราตองการทําอะไร ชวยใหเราเรียนรูท่ีจะประยุกตสิ่งตาง ๆ ได

อยางเหมาะสม โดยรับ แกน หรือหลักการของสิ่งนั้นท่ีตอบวัตถุประสงคของเรา ไมไดรับเพียง รูปแบบ

ภายนอก วิธีการปฏิบัติบางประการ ซ่ึงไมสามารถนํามาใชไดอยางเกิดผลในบริบทท่ีเปลี่ยนไป 

2.1.2.ประโยชนของการประยุกต 

เห็นสิ่งท่ีพึงพอใจ ตองการ “บางสวน” มาใชใชวิธีการตั้งเปาหมายใหชัด แลวคอย

สกัดสิ่งท่ีตองการซ่ึงเม่ือเราเห็นสิ่งหนึ่งในบริบทหนึ่ง และเกิดความรูสึกพึงพอใจอันนําไปสูความ

ปรารถนาท่ีจะนําสิ่งนั้นมาใชบางสิ่งท่ีเราควรทําไมเพียงมีความตั้งใจจะทําตามเทานั้น แตตองมี

“เปาหมายท่ีชัดเจน” ดวยวาตองการนํามาใชเพ่ือประโยชนอะไร โดยตอบคําถามเหลานี้ 
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-จะนําสิ่งนั้นมาเพ่ือตอบสนองเปาหมายอะไร 

-ถาตองการทําใหเปาหมายสําเร็จตองทําอยางไร 

-ตอบสนองเปาหมายท่ีตั้งไว หรือไม 

การประยุกตท่ีดีตองสามารถไดผลลัพธตามวัตถุประสงคท่ีตองการ ซ่ึงเปาประสงคท่ีชัดเจน

วาเราตองการทําอะไร ชวยใหเราเรียนรูท่ีจะประยุกตสิ่งตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม โดยรับ “แกน” 

หรือหลักการของสิ่งนั้นท่ีตอบวัตถุประสงคของเรา ไมไดรับเพียง “กระพ้ี” หรือรูปแบบภายนอก 

วิธีการปฏิบัติบางประการ ซ่ึงไมสามารถนํามาใชไดอยางเกิดผลในบริบทท่ีเปลี่ยนไป 

ไมวาเราจะมีเปาหมายในการนําแบบบานสไตลยุโรปมาสรางในประเทศไทย หรือนําแบบ

บานเรือนไทยไปสรางท่ีประเทศยุโรป สิ่งท่ีเราตองคํานึงนอกจากเรื่องของความงดงามและการแสดง

เอกลักษณแลว เรายังตองคํานึงถึงวัตถุประสงคใหครบถวนทุกดานของการสรางท่ีพักอาศัยดวย อาทิ 

1) ศิลปะและความงาม 

2) ความสบายเม่ืออยูอาศัย 

3) ความกลมกลืนกับสภาพแวดลอม 

การประยุกตไมใชการนําท้ังหมดมาใชในอีกบริบทหนึ่ง แตเปนการนําบางสิ่งของสิ่งนั้นมา

ใชในสวนท่ีตอบสนองตอเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีเราตองการ ซ่ึงอาจจะเปนแนวคิดท่ีอยูเบื้องหลัง 

รูปแบบวิธีการ ลักษณะภายนอกบางประการหรือสิ่งใดก็ตาม แตตองมีจุดมุงหมายสําคัญคือ สิ่งนั้น

ตองสามารถตอบสนองตอเปาหมายท่ีเรากําหนดข้ึนได ในขณะเดียวกันยอมตองเลือกสิ่งอ่ืน ๆ มา

ประยุกตใชดวยเพ่ือใหตอบสนองเปาหมาย เชน การใสชุดประจําชาติ หรือการใชผาพ้ืนเมืองท่ีมีสีสัน

และลวดลายสวยงามตัดเปนเสื้อทรงสุภาพแทนการใชสูท  

เวลาออกงานท่ีเปนทางการ ไมวาจะเปนงานประชุมสัมมนา งานเลี้ยงตาง ๆ ผูชายมักนิยม

ใสสูท ซ่ึงตองใสเสื้อสองชั้น หากไมไดอยูในหองท่ีมีเครื่องปรับอากาศจะรอนมาก การใสสูทแมจะ

สุภาพแตอาจไมเหมาะสมกับประเทศท่ีมีอากาศรอน นอกจากนี้อาจทําใหดูเหมือนวาเรารับรูปแบบ

การแตงกายจากตะวันตกโดยไมไดประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทข้ันท่ี 3ปรับใชใหสอดคลองกับ

เปาหมาย 

การประยุกตใช เชน การตัดเย็บผาไหม หรือผาไทยทอมือ อาจตัดเย็บในลักษณะแขนสั้น

หรือแขนยาว หรือเรียบรอย สุภาพ ตรงตามวัตถุประสงค (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ , 2546) 

สรุปไดวา การนําสิ่งหนึ่งมาใชในอีกบริบทหนึ่งนับวามีความซับซอนในปจจัยท่ีเปน

รายละเอียด การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีชัดเจนตั้งแตเรื่องแรกจะชวยลดปญหาอันอาจจะ

เกิดข้ึนตามมา และการวิเคราะหเปรียบเทียบแจกแจงรายละเอียดจะยิ่งชวยใหเราเห็นภาพชัดยิ่งข้ึนถึง

ผลสําเร็จหรือลมเหลวเม่ือนํามาใช อันนําไปสูการปรับเปลี่ยนบริบทท่ีเก่ียวของใหเหมาะสมโดยคง
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หลักการท่ีตองการบรรลุเปาหมายไว และข้ันสุดทายการตรวจสอบกอนนําไปใชจริงจะชวยสรางความ

ม่ันใจไดวาเม่ือนํามาใชแลวโอกาสของปญหาท่ีเกิดข้ึนตามมานั้นยอมลดนอยลงไปดวย 

2.1.3 การนําแนวคิดมาใชในภาคปฏิบัต ิ

การเปลี่ยนแนวคิดเชิงนามธรรมใหเปนแนวทางปฏิบัติเชิงรูปธรรม จุดมุงหมาย

เพ่ือใหแนวทางการปฏิบัตินั้นบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวในบริบทตาง ๆ ดังนั้น วิธีการจึงคอนขาง

อิสระและหลากหลาย เพราะข้ึนอยูกับบริบทแวดลอมเปนหลัก อาจกําหนดเปนข้ันตอนไดดังนี้ 

ข้ันท่ี1 กําหนดเปาหมายการนํามาใชประโยชนเราจําเปนตองกําหนดเปาหมายการ

คิดของเราใหชัดเจนวาจะนําแนวคิดในเรื่องอะไรมาประยุกตใช อาจมีจุดมุงหมายในการแกปญหาบาง

ประการ หรือเพ่ือพัฒนาสิ่งท่ีมีอยูใหดีข้ึน 

ข้ันท่ี2 วิเคราะหแนวคิดท่ีจะนํามาประยุกตการนําแนวคิดมาใช ใหทําการวิเคราะห

แนวคิดในเบื้องตนเพ่ือพิจารณาวาเหมาะสมหรือไมท่ีจะนํามาใชในตางบริบท และจะนํามาใชอยางไร

จึงจะเหมาะสม เราจําเปนจะตองพิจารณาในแงมุมตาง ๆ เชนเราตองการประยุกตแนวคิดในเรื่อง

อะไร เรื่องนั้นเก่ียวของกับใครบาง เก่ียวของอยางไร แนวคิดนี้ขัดแยงหรือสอดคลองกับบริบท

แวดลอมมากนอยเพียงใด ความเชื่อ วิถีการดําเนินชีวิต คานิยม วัฒนธรรม ประเพณี ถานําเรื่องนั้นมา

ใชจะสงผลกระทบอยางไร 

ข้ันท่ี3 การนําแนวคิดไปประยุกตใชแนวคิดนั้นสามารถอยูในลักษณะของ รูปแบบ 

(form) หรือบทบาทหนาท่ี (function) ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางอิสระ โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ

คือตองเปนรูปแบบหรือหนาท่ีท่ีกลุมเปาหมายยอมรับท่ีจะนําไปปฏิบัติ ซ่ึงวิธีการประยุกตคอนขางมี

ความหลากหลาย ข้ึนอยูกับความคิดสรางสรรค อาทิ 

-การใหความหมายใหมในรูปแบบเดิม เปนการไมเปลี่ยนรูปแบบ (form) แตเพ่ิม

หนาท่ี (function) ใหมเขาไปเพ่ือทําใหแนวคิดท่ีเราตองการดําเนินการนั้นสําเร็จ ซ่ึงเปนการแกปญหา

ท่ีเกิดข้ึน โดยการใสความหมายใหมเพ่ิมเขาไป ไมไดเสียหลักการหรือวัตถุประสงคเดิมท่ีทําอยูอันจะ

ชวยใหคนปฏิบัติสามารถยอมรับไดงาย 

-การแทรกแนวคิดเขาไปในความเคยชินคนจะรับแนวคิดไดดีหากเขาไมตอง

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมาก ดังนั้น หากเราประยุกตแนวคิดของเราเขาไปในสิ่งท่ีเขาคุนเคย อาจจะเปน

อาชีพ งานอดิเรก กีฬา วิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน คนก็จะรับสิ่งท่ีเราสื่อสารไดดีข้ึน เชน แนวคิด

เรื่องความกตัญู เปนตน 

ข้ันท่ี4 ตอบสนองเปาหมายหรือไมเราควรคิดเชิงวิพากษเพ่ือตรวจสอบวา แนวคิด

เชิงประยุกตสามารถนํามาใชไดจริงในภาคปฏิบัติ ณ บริบทท่ีเราตองการหรือไม หรืออาจเลนบทบาท

สมมติ (role player) โดยทําตัวเปนเสมือนคนท่ีตองนําแนวคิดนั้นไปปฏิบัติ สํารวจความรูสึกวาจะ



11 

  

 

รูสึกอยางไร พึงพอใจหรือมีขอตําหนิติเตียนอยางไร ในเรื่องใดบาง อันจะชวยใหเราเห็นจุดออนของ

การประยุกตท่ีจะตองปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมตอไป (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ , 2546.) 

 

2.2 หลักอิทธิบาท 4 

2.2.1 ความหมายของหลักอิทธิบาท 4  

อิทธิบาท 4 นั้นผูวิจัยไดศึกษาตามหลักคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเพ่ือจะใชหลักการ 

และแนวคิดใหประสบผลสําเร็จตามหลักอิทธิบาท ท่ีพระพุทธองคไดตรัสไวใน พระไตรปฎก เพ่ือจะให 

เปนขอปฏิบัติ หรือ เปนแนวทางใหประสบผลสําเร็จ หรือประกอบการงานก็ดีเม่ือตองการสมาธิเพ่ือให 

กิจท่ีทํานั้นดําเนินไปอยางไดผลดีก็พึงปลุกเราและชักจูงดวยอิทธิบาท 4 พระพุทธองคไดใหหลักการ

และแนวคิดเก่ียวกับอิทธิบาท 4 ในสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก ไววา สาวกท้ังหลาย

ของเรา ผูปฏิบัติตามเจริญอิทธิบาท 4 ประการ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

1) เจริญอิทธิบาท อันประกอบไปดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะ 

ความเพียรสรางสรรค)  

2) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะ

ความเพียรสรางสรรค)  

3) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากจิตต

ความเพียรสรางสรรค  

4) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปดวยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจาก

วิมังสา สมาธิความเพียรสรางสรรค) ประการนั้นแล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุท่ีสุดแหง

อภิญญาและ อภิญญาบารมีอยู  

ดังนั้น พระพุทธองคไดตรัสใน สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค วา พระผูมีพระ

ภาค ผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติอิทธิบาท 4 ประการนี้

และ เพ่ือเพ่ิมพูนความสําเร็จ เพ่ือใหชํานาญ ในเรื่องความสําเร็จ เพ่ือพลิกแพลงใหเกิดความสําเร็จ 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับอิทธิบาท 4 ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนนั้นพอสรุปไดดังนี้คือ พระ พุทธองคได

กลาวถึงอิทธิบาท 4 วา เปนสิ่งเพ่ิมพูนความสําเร็จ เพ่ือใหชํานาญ เพ่ือพลิกแพลงใหเกิด ความสําเร็จ

เพ่ือละกิเลสอันเปนเครื่องผูกใจ 4 ประการ 

พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดกลาวถึง อิทธิปาท

วิภังคสุตตันตภาชนียดังนี้ คําวา อิทธิ มีอธิบายวา ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดีกิริยาท่ีสําเร็จ กิริยาท่ี

สําเร็จดวยดีความไดความไดเฉพาะ ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง การทําใหแจง ความเขาถึง

ธรรมเหลานั้น คําวา อิทธิบาท มีอธิบายวา เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธและวิญญาณขันธของ

บุคคลผูเปนอยางนั้น (ผูไดธรรมท่ีมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา) คําวา เจริญอิทธิบาท มีอธิบายวา
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ภิกษุเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงธรรมเหลานั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท 4 คือ คุณธรรมท่ี

ทําใหผูปฏิบัติตามประสบความสําเร็จ 4 ประการ ดังนี้ 

ฉันทิทธิบาท ภิกษุเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร เปน

อยางไร ถาภิกษุทาฉันทะใหเปนอธิบดีแลวไดสมาธิไดเอกัคคตาจิต นี้เรียกวา ฉันทสมาธิภิ กษุนั้นสราง

ฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประครองจิต มุงม่ัน เพ่ือปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิดมิให

เกิดข้ึน สรางฉันทะพยายามปรารภความเพียร ประครองจิต มุงม่ัน เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึน

แลว สรางฉันทะพยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุงม่ัน เพ่ือยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน 

สรางฉันทะพยายามปรารภความเพียร ประครองจิต มุงม่ัน เพ่ือความดํารงอยู ไมเลือนหาย ภิยโยภาพ 

ไพบูลยเจริญเต็มท่ีแหงกุศลธรรมท่ีเกิดแลว ธรรมเหลานี้เรียกวาปธานสังขาร ประมวลยอฉันทสมาธิ

และปธานสังขารเขาเปนอยางเดียวกัน จึงนับไดวาฉันทสมาธิและปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้

(พระไตรปฎกภาษาไทย, 2555, หนา 35/342 - 347) 

 วิริยิทธิบาท  ภิกษุเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยวิริยะสมาธิและประธานสังขาร 

เปนอยางไร ถาภิกษุทําวิริยะใหเปนอธิบดีแลวไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต นี้เรียกวา วิริยสมาธิ ภิกษุนั้น

สรางฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต มุงม่ัน เพ่ือปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิดมิให

เกิดข้ึน สรางฉันทะพยายามปรารภความเพียร ประคองจิต มุงม่ัน เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึน

แลว สรางฉันทะพยายามปรารภความเพียร ประคองจิตมุงม่ัน เพ่ือยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน 

สรางฉันทะพยายามปรารภความเพียร ประคองจิต มุงม่ัน เพ่ือความดํารงอยู ไมเลือนหาย ภิยโยภาพ 

ไพบูลยเจริญเต็มท่ีแหงกุศลธรรมท่ีเกิดแลว ธรรมเหลานี้เรียกวา ประธานสังขาร ประมวลยอวิริยะ

สมาธิและประธานสังขารเขาเปนอยางเดียวกัน จึงนับไดวาวิริยะสมาธิและประธานสังขาร ดวย

ประการฉะนี้ 

จิตติทธิบาท  ภิกษุเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยจิตตสมาธิและประธานสังขาร เปน

อยางไร ถาภิกษุทําจิตใหเปนอธิบดีแลวไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต นี้เรียกวา จิตตสมาธิ ภิกษุนั้นสราง

ฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประครองจิต มุงม่ัน เพ่ือปูองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิดมิให

เกิดข้ึน สรางฉันทะพยายามปรารภความเพียร ประครองจิต มุงม่ัน เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึน

แลว สรางฉันทะพยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุงม่ัน เพ่ือยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน 

สรางฉันทะพยายามปรารภความเพียร ประครองจิต มุงม่ัน เพ่ือความดํารงอยู ไมเลือนหาย ภิยโยภาพ 

ไพบูลยเจริญเต็มท่ีแหงกุศลธรรมท่ีเกิดแลว ธรรมเหลานี้เรียกวา ประธานสังขาร ประมวลยอจิตต

สมาธิและประธานสังขารเขาเปนอยางเดียวกัน จึงนับไดวาจิตตสมาธิและประธานสังขาร ดวยประการ

ฉะนี้ พุทธทาสภิกขุ (พุทธทาส อินทปฺโÞ), ,2542), หนา 36 

วิมังสิทธิบาท ภิกษุเจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยวิมังสาสมาธิและประธานสังขาร 

เปนอยางไร ถาภิกษุทําวิมังสาใหเปนอธิบดีแลวไดสมาธิไดเอกัคคตาจิต นี้เรียกวา วิมังสาสมาธิภิกษุนั้น



13 

  

 

สรางฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประครองจิต มุงม่ัน เพ่ือปูองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิดมิ

ใหเกิดข้ึน สรางฉันทะพยายามปรารภความเพียร ประครองจิต มุงม่ัน เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึน

แลว สรางฉันทะพยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุงม่ัน เพ่ือยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน 

สรางฉันทะพยายามปรารภความเพียร ประครองจิต มุงม่ัน เพ่ือความดํารงอยู ไมเลือนหาย ภิยโยภาพ 

ไพบูลยเจริญเต็มท่ีแหงกุศลธรรมท่ีเกิดแลว ธรรมเหลานี้เรียกวาประธานสังขาร ประมวลยอวิมังสา

สมาธิและประธานสังขารเขาเปนอยางเดียวกันจึงนับไดวาวิมังสาสมาธิและประธานสังขาร ดวย

ประการฉะนี้ พุทธทาสภิกขุ ไดอธิบายวา อิทธิบาทแยกเปน อิทธิ แปลวา ความสําเร็จ บาท แปลวา

ฐาน เชิงรอง ดังนั้นอิทธิบาทจึงแปลวา รากฐานแหงความสําเร็จ ซ่ึงมี 4 อยางคือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 

และวิมังสา พระธรรมปฎก ไดใหความหมายวา อิทธิบาท 4 ธรรมท่ีเปนเหตุใหประสบความสําเร็จมี 4 

อยาง คือ ฉันทะ มีความพอใจ มีใจรัก คือ พอใจท่ีจะทําสิ่งนั้น และทําดวยใจรัก ตองการทําใหเปน

ผลสําเร็จอยางดีแหงกิจกรรมหรืองานท่ีทํา มิใชสักวาทําใหเสร็จ ๆ หรือเพียงเพราะอยากไดรางวัลหรือ

ผลกําไร วิริยะ พากเพียรทํา คือ ขยันหม่ัน ประกอบหม่ัน กระทําสิ่งนั้น ดวยความพยายามเข็มแข็ง

พุทธทาสอดทน เอาธุระไมทอดท้ิง ไมทอถอย จิตตะ เอาใจฝก ใฝ คือ ตั้งจิตรับรูในสิ่งท่ีทํานั้นดวย

ความคิดไมปลอยใจฟุงซานเลื่อนลอย ใชความคิดเรื่องนั้นบอย ๆ เสมอ ๆ วิมังสา ใชปญญาสอบสวน 

คือ หม่ัน ใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอนเกินเลยบกพรอง

ขัดของ เปนตน แปลใหงายตามลําดับวา “มีใจรัก พากเพียรทํา เอาจิตฝกใฝใชปญญาสอบสวนพุทธ

สูตร เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเพราะเจริญอิทธิบาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย อิทธิบาท 4 เหลานี้ 

อิทธิบาท 4 เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและประธาน

สังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ จิตตสมาธิ วิมังสาสมาธิและประธานสังขาร ดูกร

ภิกษุท้ังหลาย อิทธิบาท 4 เหลานี้แล เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก ซ่ึงอิทธิบาท 4 เหลานี้แลเขาจึง

เรียกตถาคตวาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาญาณสูตร พระพุทธเจาเจริญอิทธิบาท 4 ดูกรภิกษุ

ท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา 

นี้เปนอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและประธานสังขารอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ

และประธานสังขารนี้นั้นแล อันเราควรเจริญ อิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารนั้น

นี้แล อันเราเจริญแลวพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใหความหมายอิทธิบาท 4 วา คุณเครื่อง

ใหถึงความสําเร็จ คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมายมี 4 อยาง คือ 

1. ฉันทะ ความพอใจ คือ ความตองการท่ีจะทํา ใฝใจรักจะทําสิ่งนั้นอยูเสมอและ

ปรารถนาจะทําใหผลดียิ่ง ๆ ข้ึนไป 

2. วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหม่ัน ประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายามเขมแข็ง อดทน

เอาธุระไมทอถอย 
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3. จิตตะ ความคิดมุงไป คือ ตั้งจิตรับรูในสิ่งท่ีทําและทําในสิ่งนั้นดวยความคิด เอา

จิตฝกใฝไมปลอยใหฟุงซานเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหสิ่งท่ีทํา 

4. วิมังสา ความไตรตรอง หรือ ทดลอง คือ หม่ัน ใชปญญาพิจารณาใครครวญ

ตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งท่ีทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง 

เปนตนจารุมาศ เรืองสุวรรณ ไดสรุปหลักอิทธิบาท 4 ไววา เปนหลักแหงการประกอบการงานใดๆ ให

สําเร็จ ประกอบดวย ฉันทะ คือ ความพอใจและรักท่ีจะทําในงานนั้น ๆ วิริยะ คือ ความพากเพียรใน

ทํางานอยางไมยอทอจนงานสําเร็จ จิตตะ คือ การตั้งใจทํางานหม่ันตรวจตรางานอยูเสมอ  (พระธรรม 

ปฎก, 2556, หนา 842) 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดเขียนเก่ียวกับอิทธิบาท 4 สรุปไดวาหลักธรรม

ท่ีไมเคยลาสมัย หรือหลักธรรมอันเปนหลักแหงความสําเร็จ หรือทางแหงความสําเร็จ 4 ประการ ท่ีใน 

ปจจุบันแมเราจะหลงลืมกันไปบางวา คืออะไร แตถาหากไดยอนรําลึกกันบางวามีอะไร และคืออะไร 

จะเห็นไดวาหลักธรรมอายุ 2 พันกวาปนี้ไมมีคราวใดท่ีจะเรียกวาลาสมัย 1) ฉันทะ เพราะเหตุวาทรง

รักสิ่งท่ีทรงทํา จึงไดทําสิ่งท่ีทําอยูในขณะนี้ 2) วิริยะ คือ ความพากเพียร ความพยายามไมยอทอ 3) 

จิตตะ คือ ความจดจอในสิ่งท่ีทํา เพราะฉะนั้นทานจึงทําได 4) วิมังสา ทํางานแลวไมท้ิง คอย

ตรวจสอบ ทบทวน ไตรตรอง พิจารณา ดังนั้น หลักความสําเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรม ท่ีจะนําไปสู

ความสําเร็จแหงกิจการ ท่ี เรียกวา อิทธิบาท (ธรรมใหถึงความสําเร็จ) ซ่ึงมี4 ขอ คือ 1) ฉันทะ : รัก

งาน (การเห็นคุณคา ความรัก ความพอใจ) คือ มีใจรัก พอใจจะทําสิ่งนั้น และทําดวยใจรัก ตองการทํา

ใหเปนผลสําเร็จอยางดีแหงกิจหรืองานท่ีทํา มิใชสักวาทําพอใหเสร็จๆ หรือ เพียงเพราะอยางไดรางวัล

หรือผลกําไร 2) วิริยะ : สูงาน (ความเพียร เห็นเปนความทาทาย ใจสูขยัน) คือ พากเพียรทํา ขยัน 

หม่ันประกบ หม่ันกระทําสิ่งนั้นดวยความพยายามเขมแข็งอดทน เอาธุระ ไมทอดท้ิง ไมทอถอย กาว 

ไปขางหนาจนกวาจะสําเร็จ 3) จิตตะ : ใสใจงาน (ความคิด อุทิศตัวตองาน ใจจดจอ จริงจัง) คือ เอา

จิตฝกใฝ ตั้งจิต รับรูในสิ่งท่ีทําและทําสิ่งนั้นดวยความคิดไมปลอยจิตใจใหฟุงซานเลื่อนลอย ใช

ความคิดในเรื่องนั้น บอยๆ เสมอๆ ทํากิจหรืองานนั้นอยางอุทิศตัวอุทิศใจ 4) วิมังสา : ทํางานดวย

ปญญา (ไตรตรอง พิสูจนทดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุงแกไข)ใช ปญญาสอบสวน คือ หม่ันใชปญญา

พิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอน เกินเลยบกพรองขัดของในสิ่งท่ีทํา 

โดยรูจักทดลอง วางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปนตน เพ่ือจัดการและดําเนินงานนั้นให

ไดผลดียิ่งข้ึนไป 

พระธรรมโกศาจารย (ปญญา นันทภิกขุ) ไดอธิบายวา อิทธิบาท คือ ทางท่ีจะไปสู 

ความสําเร็จ 4 ประการ คือ 1) ฉันทะ ความพอใจ 2) วิริยะ ความเพียร 3) จิตตะ ความเอาใจใสและ 

4) วิมังสา ไตรตรองคนควาในสิ่งนั้นๆ ถาเรารักสิ่งนั้น เอาใจใสสิ่งนั้น มันก็กาวหนา การคิดการทําก็ 



15 

  

 

กาวหนาตอไป เพราะเรารักสิ่งนั้น ถาไมรักมันก็ไปไมได (พระธรรมโกศาจารย ปญญานันทภิกขุ,  

ม.ป.ป. หนา.1) 

พระกวีวรญาณ ( 2546,หนา 11.) ไดกลาวไววา หลักในการทํางานใหสําเร็จนั้นตาม

หลักพระพุทธศาสนาเรียกวา “อิทธิบาท” มาจากคําวา อิทธิ = ความสําเร็จ บาท = วิถีทางท่ีจะนําไป

สู เม่ือ “อิทธิบาท” เปนชื่อของธรรมหมวดหนึ่ง ก็หมายความวา ธรรมหมวดนั้นเปนหลักการ สําคัญท่ี

จะนําเราไปสูจุดหมายปลายทาง หรือไปสูความสําเร็จ (พัชราพร วีรสิทธิ์, “ความสัมพันธระหวาง

องคประกอบหาประการของบุคลิกภาพและความสามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคตามหลัก

อิทธิบาท 4 ของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานอยูในสํานักงานประกันสังคม (พระกวีวรญาณ  2546,หนา 11.) 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโน) ไดกลาวถึงความหมายของอิทธิบาท 4 ไวดังนี้ 

อิทธิบาท คือ คุณธรรมท่ีจะนําผู ประพฤติปฏิบัติใหประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีตนประสงคตองไม

เหลือวิสัยคือสิ่งท่ีตนประสงคนั้นตองอยูในวิสัยท่ีอาจใชความเพียรพยายามทําใหเกิดข้ึนไดมิใชเปน

ความเพอผันท่ีไมมีโอกาสประสบความสําเร็จ คุณธรรมกลุมนี้เรียกวา อิทธิบาท (พระเทพดลกิ ระแบบ 

ฐิตญาโณ . 2547) 

พระธรรมโกศาจารย  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวความหมายของหลักอิทธิบาท 4 

ไวดังนี้ อิทธิบาท 4 คือ ใชคุณธรรมนําทางสูความสําเร็จท่ีตนประสงค ตองมีความพ่ึงพอใจ มีความ

เพียรมีสมาธิจึงทําใหเกิดปญญาและหัวใจของการบริหารเชิงพุทธท่ีสําคัญท่ีสุด คือ พรหมวิหาร 4 ตอง

ม่ีท้ังเมตตา กรุณาใหความชวยเหลือเหลือสั่งสอนผูนอยใหเรียนรูท่ีจะอยูดวยตนเอง มีมุทิตา ปลอยให

เขาเติบโตไดไมเขา การแทรกแซง และอุเบกขา รูจักความพอดี พอเพียงในสิ่งท่ีมีท่ีเปนนี้คือหลักธรรม

ประจําใจท่ีจะชวยใหเราดํารงชีวิตและบริหารงานไดอยางท่ีประเสริฐและบริสุทธิ์ปญญา ใชบางยาง ได

กลาวถึง อิทธิบาท 4 ไวเปน 2 นัย คือ นัยแหงพระสูตรและนัยแหงพระอภิธรรมจะแสดงหนักไป

ทางโลกุตตระ ในท่ีนี้เปนการแสดงตามนัยแหงพระสูตร ความหมายของอิทธิบาท มีดังนี้ ความพอใจ 

การทําความพอใจ ความใครเพ่ือจะทําความฉลาด ความพอใจในธรรม นี้เรียกวา ฉันทะ ความ

ปรารถนาความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความพยายาม ความ

อุตสาหะ ความอดทน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดท้ิงฉันทะ 

ไมทอดท้ิงธุระ ความประคับประคอง ธุระไวดวยดีวิริยะ วิริยินทรีย วิริยพละ สัมมาวายามะ นี้เรียกวา 

วิริยะ จิต มโน มานัส มโน วิญญาณธาตุ นี้เรียกวา จิต ปญญา กิริยา ท่ีรูชัด ความไมหลง ความวิจัย

ธรรม สัมมาทิฏฐิ นี้เรียกวา วิมังสา ไมได (พระธรรมโกศาจารย  ปญญานันทภิกขุ, ม.ป.ป., หนา.1) 

สนอง วรอุไร  ไดกลาวไววา อิทธิบาท 4 คือ สูตรสําเร็จของชีวิต ตามท่ีพระพุทธเจา 

ตรัส ไววา จิตเปนรากฐานของสิ่งท้ังหลาย จิตประเสริฐกวาสิ่งท้ังหลาย สิ่งท้ังหลายสําเร็จไดดวยจิต 

เพราะฉะนั้น ความสําเร็จจึงอยูท่ีใจ ไมวาเราจะตองการอะไรหกเราตั้งใจกําหนดจิตไวม่ันคง ทุกสิ่งจะ 
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สําเร็จไดดังใจ และอิทธิบาท 4 ใหถึงข้ัน คือ ทําสิ่งตางๆ ดวยใจรัก ดวยความพากเพียร ดวยใจจดจอ 

แลวความสําเร็จจะไมหนีไปไหน (สนอง วรอุไร 2550 , หนา 97) 

สรุปไดวา อิทธิบาท จึงหมายความวา วิถีทาง หรือ หลักการ ท่ีจะนําไปสูจุดหมาย

ปลายทางหรือไปสูความสําเร็จได ซ่ึงมี 4 ประการ หรือเรียกวา อิทธิบาท 4 ถือเปนแนวทางปฏิบัติท่ี

จะทําใหประสบความสําเร็จตามความประสงค 4 อยาง ซ่ึงเปนหลักใกลเคียงกับหลักการพ่ึงตนเอง แต

แสดงใหเห็นวาพ่ึงตนเองอยางไร ทําอยางไรจึงจะสําเร็จ ซ่ึงคําวา อิทธิ นอกจากจะแปลวา สําเร็จแลว 

ยังแปลวา ฤทธิ์ของมนุษยท่ีแสดงได จะโดยวิธีทางวิทยาศาสตรหรือจิตศาสตรก็ตาม ซ่ึงตองอาศัยหลัก

อิทธิบาท 4 พุทธทาสภิกขุ อธิบายวา การทํางานแบบใดๆ โดยไมรูสึกตัว มีระดับมากนอยแตกตางกัน 

คนท่ีทํางานดวยความพอใจ ขยันขันแข็ง เอาใจใสใครครวญอยูเสมอนั้น เรียกวา มีอิทธิบาท 4 

ประการ มีการปฏิบัติโดยไมไดตั้งตัว ซ่ึงอิทธิบาทท้ัง 4 ประการนี้ ถาปฏิบัติไดครบถวนสมบูรณ ไมวา

จะเปนเด็กหรือผูใหญก็ตาม ยอมท่ีจะประสบความสําเร็จดังประสงค  

 

2.2.2 ลักษณะของอิทธิบาท 4 

เปนคุณธรรมท่ีมีความสัมพันธและมีผลตอกัน หมายความวา ผูท่ีปฏิบัติงานหรือ

หนาท่ีโดยท่ีมีคุณธรรมดานใดดานหนึ่งเดนหรือสูงมาก จะสงผลใหคุณธรรมดานอ่ืนๆสูงตามไปดวย

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาววาอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ไดแก ความมีใจ

รักในสิ่งท่ีทําและพอใจใฝรักในจุดหมายของสิ่งท่ีทํานั้น อยากทําสิ่งนั้นๆใหสําเร็จ อยากใหงานนั้นหรือ 

สิ่งนั้นบรรลุ พูดงายๆ วารักงานและรักจุดหมายของงาน พูดใหลึกลงไป ในทางธรรมวา ความรักความ

ใฝใจปรารถนาตอภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณ ซ่ึงเปนจุดหมาย ของสิ่งท่ีกระทําหรือซ่ึงจะเขาถึงได

ดวยการกระทํานั้น อยากใหสิ่งนั้นๆ เขาถึงหรือดํารงอยูใน วิริยะ หมายถึง ความอาจหาญ แกลวกลา 

บากบั่น กาวไป ใจสู  ไมยอทอไมหวั่นกลัวตออุปสรรคและความยากลําบาก  เม่ือคนรูวาสิ่งใดมีคุณคา

ควรแกการบรรลุถึง  ถาวิริยะเกิดข้ึนแกเขาแลว แมไดยินวาจุดหมายนั้นจะลุถึงไดยากนัก มีอุปสรรค

มาก หรืออาจใชเวลายาวนานเทานั้นปเทานี้เดือนเขาก็ไมทอถอย กลับเห็นเปนสิ่งทาทายท่ีเขาจะ

เอาชนะใหได ทําใหสําเร็จ จิตตะ หมายถึง ความคิดจดจอ หรือเอาใจฝกใฝ ไดแก ความมีจิตผูกพัน 

จดจอเฝาคิดเรื่องนั้นใจอยูกับงานนั้น ไมปลอยไมหางไปไหน ถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง หรืองานอยางใดอยางหนึ่ง คนผูนั้นจะไมสนใจไมรับรูเรื่องอ่ืนๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืนๆ ไม

สนใจ  วิมังสา หมายถึง การสอบสวนไตรตรอง ไดแก การใชปญญาพิจารณาหม่ันใครครวญตรวจตรา

หาเหตุ ผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอนเกินเลยบกพรองหรือขัดของ เปนตน ในกิจท่ีทํา รูจักทดลอง 

และคิดคนหาทางแกไขและปรับปรุง ขอนี้เปนการใชปญญาชักนําสมาธิซ่ึงจะเห็นไดไมยากคน  

มีวิมังสาเปนพวกชอบคิด คนหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เม่ือทําอะไร ก็คิดพิจารณา ทดสอบไป  

ลักษณะของอิทธิบาท 4 ประกอบดวย 
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1. ฉันทะ ความพอใจในสิ่งท่ีทํา 

2. วิริยะ ความพากเพียร ไมทอถอยในสิ่งท่ีทํา 

3. จิตตะ ความเอาใจใสจดจอตอสิ่งท่ีทํา 

4. วิมังสา ความไตรตรองในสิ่งท่ีทําไปแลว 

แบงตามพฤติกรรมของมนุษยไว 4 ประการ ดังนี้ 

1.ความรู ในดานอิทธิบาท 4 ถือวา เปนลักษณะท่ีสําคัญอยางหนึ่ง ซ่ึงใชเปน

หลักธรรมนําไปใชในการศึกษาเลาเรียนของนักเรียนนักศึกษาใหเหมาะสมตามหลักจริยธรรมหลัก

จริยธรรมนั้นเปนขอปฏิบัติท่ีนักศึกษาจะเลือกหลักธรรมไปใชประกอบในการศึกษาเลาเรียนเพ่ือให

เกิดผลสําเร็จมีประสิทธิภาพสูง 

2. นักเรียนนักศึกษามีความรูสึกม่ันใจท่ีจะนําเอาหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการศึกษา

ศึกษาเลาเรียน โดยหลักธรรมดังกลาวนั้นหากนําไปใชในการศึกษาดังกลาวแลวจะประสบผลสําเร็จ

หรือไมมากนอยเพียงใดนั้น ตองข้ึนอยูกับพฤติกรรมของนักศึกษาจะตองสอดคลองกับหลักอิทธิบาท 4

ขอบขายของหลักอิทธิบาทมีความหมายกวางขวางนักเรียนนักศึกษาตองมีวิจารณญาณ และปญญาหา

(พระธรรมปฎก, (ป.อ. ปยุตฺโต), 2558, หนา 845 - 846) 

 3. เหตุผลทางจริยธรรมก็เปนสวนประกอบอีกอยางหนึ่งในการนําหลักอิทธิบาท 4 

ไปใชในการศึกษาเลาเรียน เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด จริยธรรมเปนเครื่องจูงใจ 

และเปนปจจัยท่ีจะผลักดันใหนักเรียนนักศึกษาไดนําหลักอิทธิบาท 4 ไปประยุกตใชในการศึกษาเลา

เรียนอยางถูกตองและเหมาะสม 

4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม ก็เปนสิ่งท่ีสําคัญเชนเดียวกัน ท่ีจะทําใหนักศึกษามีความ

นิยมชมชอบท่ีจะนําหลักอิทธิบาท 4 ไปประกอบใชในการศึกษาเลาเรียน จริยธรรมเชิงพฤติกรรมก็

เปนคานิยมในการศึกษาท่ีจะทําใหนักศึกษานิยมชอบพอใจ มีความเพียร มีจิตม่ัน มีการไตรตรอง ใน

การศึกษาเลาเรียนเปนอยางดีเลิศ การศึกษาหลักธรรมจริยธรรมเปนองคประกอบในการเลือกสรร

หลักอิทธิบาท 4 จะทําใหทราบวาบุคคลมีพฤติกรรมเหมาะสมท่ีจะนําหลักอิทธิบาท 4 เปนเครื่องมือ

ในการศึกษาเลาเรียนของนักเรียนนักศึกษา ถานักเรียนนักศึกษาขาดหลักจริยธรรมก็จะไมมี

หลักเกณฑในการนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการศึกษาเลาเรียน หลักจริยธรรมและอิทธิบาท 4จะตอง

ใชควบคูกันไปเสมอ มีความสัมพันธอยางใกลชิด วิถีทางในการนําเอาหลักอิทธิบาท 4 ไปใชปฏิบัติ

จําเปนอยางยิ่งจะตองอาศัยหลักจริยธรรมเปนขอนําทาง  (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2530, หนา 

130) 

สรุปไดวา ลักษณะของอิทธิบาท 4 ไดวา ลักษณะของอิทธิบาท 4นั้น จะมีความ

สอดคลองกัน คือ เม่ือมีฉันทะ พอใจท่ีจะเรียนแลว จะความเพียรพยามเกิดข้ึนเพราะหวังท่ีจะเรียนให

ไดผลดีตามท่ีตนเองปรารถนา เม่ือขณะท่ีเรียนก็มีความเอาใจใสเชื่อฟงตามท่ีครูสอนไมหยอกลอเพ่ือ
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เลน ไมละท้ิงงานท่ีไดรับมอบหมายจากครู เม่ือสงครูแลวเห็นความบกพรองหรือผิดพลาดเกิดข้ึนกอ

พิจารณาหาขอผิดพลาดนั้น แลวก็แกไขเพ่ือท่ีจะทําใหงานนั้นสมบูรณยิ่งข้ึนไป 

 

2.2.3 องคประกอบของหลักอิทธิบาท 4 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงองคประกอบของอิทธิบาท ๔ ไวดังนี้  

1. ฉันทะ แปลวา ความพอใจ ไดแก ความมีใจรักใครสิ่งท่ีทํา และพอใจใฝรักใน

จุดหมาย ของสิ่งท่ีทํานั้น อยากทําสิ่งนั้น ๆ ใหสําเร็จ อยากใหงานนั้นหรือสิ่งนั้นบรรลุ พูดงาย ๆ วารัก

งานและรักจุดหมายของงาน พูดใหลึกลงไปในทางธรรมวา ความรักความใฝใจปรารถนาตอภาวะดีงาม

เต็มเปยม สมบูรณของสิ่งนั้น ๆ ของงานนั้น อยากทําใหสําเร็จผลตามจุดหมายท่ีดีงามนั้น เม่ือเห็นสิ่ง

นั้นหรืองานนั้นกําลังเดินหนาไปสูจุดหมาย ก็เกิดปติเปนความเอิบอ่ิมใจ ครั้นสิ่งหรืองานท่ีทํานั้นบรรลุ

จุดหมายก็ รับโสมนัสเปนความฉํ่าชื่นใจท่ีพรอมดวยความรูสึกโปรงโลงผองใสเบิกบานแผออกไปเปน

อิสระไรขอบเขต ถาสามารถปลุกเราฉันทะใหเกิดอยางแรงกลา เกิดความรักในคุณคาความดีงาม 

ความสมบูรณของสิ่งนั้นหรือจุดหมายนั้นอยางเต็มท่ีแลว คนก็จะทุมเทชีวิตและจิตใจอุทิศใหแกสิ่งนั้น

เม่ือรักแทก็มอบใจใหอาจถึงขนาดยอมสละชีวิตเพ่ือสิ่งนั้นได เม่ือมีฉันทะนําแลวก็ตองการทําสิ่งนั้นให

ดีท่ีสุด ใหสําเร็จผลอยางดีท่ีสุดของสิ่งนั้นของงานนั้น ไมหวงพะวงกับสิ่งลอเราหรือผลตอบแทน

ท้ังหลาย จิตใจก็มุงแนวแนม่ันคงในการดําเนินสูจุดหมาย เดินเรียบสมํ่าเสมอ ไมซาน ไมสาย ฉันทส

มาธิจึงเกิดข้ึนโดยนัยนี้ และพรอมกับปธานสังขาร คือ ความเพียรสรางสรรคก็ยอมเกิดควบคูมาดวย 

2. วิริยะ แปลวา ความอาจหาญ แกลวกลา บากบั่น กาวไป ใจสู ไมยอทอไมหวั่น

กลัวตอ อุปสรรคและความยากลําบาก เม่ือคนรูวาสิ่งใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึง ถาวิริยะเกิดข้ึนแก

เขาแลว แมไดยินวาจุดหมายนั้นจะลุถึงไดยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใชเวลาเทานั้นปเทานี้เดือน

เขาก็ไมทอถอย กลับเห็นเปนสิ่งทาทายท่ีเขาจะเอาชนะใหไดทําใหสําเร็จ คนท่ีมีความเพียร เทากับมี

แรงหนุน เวลาทํางานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแนวแนม่ันคง พุงตรงตอจุดหมาย สมาธิก็เกิดข้ึน

ได เรียกวาเปนวิริยสมาธิ พรอมท้ังมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสรางสรรคเขาประกอบคูไปดวยกัน  

3. จิตตะ แปลวา ความคิดจดจอ หรือเอาใจฝกใฝ ไดแก ความมีจิตผูกพัน จดจอเฝา

คิด เรื่องนั้นใจอยูกับงานนั้น ไมปลอย ไมหางไปไหน ถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

หรืองานอยางใดอยางหนึ่ง คนผูนั้นจะไมสนใจไมรับรูเรื่องอ่ืน ๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืน ๆ ไมสนใจ แตถา 

พูดเรื่องงานนั้นจะสนใจเปนพิเศษทันที บางทีจัดทําเรื่องนั้นงานนั้น ขลุกงวนอยูไดท้ังวันท้ังคืนไมเอา 

ใจใสรางกายการแตงเนื้อแตงตัว อะไรเกิดข้ึนก็ไมสนใจ เรื่องอ่ืนเกิดข้ึนใกล ๆ บางท่ีก็ไมรู ทําจนลืมวัน 

ลืมคืน ลืมกินลืมนอน ความมีใจฝกใฝเชนนี้ ยอมนําใหสมาธิเกิดข้ึน จิตจะแนวแน แนบสนิทในกิจท่ีทํา 

มีกําลังมากเฉพาะสําหรับกิจนั้น เรียกวาเปนจิตตสมาธิ พรอมกันนั้นก็เกิดปธานสังขาร คือ ความเพียร 

สรางสรรครวมสนับสนุนไปดวย  
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4. วิมังสา แปลวา ความสอบสวนไตรตรอง ไดแก การใชปญญาพิจารณาหม่ัน

ใครครวญ ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอน เกินเลย บกพรองหรือขัดของ เปนตนในกิจ

ท่ีทํา รูจักทดลองและคิดคนหาทางแกไขปรับปรุง ขอนี้เปนการใชปญญาชักนําสมาธิ ซ่ึงจะเห็นไดไม

ยากคนมีวิมังสาเปนพวกชอบคิด คนหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เม่ือทําอะไร ก็คิดพิจารณา

ทดสอบไป เชน คิดวาผลนี้เกิดจากสาเหตุอะไร ทําไมจึงเปนอยางนี้ ผลคราวนี้เกิดจากปจจัยท่ีเปน

องคประกอบเหลานี้เทานั้น ลองเปลี่ยนองคประกอบนั้นแลว ไมเกิดผลอยางท่ีคาดหมาย เปนเพราะ

อะไร จะแกไขทําจุดไหน ฯลฯ เปนเหตุใหจิตแนวแนแลนดิ่งไปกับเรื่องท่ีพิจารณา ไมฟุงซานไม

วอกแวก และมีกําลัง เรียกวาวิมังสาสมาธิ ซ่ึงจะมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสรางสรรคเกิดมาดวย 

เชนเดียวกับสมาธิขออ่ืน ๆ (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2542, หนา 842 – 844) 

แสงอรุณ โปรงธุระ ไดกลาววา อิทธิบาท หมายถึง หลักธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จ

แหง กิจการนั้น ๆ ท่ีรียกวา อิทธิบาท (ธรรมใหถึงความสําเร็จ) ซ่ึงมี 4 ขอ คือ 1. ฉันทะ มีใจรัก คือ

พอใจจะทําสิ่งนั้นและ ทําดวยใจรัก ตองการทําใหเปนผลสําเร็จ อยางดีแหงกิจการหรืองานท่ีทํา มิใช

สักวาทําพอใหเสร็จ ๆ หรือเพียงเพราะอยากไดรางวัลหรือผลกําไร 2. วิริยะ พากเพียรทํา คือ ขยัน

หม่ันประกอบหม่ันกระทําสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขม แขง อดทน เอาธุระ ไมทอดท้ิง ไมทอถอย 3. 

จิตตะ เอาจิตฝกใฝ คือ ตั้งจิตรับรูในสิ่งท่ีทําและทําสิ่งนั้นดวยความคิด ไมปลอยใจให ฟุงซาน เลื่อน

ลอย ใชความคิดในเรื่องนั้นบอย ๆ เสมอ ๆ 4. วิมังสา ใชปญญาสอบสวน คือ หม่ันใชปญญาพิจารณา

ใครครวญ ตรวจตราหา เหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนเกินเลย บกพรอง ขัดของ เปนตน ในสิ่งท่ี

ทํานั้น โดยรูจักทดลอง วางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง (แสงอรุณ โปรงธุระ, 2539 , หนา 

228 – 229) 

จารุมาศ เรืองสุวรรณ ไดสรุปหลักอิทธิบาท 4 ไววา เปนหลักแหงการประกอบการ

งานใด ๆ ใหความสําเร็จ ประกอบดวย ฉันทะ คือ ความพอใจและรักท่ีจะทําในงานนั้น ๆ วิริยะ คือ 

ความพากเพียรในทํางานอยางไมยอทอจนงานสําเร็จ จิตตะ คือ การตั้งใจทํางานหม่ันตรวจตรางานอยู

เสมอ เอาใจใสในสิ่งท่ีทํา ไมเอาใจไปคิดในเรื่องอ่ืน วิมังสา คือ การคิดไตรตรองเก่ียวกับงานท่ีทํา ใช

สติปญญาคิดขอดีขอเสีย และปรับอยางมีเหตุผล (จารุมาศ เรืองสุวรรณ, 2548), หนา 35 

สุชีพ ปุญญานุภาพ ไดใหคําแปลของอิทธิบาท 4 ไว 2 ทาง คือ หนึ่ง แปลวาขอ

ปฏิบัติ  อีกอยางหนึ่งแปลวา ขอปฏิบัติท่ีใหบรรลุถึงความสําเร็จ (Low of Success) ป ัญญาละสุชีพ 

ปุญญานุภาพ (2539: 676) ไดใหความหมายอิทธิบาท 4 ไวอีกวาเปนคุณใหบรรลุความสําเร็จ 4 อยาง 

ไดแก ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น วิริยะความเพียร จิตตะ เอาใจ ใส วิมังสา ใชพิจารณา

สอบสวน (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2541), หนา 19. 

 บุญมี แทนแกว กลาววา ตามหลักพุทธศาสนากลาวไววาผู หวังความเจริญควร

ปฏิบัติใน ธรรมอันเปนเครื่องนําไปสูสูความเจริญ หรือสําเร็จตามความประสงค หมายความวาเม่ือ
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ตองการความ เจริญกาวหนาตองสรางเหตุผลเพ่ือใหเกิดผลนั้นๆ เพราะผลยอมมาจากเหตุ การสราง

เหตุนั้นถึงแมจะ ยากยิ่งเพียงใด หากใชคุณธรรมเขาสนับสนุนแลวยิ่งจะสําเร็จตามความประสงคได 

คุณธรรมท่ีจะชวยใหสําเร็จหรือความเจริญกาวหนาดังประสงคคืออิทธิบาท 4 (บุญมี แทนแกว2539, 

หนา 142.) 

 สุทธิพงษ ศรีวิชัย กลาววา อิทธิบาท 4 คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุง

หมาย หรือ หนทางแหงการดําเนินชีวิตไปสูความสําเร็จ ความถูกตอง และการเขาถึงประโยชนสุข 

นอกจากนี้ อิทธิบาทยังเปนธรรมท่ีอนุโลมไดวา มีจุดมุงหมายเพ่ือความสําเร็จในการปฏิบัติหนาท่ีการ

งานของบุคคล เชน ประสบความสําเร็จทางดานการเรียน การประกอบอาชีพการดํารงชีวิตเปนตน 

วิทย วิศทเวทย และ เสถียรพงษ วรรณปก กลาวไววา องคประกอบของ อิทธิบาท 

4 ไดแก 

1. ฉันทะ คือ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น 

2. วิริยะ คือ ความเพียรหม่ันประกอบสิ่งนั้น 

3. จิตตะ คือ ความเอาใจฝกใฝในสิ่งนั้น 

4. วิมังสา คือ การหม่ันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น  (วิทย วิศทเวทย และ

เสถียรพงษ วรรณปก , 2544), หนา 89. 

วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก กลาวไววา องคประกอบของอิทธิบาท 4 คือ 

1. ฉันทะ ความพอใจ ความยินดี หรือความเต็มใจท่ีจะกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

2. วิริยะ ความพยายาม ความเพียรหรือความกลาท่ีจะทุมเทชีวิตจิตใจใหกับการ

กระทํานั้นๆ โดยไมมีคําวาทอแทหรือเบื่อหนาย 

3. จิตตะ ความสนใจ เอาใจใส หรือตั้งใจในการกระทํานั้นๆ อยางจริงจัง โดยไมใสใจ

ถึงปญหาอุปสรรคอันจะเปนเหตุใหเสียกําลังใจ (วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก,2535), หนา126. 

พิทูร มลิวัลย ไดกลาวไววา องคประกอบของอิทธิบาท 4 ไดแก 

1. ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น คือ เม่ือทําสิ่งใดก็ทําดวยความพอใจดวยความ

รักในสิ่งนั้น ทําสิ่งนั้นดวยความเต็มใจ ไมเบื่อหนายในกิจท่ีทํา (เต็มใจ) 

2. วิริยะ ความเพียรประกอบสิ่งนั้น คือ เม่ือทําสิ่งใดก็ทําดวยความขยันหม่ันเพียร 

ดวยความพยายาม เขมแขงอดทน ไมทอดท้ิงกิจท่ีทํานั้น (แข็งใจ) 

3. จิตตะ ความเอาใจฝกใฝในสิ่งนั้น ไมวางธุระ คือ เม่ือทําสิ่งใดทําดวยความรูจัก

ไตรตรอง ทําดวยปญญา รูจักพิจารณาใครครวญ ตรวจหาสาเหตุดวยความรอบคอบ (เขาถึง) 

4. วิมังสา ความหม่ันตรึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น เม่ือทําสิ่งใดทําดวยความรู

จักไตรตรองรูจักพิจารณาใครครวญ รูจักพินิจพิเคราะห ทดลอง ทดสอบ (เขาใจ) 
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จากองคประกอบของอิทธิบาท 4 ดังกลาวสรุปไดวา อิทธิบาท 4 หมายถึง คุณธรรม

ท่ีทําใหประสบความสําเร็จตามประสงค โดยหวังความสําเร็จในสิ่งใดตองทําตนใหสมบูรณดวยสิ่งท่ี

เรียกวา อิทธิบาท มี 4 ประการ คือ ฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น) วิริยะ (ความเพียรประกอบสิ่ง

นั้น) จิตตะ (ความเอาใจฝกใฝ) วิมังสา (การหม่ันตริตรองพิจารณาเหตุผล) (พิทูร มลิวัลย, 2540, หนา 

19-20.) 

สรุปไดวา อิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมท่ีทําให ประสบความสําเร็จเปนบันไดแหง

ความสุขและความสําเร็จ คนเราเม่ือมีความรัก ความพอใจ ขยันหม่ันเพียรความเอาใจใสใครควรอยู 

เสมอการทํางานยอมมีประสิทธิภาพและคนทํางานก็ยอมมี ความสุข  

2.2.4 ความสําคัญของหลักอิทธิบาท 4 

ปน มุทุกันต ปญหาหรืออุปสรรคท่ีจะขัดขวางใหการทํางานนั้น ไมประสบ

ความสําเร็จมีหลายทางคือ เกิดจากตัวเองก็มี เกิดจากเหตุการณแวดลอมก็มี เกิดจากเนื้องานท่ีทํา

นั้นเองก็มี แตอุปสรรคท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีเกิดจากตัวเราท่ีทํางานไมสําเร็จ มี 4 อยาง คือ ความเบื่อ

หนาย ความเกียจคราน ความทอดธุระ ความโงเขลา ดังนั้นพระพุทธเจาจึงสอนวิธีการท างานไวมี 4 

ขอ เรียกวา อิทธิบาท แปลวาทางแหงความสําเร็จ คือฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความเพียร จิตตะ 

ความใสใจ วิมังสาความคิดคน ถามีอิทธิบาท 4 นี้ครบแลว ยอมบรรลุถึงความสําเร็จไดสมประสงค

หากสิ่งนั้นไมเหลือวิสัยพระเมธีธรรมาภรณ กลาววา อิทธิบาท 4 นอกจากจะเปนคุณธรรมท่ีนําไปสู

ความสําเร็จในงานท่ีทําแลว อิทธิบาทยังเปนอายุวัฒนธรรมคือ ธรรมเปนเหตุใหคนมีอายุยืนยาวอีก

ดวย ดังท่ีมีพุทธดํารัสรับรองไวในมหาปรินิพพานสูตรวา “ยสฺส กสฺส จิอานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา”

เปนตน แปลความวา “อานนท อิทธิบาท 4 บุคคลใดเจริญ ทําใหมาก ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปน

พ้ืนฐานตั้งไวอบรม เริ่มไวดีแลว บุคคลนั้นเม่ือปรารถนาก็พึงดํารงชีวิตอยูตลอดกัปหรือเกินกวากัป ”

พระอรรถกถาจารยอธิบายวา การเจริญอิทธิบาททําใหคนมีชีวิตอยูตลอดอายุกัป หมายถึง มีชีวิตอยูได 

จนครบเกณฑอายุขัยประมาณได100 ปหรือมากกวานั้น  (พระเมธี ธรรมาภรณ, , 2559), หนา.125 

2.2.5 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับหลักอิทธิบาท 4 

ทฤษฎีตนไมจริยธรรมของ (ทฤษฎีตนไมจริยธรรม, 2544.) ไดศึกษาและวิเคราะห

สาเหตุของพฤติกรรมคนดีและคนเกงสามารถสรุปออกมาในรูปของทฤษฎีตนไมจริยธรรม ซ่ึงวิเคราะห

ไดวามีองคประกอบทางจิตเก่ียวของอยู 8 จิตลักษณะ โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ จิตลกษณะท่ีเปน

พ้ืนฐานทางจิตใจ ดาน และลักษณะท่ีเปนสาเหตุทางจิตอีก 5 ดาน ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกัน เม่ือนําไป

ประกอบเปนภาพตนไม จะแบงเปน 3 สวน คือ 1) สวนดอกและผลไมบนตนไม 2) สวนลําตนของ

ตนไม3) สวนรากของตนไมมีรายละเอียดดังนี้ 

1.สวนดอกและผลไมบนตนไม คือ พฤติกรรมประเภทตางๆ ท่ีรวมเขาเปนพฤติกรรม

ของคนดีคนเกง พฤติกรรมของพลเมืองดีพฤติกรรมการกระทําความดีและละเวนความชั่ว พฤติกรรม
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ท่ีเอ้ือเฟอตอการพัฒนาประเทศ และพฤติกรรมการท างานอาชีพอยางขยันขันแข็งเพ่ือสวนรวม ผลท่ี

ออกมาเปนพฤติกรรมตางๆ ท่ีนาปรารถนานี้ มีสาเหตุมาจากสาเหตุทางจิตใจท่ีเปนสวนของตนไมและ

ลักษณะทางพ้ืนฐานทางจิตใจท่ีเปนสวนของรากตนไม  (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2544.) 

2. สวนลําตนของตนไม คือ สาเหตุทางจิตใจของพฤติกรรมประกอบดวยจิตลักษณะ 

5 ดาน ไดแก 

1. การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม คือ มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

มีระเบียบวินัย มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เห็นแกประโยชนสวนรวม ประเทศชาติมนุษยชาติและหลักการ

มากกวาประโยชนสวนตน 

2. จิตลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตน คือ รูจักคาดการณไกล รูจักควบคุมตัวเอง

ไดสามารถอดไดรอไดมีความภูมิใจในการทําความดีแมจะไมมีคนอ่ืนเห็น 

3. ความเชื่ออํานาจในตน คือ เชื่อวาผลท่ีเกิดกับตนมาจากการกระทําของตนเอง 

ไมใชเกิดจากความบังเอิญ หรือโชคเคราะหสิ่งศักดิสิทธิ์หรือบุคคลอ่ืนบันดาลให 

4. แรงจูงใจใฝสําฤทธิ์ คือ มีความมุงม่ัน ในการท่ีจะทํางานใหสําเร็จตามจุดมุงหมาย

โดยไมยอทอ 

5. ทัศนคติคุณธรรม คานิยม คือ (ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม หรือ คานิยมนั้น ๆ) คือ

มองเห็น และเขาใจในคุณคา ประโยชนความดีของการปฏิบัติหนาท่ีเกิดความพึงพอใจ มีความพรอมท่ี

จะมีพฤติกรรมการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. สวนรากของตนไมคือ ลักษณะพ้ืนฐานทางจิตใจของพฤติกรรม ประกอบดวย จิต

ลักษณะ 3 ดาน ไดแก 

1. สติปญญา คือ ความเฉลียวฉลาดมีการรูคิดท่ีเหมาะสมกับอายุเม่ือเปนผูใหญก็มี

ความสามารถทางความคิดท่ีเปนนามธรรมข้ัน สูงไดกลาวคือ คิดแบบเปนระบบไดเม่ือเปนผูใหญ 

2. มีสุขภาพจิตท่ีดี ไดแก มีความสุขในการทํางาน มีการปรับตัวท่ีดีมีความวิตกกังวล

นอยเหมาะสมกับเหตุการณมีอารมณม่ันคง มีความพึงพอใจในสภาพแวดลอมของการทํางาน 

3. มีประสบการณทางสังคมสูง คือ การเขาใจมนุษยและสังคม รูจักเอาใจเขามาใสใจ

เราไดรับประสบการณอยางเพียงพอเหมาะสมตามอายุ ถาบุคคลมีลักษณะทางจิตใจ 3 ดาน ท่ีเปน

สวนรากของตนไมในปริมาณท่ีสูงเหมาะสมกับอายุ และอยูในสภาพแวดลอมทางบาน ทางโรงเรียน 

และทางสังคมท่ีเหมาะสม ก็จะเปนผูท่ีมีความพรอมท่ีจะพัฒนาทางจิตลักษณะท้ัง 5 ดาน อันเปน

สาเหตุทางจิตใจท่ีเปนสวนลําตนของตนไมได (พงษพันธ พงษโสภา, 2552, หนา 92.) 

ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพคเพค ไดแบงข้ัน ของพัฒนาการทางจริยธรรม ไวดังนี้ 
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ข้ัน ท่ี 1 ไมมีจริยธรรมอะไรเลยขาดความรูความสํานึกกวาสิ่งใดก็ตามท่ีตัวเอง

กระทําลงไปนั้นมีผลดีหรือผลเสียตอบุคคลอ่ืนอยางไร ผูมีจริยธรรมอยูในข้ันนี้ ไดแก ทารก ในหมู

นักเรียนอาจมีอยูบางแตก็นอย 

ข้ัน ท่ี 2 เปนการกระทําดวยตนเอง เอาใจใสในเรื่องของตนเองวา ตนเองมีความ

ตองการอะไรบาง ทําตาอารมณหรือความพอใจของตนเองฝายเดียว ท้ัง ๆ ท่ีรูวาสิ่งท่ีตนพอใจนั้นคน

อ่ืนไมพอใจ 

ข้ันท่ี 3 เปนการกระทําตามเพ่ือฝูง หรือทําตามแบบแผนท่ีหมูคณะเขาปฏิบัติกันโดย

ไมใครไตรตรองวาสิ่งท่ีทํานั้นดีหรือเลว เปนผลเสียแกบุคคลอ่ืนไหน 

ข้ัน ท่ี 4 เปนการกระทําตามระเบียบแตขาดความเขาใจในเรื่องเหตุผลวาทําไมตอง

ทําสิ่งนั้น 

ข้ัน ท่ี 5 เปนการกระทอยางมีเหตุผลและมีสติสัมปชัญญะ ข้ัน นี้เปนข้ันสูงสุด เปน

การปฏิบัติท่ีเปนผลดีตอทุก ๆ คน แมวาบางครั้งจะละเมิดระเบียบแบบแผนหรือผิดไปจากหลักการ

ปฏิบัติตามหมูคณะก็ตาม (Peck R.F. & R.J. 1960), P79-80) 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ 

2.3.1 ความหมายของการใหบริการ 

เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักในการ

ใหบริการแกประชาชนผูมาติดตอท่ีเรียกวา ผูรับบริการนั่นเอง องคกรของรัฐจะตองตอบสนองความ

ตองการของคนหลายกลุมการใหบริการขององคกรหรือหนวยงานในภาครัฐเปนลักษณะงานท่ีตองมี

การติดตอประชาสัมพันธกับประชาชนท่ีขอรับบริการโดยตรงเพ่ือใหประชาชนผูขอรับบริการไดรับ

ความสะดวก รวดเร็ว  

จากการศึกษาความหมายของคําวา ใหบริการไดมีผูใหความหมายในลักษณะท่ี

คลายคลึงกันดังตอไปนี้ 

สุนันทา ทวีผล (2550, หนา 13) กลาวถึงการใหบริการ สรุปไดดังนี้ 

1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ กลาวคือ ประโยชน

และบริการท่ีองคการจัดใหนั้นจะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญหรือท้ังหมดมิใช

เปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดใน

การเอ้ืออํานวยประโยชนและบริการแลวยังไมคุมคากับการดําเนินงานนั้น ๆ 

2. หลักความสมํ่าเสมอ กลาวคือ การใหบริการตองดําเนินการอยางตอเนื่องและ

สมํ่าเสมอมิใชทํา ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติ 



24 

  

 

3. หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอ

ภาคและเทาเทียมกัน 

4. หลักความประหยัด คาใชจายท่ีตองใชในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลท่ี

จะไดรับ 

5. หลักความสะดวก บริการท่ีจัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติได

งายสะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ท้ังยังไมเปนการสรางภาระ ยุงยากใจใหแกผูบริการ

หรือผูใชบริการมากจนเกินไป 

เทพศักดิ์  บุญรัตพันธ ไดใหความหมายการใหบริการไววา “การท่ีบุคคลหรือกลุม

บุคคล หรือในการสงตอการบริการสาธารณะแกประชาชน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสนองตอความ

ตองการของประชาชนโดยสวนรวม” (เทพศักดิ์  บุญรัตพันธ , 2559, หนา 35) 

ปฐม  มณีโรจน ไดใหความหมายการใหบริการสาธารณะวา “เปนการบริการฐานะ

ท่ีเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีอํานาจ กระทําเพ่ือตอบสนองตอความตองการเพ่ือใหเกิดความพอใจ

จากความหมายนี้ เปนการพิจารณาการใหบริการวาประกอบดวย ผูใหบริการ (Providers) และ

ผูรับบริการ (recipients) โดยฝายแรกถือปฏิบัติเปนหนาท่ีตองใหบริการเพ่ือใหฝายหลังเกิดความ

พอใจ” (ปฐม  มณีโรจน, 2538, หนา 84) 

กุลธน  ธนาพงศธร  ไดใหความหมายการใหบริการสาธารณะวา “เปนการบริการ

ฐานะท่ีเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีอํานาจ กระทําเพ่ือตอบสนองตอความตองการเพ่ือใหเกิดความ

พอใจความหมายนี้ เปนการพิจารณาการใหบริการวาประกอบดวย ผูใหบริการ (Providers) และ

ผูรับบริการ (recipients)  (กุลธน  ธนาพงศธร, 2555, หนา 32) 

นันทวัฒน  บรมานันท ไดใหความหมายของการใหบริการสาธารณะวา องคกรท่ีมี

ข้ึนเพ่ือสนองความตองการสวนรวมของประชาชน หรือทําใหเกิดความสะดวกสบายในการอยูรวมกัน

ในชุมชน เชน องคการรถไฟ องคการแกส ฯลฯ โดยมงเนนถึงภารกิจถึงฝายปกครองท่ีจะตอง

ดําเนินการในฐานะรับสวัสดิการ (Welfare) และการใหบริการมักจะแตกตางกันไปตามลักษณะของ

งานท่ีองคการนั้นรับผิดชอบ โดยมีกําหมายรองรับเพ่ือประโยชนของมหาชน (นันทวัฒน  บรมานันท , 

2557, หนา 161) 

วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน  กลาววา  การบริการ  (Service)หมายถึง  กิจกรรม

ผลประโยชนหรือความพึงพอใจท่ีสนองความตองการของลูกคา การบริการเปนกระบวนการปฏิบัติ

เพ่ือผูอ่ืน ผูใหบริการจึงควรมีคุณสมบัติท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและทํางานเพ่ือผูอ่ืน อยางมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงจากคําในภาษาอังกฤษคําวา Service ไดมีนักบริหารหลาย ๆ ทาน ไดใหความหมาย 

โดยแยกเปนตัวอักษรแลวมีความหมาย ดังนี้ 
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S = Service Concept คือ แนวคิดรวบยอดในการบริการและการสรางความพึง

พอใจ 

(Satisfaction) ใหลูกคาผูมาติดตอ หรือมาขอใชบริการและรับบริการ 

E = Enthusiasm คือ ความกระตือรือรน หมายความวา พนักงานทุกคนจะตองมี

ความกระตือรือรนพรอมท่ีจะตอบสนองความตองการของลูกคาตลอดเวลา 

R = Readiness Rapidness คือ ความพรอมและความรวดเร็ว หมายถึง มีความ

พรอมอยูตลอดเวลา และความรวดเร็วฉับพลัน ทันใจ และทันเวลา 

V = Values คือ ความมีคุณคา หมายถึง การท าทุกวิถีทางใหลูกคาเกิดความรูสึก

ประทับใจตลอดท้ังไดคุณคาไปจากการบริการ 

I = Interesting, Impression คือ ความสนใจและความประทับใจ หมายถึง การให

ความสนใจอยางจริงใจตอลูกคา และสรางความประทับใจใหกับลูกคาทุกระดับ 

C = Cleanliness, Correctives, Courtesy คือ ความสะอาด ความถูกตองและมี

ไมตรีจิตสิ่งเหลานี้เปนสวนประกอบของการขายสถานท่ีตอนรับลูกคา ควรมีความสะอาด และมีความ

เปนระเบียบเรียบรอยในเรื่องความถูกตองและมีไมตรีจิตตอลูกคา ใหการตอนรับดวยใบหนายิ้มแยม

แจมใส 

E = Endurances คือ ความอดกลั้น และการรูจักควบคุมอารมณ 

S = Sincerity คือ ความจริงใจและการรูจักยิ้มแยมแจมใส (วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน

2542, หนา 239.)  

สรุปไดวา ความหมายของการใหบริการ หมายถึงการท่ีบุคคล กลุมคนองคกร 

หนวยงาน รัฐหรือเอกชน กระทําเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนเพ่ือใหเกิดความพอใจ

อยางสมํ่าเสมอตอเนื่องโดยมิไดหวังผลกําไร  

2.3.2 ลักษณะของการใหบริการ 

การบริการท่ีดีนั้นจะมีปจจัยหลายดานท่ีสงผลทําใหเกิดการบริการท่ีดีไดแต

ผูรับบริการจะไดรับการบริการท่ีดีนั้น ผูใหบริการจะตองคํานึงถึงคุณลักษณะการใหบริการท่ีมีความ

แตกตางกันหลายดาน ไมวาการบริการนั้นจะเปนการใหบริการท่ีเปนวัตถุและไมเปนวัตถุและไมใช

วัตถุก็ตามผูใหบริการตองทราบถึงธรรมชาติของการใหบริการเกิดความประทับใจแกผูรับบริการ โดย

คํานึงถึงคุณลักษณะของการใหบริการดังนี้ 

1) คุณลักษณะการบริการประกอบดวยสวนท่ีจับตองไดและจับตองไมไดสวนใหญ

การบริการจะประกอบดวยสวนหลัก ๆ คือ สวนท่ีเปนวัตถุหรือไมใชวัตถุ สวนท่ีเปนวัตถุนี้ผูรับและผู

ใหบริการสัมผัสกับสิ่งเหลานี้ได อีกสวนหนึ่งของการใหบริการ คือสวนท่ีไมใชวัตถุสวนนี้เปนสวนท่ีไมมี

ตัวตน และไมสามารถจับตองไดดวยประสาทสัมผัสท่ี 5 ดังนั้นผูรับบริการไมอาจทราบไดวาการบริการ
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ท่ีไดรับเปนอยางไร และจะมีประสิทธิภาพดีแคไหนจนกวาจะไดรับการบริการนั้น ๆ แลว ดังนั้นการ

บริการจึงเปนสิ่งท่ีผูรับบริการหวังความพึงพอใจจากการใชบริการเปนสําคัญ ซ่ึงลักษณะความพึงพอใจ

นี้จะมีผลตอการใหบริการในครั้งตอไปดวย 

2) คุณลักษณะการบริการประกอบดวยสวนท่ีจับตองไดและจับตองไม ได

ความสัมพันธระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ การบริการไมสามารถแยกผูใหและผูรับบริการออก

จากกันได เพราะการบริการนั้นผูใหและผูรับบริการจะตองดําเนินการรวมกันไปจึงทําใหเกิด

ความสัมพันธระหวางกัน จากลักษณะการใหบริการไมสามารถแยกผูใหและผูรับบริการออกจากกันได 

ผูใหบริการจึงมีวงจํากัดในการใหบริการแกผูรับบริการแตละราย 

3) มาตรฐานของการบริการ การใหการบริการเปนสิ่ง ไมสามารถกําหนดมาตรฐาน

ใหแนนอนไดข้ึนอยูกับผูรับบริการจะใชบริการอะไร ท่ีไหน และอยางไร ผูใหบริการแตละคนจะมีแบบ

และวิธีการในการใหบริการท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสภาพอารมณและจิตใจของผูใหบริการจากการ

ใหบริการแตละครั้งมีลักษณะแตกตางกัน อาจกอใหเกิดปญหาตอการพิจารณาของการรับบริการนั้น

ได (เทพศักดิ์ บุญรัตพันธ, 2559, หนา 35) 

สรุปไดวา การใหบริการคือ การท่ีมีบุคคลสองฝาย ไดแกผูรับบริการและผูใหบริการ

ซ่ึงถาผูใหบริการไดตอบสนองความตองการดวยความรวดเร็ว ยุติธรรม เสมอภาค ตามความตองการ

ของผูรับบริการ ซ่ึงกอใหเกิดความพึงพอใจ และเกิดทัศนคติท่ีดีตอการบริการนั้น ๆ โดยคํานึงถึง

ลักษณะสําคัญดังนี้ คุณลักษณะของการบริการ ความสัมพันธระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ และ

มาตรฐานของการใหบริการ อะไร ท่ีไหน อยางไร ซ่ึงสงผลใหการบริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพยิ่ง 

2.3.3 หลักของการใหบริการ 

การบริการท่ีดีไดมีผูแสดงความคิดเห็นไวหลาย ๆ ดาน 

กุลธน ธนาพงศธร นักวิชาการไทยกลาววาหลักการใหบริการท่ีสําคัญ 5 ประการคือ  

1) หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ กลาวคือ 

ประโยชนและบริการท่ีองคกรจัดการใหนั้น จะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ 

หรือท้ังหมดมิใชเปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใด กลุมหนึ่งโดยเฉพาะท่ีจะไมเกิดประโยชนสูงสุดในการ

เอ้ือประโยชน และบริการแลวยังไมคุมคากับการดําเนินงานนั้น ๆ ดวย 

2) หลักความสมํ่าเสมอ กลาวคือ การใหบริการนั้น ๆ ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง

และสมํ่าเสมอมิใชทํา ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริหาร หรือผูปฏิบัติงาน 

3) หลักความประหยัด คาใชจายท่ีตองใชในการบริการจะตองไมมากเกินกวาผลท่ี

จะไดรับ 
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4) หลักความสะดวก บริการท่ีจัดใหแกผูบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติได

งายสะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรนอย ไมเปนภาระยุงยากใจใหแกผูใหบริการ หรือผูใชบริการ

มากเกินไป (กุลธน  นาพงศธร, 2555, หนา 303-304) 

ประยูร  กาญจนดุล  กลาวถึง หลักการบริการวามีหลักการสําคัญอยู 5 ประการ 

คือ 

1) บริการสาธารณะ เปนกิจการท่ีอยูในความอํานวยการ หรืออยูในความควบคุม

ของฝายปกครอง 

2) การบริการสาธารณะ มีวัตถุประสงคในการสนองความตองการสวนรวมของ

ประชาชน 

3) การจัดระเบียบและวิธีการดําเนินการบริหารสาธารณะ ยอมจะแกไขเปลี่ยนแปลง

ไดเสมอเพ่ือใหเหมาะสมแกความจําเปนและเวลา 

4) การบริการสาธารณะจะตองดําเนินการอยูเปนนิจ และสมํ่าเสมอ ไมมีการ

หยุดชะงัก หากบริการสาธารณะหยุดชะงักดวยประการใด ๆ ประชาชนยอมไดรับความเดือดรอน 

หรือไดรับความเสียหาย 

5) เอกชนยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับผลประโยชนจากการบริการสาธารณะเทาเทียมกัน  

(ประยูร  กาญจนดุล, 2558, หนา 119-122) 

เคน และ ดาเน็ต (Katz and Danet) เห็นวาหลักการใหบริการท่ีควรยึดถือปฏิบัติ 

3 ประการ ดังนี้ 

1) การติดตอเฉพาะงาน (Specificity) เปนการติดตอสื่อสารระหวางเจาหนาท่ีท่ีมี

การใหบริการกับลุกคา โดยจํากัดอยูเฉพาะขอบเขตในเรื่องของงาน เทานั้น  

2) การใหบริการท่ีมีลักษณะเปนทางการ (Universality) หมายถึง การท่ีใหบริการ

อยางเปนทางการ ไมยึดความสัมพันธสวนตัว แตใหยึดถือการใหบริการแกผูรับบริการทุกคนอยางเทา

เทียมกัน 

3) การวางตนเปนกลาง (Affective Neutrality) หมายถึง การใหบริการแก

ผูรับบริการเจาหนาท่ีท่ีใหจะตองไมนําอารมณเขามาเก่ียวของกับการใหบริการ 

จรัส สุวรรณมาลา กลาวถึงลักษณะการใหบริการท่ีมีคุณภาพ โดยมีตัวแปรท่ีจะ

นํามาใชในการกําหนดคุณภาพของบริการ ดังนี้ 

1. ความถูกตองตามกฎหมาย หมายถึง บริการท่ีจัดใหมีข้ึนตามกฎหมาย โดยเฉพาะ

บริการท่ีบังคับใหประชาชนตองมาใชบริการ เชน บริการรับชําระภาษีอากรจําเปนตองควบคุมให

ถูกตองตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเปนสําคัญ 
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2. ความเพียงพอ หมายถึง บริการท่ีมีจํานวนและคุณภาพเพียงพอกับความตองการ

ของผูรับบริการ ไมมีการรอคอยหรือเขาคิวเพ่ือขอรับบริการ 

3. ความท่ัวถึง เทาเทียม ไมมีขอยกเวน ไมมีอภิสิทธิ์ หมายถึง บริการท่ีดีตองเปด

โอกาสใหประชาชนในทุกพ้ืนท่ี กลุมอาชีพ เพศ วัย ไดใชบริการประเภทเดียวกัน คุณภาพเดียวกันได

อยางท่ัวถึงเทาเทียมกัน โดยไมมีขอยกเวน 

4. ความสะดวก รวมเร็ว เชื่อถือได หมายถึง การใหบริการท่ีดีมีคุณภาพนั้นจะตองมี 

ลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 4.1 ผูใชบริการจะตองไดรับความสะดวก คือ สามารถใชบริการได ณ ท่ีตาง ๆ และ 

สามารถเลือกใชวิธีการไดหลายแบบตามสภาพของผูใชบริการ นอกจากนั้นความสะดวกอาจพิจารณา

ไดจากกระบวนการใหบริการ เชน การจัดใหมีจุดให -รับบริการเพียงจุดเดียว (One -StopService) 

 4.2 ความรวดเร็ว หมายถึง ประชาชนตองไดรับการบริการทันที โดยไมตองรอคิว

คอยรับบริการนานเกินสมควร 

 4.3 ความนาเชื่อถือไดของระบบบริการ หมายถึง บริการท่ีมีคุณภาพจะตองมีความ

ตอเนื่องสมํ่าเสมอ มีระเบียบแบบแผนการใหบริการท่ีแนนอน คาดการณลวงหนาไดแนนอนเปนท่ี

พ่ึงพาของผูรับบริการไดเสมอ และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุด 

5. ความไดมาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง การใหบริการ

ประเภทท่ีตองอาศัยความรูความชํานาญทางเทคนิคหรือทางวิชาการ เชน การเงินการบัญชีบริการทาง

การแพทย เศรษฐกิจ กฎหมาย ฯลฯ บริการดังกลาวนี้จะมีคุณภาพดีก็ตอเม่ือมีบุคลากรและ

กระบวนการใหบริการท่ีไดมาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ 

6. การเรียกเก็บคาบริการท่ีเหมาะสมตนทุนการใหบริการต่ํา หมายถึง การใหบริการ

ของรัฐประเภทท่ีมีการเรียกเก็บคาบริการจากผูรับบริการตองมีคาบริการท่ีเหมาะสมและตองมีระบบ

การจัดบริการท่ีมีประสิทธิภาพ มีตนทุนการดําเนินงานต่ํา เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีคุณภาพดี 

และมีคาบริการท่ีไมสูงเกินไป   (2539 อางถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550, หนา 14 -15) 

สรุปไดวา หลักการใหบริการหมายถึง หลักความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ

หรือท้ังหมด เชน หลักความสอดคลอง หลักความสมํ่าเสมอ หลักความสะดวกท่ีผูใหบริการบริการแก

ผูรับบริการ เปนตน 

2.3.4 องคประกอบของการใหบริการ 

พาราชัวแมน,ซิลเทล ละบรารี่ (Parasurman, Zeithaiและ Barry) กลาวไววา

การบริการท่ีประสบความสําเร็จจะตองประกอบดวยคุณสมบัติสําคัญตาง ๆ เหลานี้คือ 

1) ความเชื่อถือได (Reliability) ประกอบดวย 

1.1) ความสมํ่าเสมอ (Consistency) 
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1.2) ความพ่ึงพาได (Dependability) 

2) การตอบสนอง (Responsive) ประกอบดวย 

2.1) ความเต็มใจท่ีจะใหบริการ 

2.2) ความพรอมท่ีจะใหบริการและอุทิศเวลา 

2.3) การติดตออยางตอเนื่อง 

2.4) การปฏิบัติตอใชบริการเปนอยางดี 

3) ความสามารถ (Competence) ประกอบดวย 

3.1) สามารถในการใหบริการ 

3.2) สามารถในการสื่อสาร 

3.2) สามารถในความรูวิชาการท่ีจะใหบริการ 

4) การเขาถึงบริการ (Access) ประกอบดวย 

4.1) ผูใชบริการเขาใจหรือรับบริการไดสะดวก ระเบียบข้ันตอนไมควรมากมาย

ซับซอนเกินไป 

4.2) ผูใชบริการใชเวลานอย 

4.3) เวลาท่ีใหบริการเปนเวลาท่ีสะดวกสําหรับผูใชบริการ 

4.4) อยูในสถานท่ีท่ีผูใชบริการติดตอไดสะดวก 

5) ความสุภาพออนโยน (Courtesy) ประกอบดวย 

5.1) การแสดงความสุภาพตอผูใชบริการ 

5.2) ใหการตอนรับท่ีเหมาะสม 

5.3) ผูใหบริการมีบุคลิกท่ีดี 

6) การสื่อสาร (Communication) ประกอบดวย 

6.1) มีการสื่อสารและชี้แจงเขตและลักษณะงานบริการ 

6.2) มีการอธิบายข้ันตอนการใหบริการ 

7) ความซ่ือสัตย (Credibility) คือคุณภาพของงานบริการ มีความเท่ียงตรง

นาเชื่อถือ 

8) ความม่ันคง (Security) ประกอบดวย 

8.1) ความปลอดภัยทางกายภาพ เชนเครื่องมือ อุปกรณ 

8.2) ความปลอดภัยทางดานอ่ืน ๆ เชน ภาพพจน ชื่อเสียง เปนตน 

9) ความเขาใจ (Understanding) ประกอบดวย 

9.1) การเรียนรูผูใชบริการ 

9.2) การใหคําแนะนําและการเอาใจใสผูใชบริการ 
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9.3) การใหความสนใจตอผูใชบริการ 

10) การสรางสิ่งท่ีจับตองได (Tangibility) ประกอบดวย 

10.1) การเตรียมวัสดุ อุปกรณใหพรอมสําหรับการใหบริการ 

10.2) การเตรียมอุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ 

10.3) การจัดสถานท่ีใหบริการสวยงาม สะอาด (เรื่องเดียวกัน,หนา 13-14) 

สุชาติ  จันทรนอย ไดกลาววาการบริการสาธารณะมีองคประกอบท่ีสําคัญ6สวนคือ 

1) สถานท่ีและบุคคลท่ีใหบริการ 

2) ปจจัยท่ีนําเขา หรือทรัพยากร 

3) กระบวนการและกิจกรรม 

4) ผลผลิต หรือตัวบริการ 

5) ชองทางการใหบริการ 

6) ผลกระทบตอการใหบริการ (สุชาติ  จันทรนอย, หนา  9-10) 

บี.เอ็ม.เวอรมา (B.M.Verma) ไดกลาวถึงการบริการท่ีดีวาการใหบริการท่ีดีสวน

หนึ่งข้ึนกับการเขาถึงบริการและเสนอแนวคิดเก่ียวกับการเขาถึงบริการดังนี้ 

1) ความเพียงพอของบริการท่ีมีอยู (Availability) คือความเพียงพอระหวางบริการ

ท่ีมีอยูกับความตองการขอรับบริการ 

2) การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวก โดยคํานึงถึงลักษณะท่ีตั้งการเดินทาง 

3) ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ (Accommodation) 

ไดแก การบริการท่ีผูรับบริการยอมรับวาใหความสะดวก มีสิ่งอํานวยความสะดวก 

4) ความสามารถของผูรับบริการ (Capability) ในการท่ีจะเสียคาใชจายสําหรับการ

บริการ 

5) การยอมรับคุณภาพของการบริการ (Acceptability) ซ่ึงในท่ีนี้รวมถึงการยอมรับ

ลักษณะของผูใหบริการ (กุลธน  ธนาพงศธร , 2559 , หนา 35) 

สรุปไดวา การบริการ จะตองตอบสนองความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ หรือ

ในการใหบริการ จนประสบความสําเร็จซ่ึงประกอบดวยคุณสมบัติ คือความเชื่อถือ ความซ่ือสัตว 

ความม่ันคง ความเขาใจ และการสรางสิ่งท่ีจับตองไดและไมได เปนตน 

2.3.5 เทคนิคการสรางความประทับใจในการบริการ 

เม่ือพิจารณาถึงเทคนิคการสรางความประทับใจในการบริการ ซ่ึงไดมีผูกลาวไววา 

ดังนี้ 

ปรัชญา เวสารัชช  ไดกลาวไววา เก่ียวกับวิธีการสรางความประทับใจสําหรับ

ประชาชนผูรับบริการ อาจทําไดหลากหลายข้ึนอยูกับกําลังทรัพยากรท่ีมีและความตั้งใจท่ีจะใหบริการ
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ท่ีดี โดยพนักงานผูใหบริการเปนเรื่องสําคัญพนักงานผูใหบริการตองมีจิตสํานึกท่ีดี สนใจและตั้งใจ

พัฒนาการบริการของตนใหเกิดความประทับใจท่ีดีสําหรับประชาชน แลวจะตองมีขบวนการวิธีปฏิบัติ

ท่ีสรางความประทับใจสําหรับประชาชนผูรับบริการ คือ 

1. การจัดระบบ ในการใหบริการทีมีคุณภาพอาจทําไดหลายทาง 

 1.1 การใหบัตรคิวโดยรับบัตรคิวจากเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ หรือหยิบจากจุดวาง

บัตรคิว แตท้ังนี้ตองมีการประกาศใหทราบตลอดเวลา 

 1.2 การจัดแถว การจัดชองใหติดตอโดยการจัดชองหรือแถวใหประชาชนเขาแถว

อยางเปนระเบียบ 

 1.3 การจัดหรือกําชับพนักงานผูใหบริการคอยดูแลเปนครั้งคราวเพ่ือใหเกิดระเบียบ 

 1.4 การจัดชองพิเศษในกรณีทีมีเรื่องท่ีติดตอบางเรื่องสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว 

ก็ควรแยกเรื่องดังกลาวออกจากชองปกติและจัดเปนชองทางดวนใหโดยประชาสัมพันธใหทราบและ

ชัดเจน เชน 

 1.4.1 การจัดเวลาทําการ เริ่มจาก 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

 1.4.2 การระบุเวลาดําเนินการ หนวยบริการท่ีดีควรระบุเวลาดําเนินการใหชัดเจน

เพ่ือท่ีประชาชนจะไดทราบระยะเวลาในการดําเนินการ 

 1.4.3 การจัดจุดรับบริการ จุดท่ีรับติดตอควรเปนจุดท่ีสะดวกสําหรับประชาชนควร

เปนจุดท่ีอยูบริเวณดานหนาของหนวยงาน 

 1.4.4 บริการจุดเดียว ในระบบบริการท่ีดีภาระท้ังหลายควรตกกับพนักงานสวน

ประชาชนควรไดรับความสะดวกมากท่ีสุด การกําหนดจุดรับติดตอควรจัดใหเหลือนอยท่ีสุดประชาชน

ควรติดตอท่ีจุดเดียวและเจาหนาท่ีจะตองดําเนินการท้ังหมดใหแลวเสร็จ 

2. การอํานวยความสะดวก ประชาชนไดรับความสะดวกมากเทาไหรก็จะยิ่งทําให

เกิดความรูสึกและความประทับใจท่ีดีมาก โดยสามารถจัดใหแกประชาชน ไดดังนี้ 

 2.1 ความสะดวกระหวางรอ หนวยบริการควรเรงบริการใหรวดเร็ว ลดเวลาท่ี

ผูรับบริการใหนอยลงท่ีสุด หากจําเปนท่ีผูรับบริการตองรอหนวยงานบริการ ตองจัดใหประชาชนเกิด

ความสะดวกในการรอ เชน จัดใหมีสถานท่ีและท่ีนั่งรอเพียงพอไมแออัด ไมเบียดเสียด ไมยัดเยียด 

 2.2 ความสะอาดของสถานท่ี ความประทับใจของประชาชนข้ึนอยูกับความสะอาด

ของสถานท่ี ความเรียบรอยของอาคารสถานท่ีโดยเฉพาะหองสุขา 

 2.3 ความสะดวกของประชาชนบางกลุม ประชาชนท่ีเขามาติดตอมีหลายกลุม

หลายประเภท โดยเฉพาะคนพิการ ควรจัดใหมีทางเลื่อนสําหรับรถเข็น 

3. การใชเทคโนโลยียุคสมัยใหม เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในการเก็บและ

ประมวลผลขอมูล ผอนแรงในการทํางาน สรางความถูกตอง ชวยลดความผิดพลาดของมนุษย ชวยให
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ทํางานไดรวดเร็วและชวยใหผลงานมีความเรียบรอย เทคโนโลยีสามารถนํามาใชสําหรับงานบริการ 

เชน 

 3.1 แบบฟอรมไมจําเปนตองเปนแบบฟอรมท่ีจัดพิมพโดยสวนราชการ หนวย

บริการควรยินยอมใหผูติดตอสามารถพิมพแบบฟอรมของตนไดเอง 

 3.2 การใหขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกส ปจจุบันมีการพัฒนาของเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส หนวยบริการควรใชประโยชนจากการพัฒนายุคใหม เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการ

บริการ เชน ผานระบบอินเตอรเน็ต และใหขอมูลผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ 

 3.3 การใชเทคโนโลยีสนับสนุนงานบริการ เทคโนโลยีหรือเครื่องมือสมัยใหมชวยใน

การบริการ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือชวยในการพิมพหรือบันทึกผลงานแทนการลงรายการดวยตัว

บุคคล (ปรัชญา เวสารัชช 2540, หนา 48 – 53อางถึงใน สุนันทา  ทวีผล , 2550 , หนา 17) 

สรุปไดวา การใหบริการเพ่ือใหเกิดความประทับใจสําหรับประชาชนผูมาติดตอนั้นมี

มากมายหลากหมายวิธี โดยสวนรวมแลว เทคนิควิธีเหลานี้เนนท่ีการจัดระบบท่ีเหมาะสม การใช

เทคโนโลยีสนับสนุนท่ีสําคัญ คือ พนักงานผูใหบริการตองมีความสนใจ และความพยายามนํามา

ประยุกตใชใหเหมาะสม 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล 

2.4.1 เทศบาล เปนรูปแบบการปกครองสวนรูปแบบหนึ่งท่ีใชในประเทศไทยปจจุบัน การ

ปกครองรูปแบบเทศบาลเปนการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินดําเนินการปกครองกันเองตามระบอบ

ประชาธิปไตย เกิดข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยเริ่มจากการจัดต้ัง

สุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร ร.ศ. 116 (พ.ศ.2240) โดยมีพระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร 

ร.ศ.116 ในสวนภูมิภาค มีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลทาฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ.2448)

ข้ึนมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2475 ไดมีการเปลี่ยนแปลการปกครองไดมีการกระจายอํานาจ

การปกครองท่ีสมบูรณแบบยิ่งข้ึน 

โดยมีการจัดตั้งเทศบาลข้ึนใน พ.ศ. 2476 โดยมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

เทศบาล พ.ศ. 2476 มีการยกฐานะสุขาภิบาลข้ึนเปนเทศบาลหลายแหง ตอมาไดมีการแกไขครั้ง

สุดทาย โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2543 ในปจจุบันเทศบาลท่ัวไปมีจํานวน

ประมาณกวา 2,000 แหง 

การปกครองทองถ่ินไดเริ่มตนมาเปนเวลานานพอสมควรแลว แตการปกครอง

ทองถ่ินไมวาจะเปนรูปแบบใดก็ยังไมเขมแข็งพอแตพอจะเปนหลักไดบาง ก็คือการปกครองทองถ่ิน

แบบของกรุงเทพมหานครและเทศบาลเทานั้น ซ่ึงรัฐบาลหลายรัฐบาลไดพยายามจะพัฒนารูปแบบให

เหมาะสมกับประเทศไทยอยูลายครั้ง โดยมีการทดลองรูปแบบเมืองพัทยา แตก็ไมไดผลเทาท่ีควรจึง
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กลับมาดําเนินการแบบเทศบาล โดยใหเมืองพัทยาบริหารงานตามรูปแบบของเทศบาลนคร ใน

ปจจุบันนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหสามารถรวมการปกครองทองถ่ินในจังหวัดใหเปนทองถ่ิน

ขนาดใหญท้ังจังหวัดไดดังนี้“มาตรา 76 รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจใน

กิจการทองถ่ินไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินและระบบสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสรางพ้ืนฐาน

สารสนเทศในทองถ่ินใหท่ัวถึงและเทาเทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญโดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น (ดุษฎี สุวัฒ

วิตยากร 2551, หนา 2 - 19) 

สรุปไดวา การจัดตั้งเทศบาล เพ่ือใหเทศบาลเปนหนวยการปกครองทองถ่ิน รูปแบบ

เทศบาลท่ีแยกมาจากการปกครองแยกออกจากระเบียบการบริหารราชการสวนกลาง ชาวไทยรูจักคํา

วา เทศบาลมาตั้งแต พ.ศ.2476 เทศบาลเปนหนวยงานหรือองคกรท่ีเปน ตัวแทนของประชาชนในการ

ดําเนินการปกครองดวยตนเอง กรอบการทํางานของเทศบาลมี ลักษณะเหมือนกับรูปแบบการทํางาน

ระบบรัฐสภา โดยแบงโครงสรางออกเปน ฝายบริหารและ ฝายนิติบัญญัติจากเง่ือนไขการจัดตั้ง

ประเภทของเทศบาล การยกฐานะของเทศบาล จึงข้ึนอยู กับรายได และขนาดของประชากร เปน

หลัก ในขณะเดียวกันก็มีการจัดตั้งพ้ืนท่ีของตนเปนการ ปกครองทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล ทองถ่ิน

นั้นตองมีความเจริญตามเกณฑเทานั้น สวนทองถ่ิน ท่ีมีรายไดนอยและมีขนาดประชากรนอย จึงมัก

ขาดโอกาส 

2.4.2 หนาท่ีของนายกเทศมนตรี ระบบการบริหารเทศบาลของไทยนั้นนายกเทศมนตรี

เปนหัวหนาท้ังฝายบริหารและ ฝายการเมือง ในฐานะท่ีนายกเทศมนตรีเปนหัวหนาของเทศบาลเชนนี้ 

ยอมมีภาระหนาท่ีมากมาย ท้ังท่ีระบุไวในกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับของกระทรวงตลอดจนจารีต

ประเพณีของแตละ ทองถ่ิน ซ่ึงอาจแยกกลาวไดดังนี้ (อุทิศ  แกวขาว, 2555, หนา 30-31 อางถึงใน 

พิชัย  ขุมเงิน, 2558, หนา 30-31)    

1. บทบาทหนาท่ีในการบริหารเทศบาล    

1.1 วางนโยบายในการบริหาร นายกเทศมนตรีเปนหัวหนาในการบริหารงานของ 

เทศบาล จึงตองเปนผูกําหนด นโยบายในการบริหารงานของเทศบาล เพราะการดําเนินงานตาง ๆ 

ของเทศบาลนั้นจําเปนตองมีโครงการเปาหมาย ตลอดจนวัตถุประสงคในการบริหารไวดวย เม่ือ เปน

เชนนี้ หนาท่ีอันสําคัญของนายกเทศมนตรีก็ไดแตการกําหนดนโยบายในการบริหารเทศบาล สวน

วิธีการในการพิจารณากําหนดนโยบายในการบริหารนั้นอาจไดรับการแนะนํา ขอคิดเห็นจาก สมาชิก

สภาเทศบาลหรือปลัดเทศบาล หรือพนักงานเทศบาลตําแหนงอ่ืน ๆ ตลอดจนบุคคลภายนอก ท่ีมีสวน

เก่ียวของกับการบริหารเทศบาล เม่ือนายกเทศมนตรีไดพิจารณากําหนดนโยบายแลวก็เสนอ ใหสภา

เทศบาลใหความเห็นชอบ 
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1.2 หนาท่ีในการปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบาย เม่ือสภาเทศบาลไดใหความ 

เห็นชอบแลว เปนหนาท่ีของนายกเทศมนตรีจะตองนํานโยบายนั้นมาปฏิบัติใหบังเกิดผลดีท่ีสุด และให

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงโดยปกติแลวนายกเทศมนตรีจะเปนผูมอบหมายให พนักงาน

เทศบาลเปนผูนํานโยบายท่ีตนวางไวแลวไปปฏิบัติตาม การท่ีนายกเทศมนตรีมีหนาท่ี ควบคุมใหการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลเปนไปตามเปาหมายแหงนโยบายนี้ นายกเทศมนตรีจึงตองมี เจาหนาท่ีคอย

ชวยเหลือ มีอํานาจในการบรรจุแตงตั้งโยกยายเจาหนาท่ี มีอํานาจในการบังคับบัญชา พนักงาน

เจาหนาท่ีในเทศบาลนั้นๆ รวมท้ังมีหนาท่ีท่ีจะตองชี้แจงนโยบาย หรืออภิปรายตอบขอ ซักถาม

เก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามนโยบายนั้นๆ แกฝายสภาเทศบาล เปนตน 

1.3 หนาท่ีในการจัดทํางบประมาณ หนาท่ีในการจัดทํางบประมาณนี้นับไดวาเปน 

หนาท่ีอันสําคัญยิ่งของนายกเทศมนตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบการบริหารงานของไทย ท้ังท่ีใน 

การท่ีนายกเทศมนตรีตองเปนผูนํา ในการบริหารงานของเทศบาล ในการพิจารณาวางโครงการ 

นโยบายนั้น ก็ตองสอดคลองกับการจัดทํางบประมาณ เพราะวาแมมีโครงการหรือนโยบายท่ีดีแลว แต

ไมมีเงินในโครงการนั้น ๆ ก็ไมมีทางจะประสบความสําเร็จได ฉะนั้นการกําหนดงบประมาณจึง เปน

เรื่องสําคัญยิ่งของเทศบาล ท้ังนี้เพราะวางบประมาณนั้นเปนแผนการจัดสรรเงินท่ีสําคัญของ เทศบาล 

โดยรวบรวมรายไดท่ีคาดวาจะไดรับและรายจายท่ีประมาณวาจะใชจาย หรืออีกนัยหนึ่งก็ หมายถึง

การกําหนดงานท่ีจะจัดทํา และวิธีการท่ีจะใชจายเงินในงานนั้น ดังนั้นงบประมาณจึงมิใช มี 

ความหมายเฉพาะแตการแสดงรายการเงินรับเงินจายท่ีเทานั้นแตถือวาเปนแผนการบริหารงานของ 

เทศบาลในรอบปหนึ่ง การบริหารงานเทศบาลจะดีหรือไมดีจะมีคุณประโยชนแกทองถ่ินและ

ประชาชนเพียงใดจะมองเห็นไดจากงบประมาณประจําปของเทศบาล 

2.4.3 อํานาจหนาท่ีของเทศบาล 

1. รักษาความสงบเรียบรอย 

2. จัดสาธารณูปโภคตาง ๆ 

3. จัดการศึกษา   

4. สงเสริมการทํามาหากิน 

5. บรรเทาสาธารณภัย   

6. ดําเนินกิจการเทศพาณิชย   

7. อํานาจหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  (สนิท จรอนันต, 2549, หนา 32-34) 

สรุปไดวา การปกครองสวนทองถ่ินเปนการปกครองท่ีรัฐบาลมอบอํานาจในการ

ดําเนิน กิจกรรมท่ีจําเปนในทองถ่ินนั้น ๆ เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไดมีอํานาจในการ 

ปกครองรวมกัน รับผิดชอบท้ังหมดหรือแตเพียงบางสวนในการบริหารทองถ่ิน มีเจาหนาท่ี ดําเนินการ

ท่ีประชาชนในทองถ่ินนั้นเลือกข้ึนมา ดําเนินการบริหารกิจการท่ีเปนบริการดานพ้ืนฐาน ภายใน
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ทองถ่ินโดยอิสระ แตก็ถูกกํากับดูแลจากรัฐบาลกลางในบางสวนการปกครองทองถ่ินปจจุบันเปน

รากฐานท่ีสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเปนการกระจายอํานาจใหประชาชนใน

ทองถ่ินมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองดวยการ เปดโอกาสใหประชาชนไดปกครอง และ

บริหารงานทองถ่ินของตนเอง ตัดสินใจในกิจการทองถ่ิน ไดเอง การปกครองทองถ่ินถือเปน

กระบวนการทางการเมือง ดังนั้นการบริหารการปกครองทองถ่ิน เทากับยอมรับความตองการของ

ประชาชน ผูบริหารทองถ่ินถือวาเปนสวนสําคัญตอการบริหาร จัดการเปนอยางยิ่ง เพราะตองทําการ

จัดการแกไขปญหาของชุมชนในทองถ่ินใหเปนท่ีนาเชื่อถือ เพราะปญหาตาง ๆ ในทองถ่ินมีหลายสิ่ง

หลายอยาง และสลับซับซอน   การบริหารงานในปจจุบันเปนการบริหารงานภายใตทรัพยากรท่ีมีอยู

อยางจํากัด ท้ังดาน กําลังคน กําลังเงิน วัสดุอุปกรณและวิธีการจัดการ องคกรการปกครองสวน

ทองถ่ินตองปฏิบัติ หนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว และขณะเดียวกันก็มีหนาท่ีตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ซ่ึงผูบริหารตองใชงบประมาณใหคุมคาและเรียนรูแนวทางการท างานใหม ๆ 

โดยเฉพาะ ความสัมพันธกับขาราชการและเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 

2.4.4 การจัดองคการเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม ไดแบงรูปแบบการ บริหารกิจการเทศบาลเปน 2 รูปแบบคือ การบริหารกิจการเทศบาล

รูปแบบคณะเทศมนตรีและ การบริหารกิจการเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรีซ่ึงจะเปนการบริหารใน

รูปแบบใหเปนไปตาม เจตนารมณของประชาชนโดยการจัดทําประชามติ 1.การบริหารกิจการเทศบาล

รูปแบบคณะเทศมนตรี ประกอบดวยสภาเทศบาล และคณะเทศมนตรี โดยมีองคประกอบและอํานาจ

หนาท่ีดังตอไปนี ้ 

1.1 สภาเทศบาล สภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง โดยตรงอยู

ในตําแหนงไดคราวละ 4 ป สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภา คนหนึ่งโดยให 

ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบา ตามมติของสภาเทศบาล สภาเทศบาลตําบลมี

สมาชิกท้ังหมด 12 คน สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกท้ังหมด 18 คน และสภาเทศบาลมีสมาชิก 

ท้ังหมด 24 สภาเทศบาลมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ (1) อํานาจในการตราเทศบัญญัติ ซ่ึงมีผลใชบังคับได

เฉพาะในเขตเทศบาลนั้น โดยสภาเทศบาลเปนผูมีอํานาจหนาท่ีในการตราเทศบัญญัติ โดยไมขัดหรือ

แยงตอตัวบท กฎหมาย (2) อํานาจในการควบคุมฝายบริหาร สภาเทศบาลมีอํานาจในการควบคุม

คณะ เทศมนตรีซ่ึงเปนฝายบริหาร ใหปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายท่ี 

กําหนดไว โดยมีมาตรการควบคุมท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ การตั้งกระทู การเปดอภิปรายและ การ

อนุมัติงบประมาณประจําป (3) อํานาจในการใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะเทศมนตรี ตาม

บทบัญญัติ ของกฎหมายวาดวยเทศบาล ไดกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทน

เทศบาล เปนนายกเทศมนตรีและเทศมนตรี ดวยความเห็นชอบของสภาเทศบาล (4) อํานาจในการ

แตงตั้งคณะกรรมการของสภาเทศบาล เพ่ือท่ีจะใหการ ดําเนินงานตาง ๆ ของสภาเทศบาลเปนไป
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อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สภาเทศบาลมี อํานาจท่ีจะตั้งคณะกรรมการเพ่ือใหปฏิบัติ

ภารกิจท่ีมอบหมายใหทําซ่ึงคระกรรมการท่ีสภา เทศบาลจะแตงตั้งดังนี้สามารถจําแนกออกไดเปน 2 

ประเภท คือ คณะกรรมการสามัญ เปน คณะกรรมการท่ีประกอบดวยสภาเทศบาล และ

คณะกรรมการวิสามัญ เปนคณะกรรมการท่ี ประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาล หรือผูทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกท่ีมิไดเปนสมาชิก ซ่ึงไดรับ เลือกจากสภาเทศบาลเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตางๆตามท่ีสภาเทศบาล

มอบหมาย 

1.2 คณะเทศมนตรี ในกรณีการบริหารกิจการของเทศบาล ในรูปแบบคณะ 

เทศมนตรีมีอํานาจในการบริหารงานตามกฎหมาย ซ่ึงประกอบดวยนายกเทศมนตรี และ เทศมนตรี 

จํานวนตามประเภทของเทศบาล คือ เทศบาลตําบลใหมีเทศมนตรีได 2 คน ซ่ึงเม่ือ 58 รวม

นายกเทศมนตรีเปนคณะเทศมนตรีแลวมีจํานวน 3 คน เทศบาเมืองใหมีเทศมนตรีได 3 คน ซ่ึงเม่ือ

รวมกับนายกเทศมนตรีเปนคณะเทศมนตรีแลวมีจํานวน 4 คน และเทศบาลใหมี เทศมนตรีได 4 คน

ซ่ึงรวมนายกเทศมนตรีเปนคณะเทศมนตรีแลวมีจํานวน 5 คน คณะ เทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ (1) 

อํานาจหนาท่ีในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ เทศบาลตามท่ีกฎหมาย

เทศบาลและกฎหมายอ่ืนกําหนดไว (2) อํานาจหนาท่ีในการเปรียบเทียบคดี ท่ีละเมิดตอเทศบัญญัติ

โดย นายกเทศมนตรีหรอเทศมนตรีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบปรับในคดีท่ีมีการละเมิดตอ 

เทศบัญญัติไดและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา (3) อํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติการตาง ๆ ตาม

กฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง ทองท่ี เชนเดียวกับกํานัน ผูใหญบานในการปฏิบัติงานตาง ๆ ในเขต

เทศบาลตามบทบัญญัติของ กฎหมายลักษณะการปกครองทองท่ี หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาไทย พิจารณาเห็นสมควรและไดกําหนดไวโดยกฎกระทรวง (ปธาน สุวรรณมงคล, 

2548, หนา 301) 

สรุปไดวา การจัดองคการเทศบาลไดจัด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดแบงรูปแบบการบริหารกิจการเทศบาลเปน 2 รูปแบบคือ การบริหาร กิจการ

เทศบาลรูปแบบคณะเทศมนตรีและการบริหารกิจการเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรีซ่ึง จะเปนการ

บริหารในรูปแบบใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนโดยการจัดทําประชามติ 

2.4.5 จุดมุงหมายของการจัดตั้งเทศบาล ความคิดในเรื่องการจัดตั้งเทศบาล เริ่มปรากฏ

ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 6 ในรูปของ รัฐธรรมนูญลักษณะปกครองคณะนคราภิบาล พ.ศ.2461 โดยใชกับ

เมืองจําลอง “ดุสิตธานี” ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2476 ซ่ึงถือวาเปนกฎหมาย

การปกครอง สภาเทศบาล สภาเทศบาลตําบล 12 สภาเทศบาลเมือง 18 สภาเทศบาลนคร 24 วาระ 

4 ป คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี 1 เทศมนตรีเทศบาลตําบล 2 เทศมนตรีเทศบาลเมือง 3 

เทศมนตรีเทศบาลนคร 4 คณะเทศมนตรีไดรับความ เห็นชอบจากสภาเทศบาลวาระ 4 ป 

นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี 1 รองนายกฯเทศบาลตําบล 2 รองนายกฯเทศบาลเมือง 3 รอง
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นายกฯเทศบาลนคร 4 นายกเทศมนตรีเลือกตั้ง โดยตรง วาระ 4 ป เทศบาล หรือ ปลัดเทศบาล สวน

ราชการ อ่ืน สํานักงาน ปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล สํานักงาน ปลัดเทศบาล สวนราชการ อ่ืน 4 

ทองถ่ินฉบับแรก โดยมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ประสิทธิภาพในการ 

จัดบริการสาธารณะ ประการท่ีสอง เปนสถาบันการสอนการปกครองระบอบประชาธิปไตย เทศบาล

จัดเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงมีการจัดตั้งมาตั้งแต พ.ศ.2476 การจัดตั้ง

เทศบาลกระทําโดยพระราชกฤษฎีกาและมีการแบงเทศบาลออกเปน 3 ประเภท แต ละประเภทมี

เง่ือนไขการจัดตั้ง ดังนี้ 1.เทศบาลตําบล ใชเกณฑรายไดเปนตัวกําหนดคือ พ้ืนท่ีใดจะจัดตั้งเทศบาล

ตําบล จะตองมีรายไดไมต่ํากวา 12 ลานบาท (ไมรวมเงินอุดหนุน) ประชากร 7,000 คนข้ึนไปอยูกัน 

หนาแนนไมต่ํากวา 15,000 คน ตอ 1 ตารางกิโลเมตร 2.เทศบาลเมือง คือ ทองถ่ินท่ีเปนท่ีตั้งศาลา

กลางจังหวัด หรือทองถ่ินท่ีมีประชากร 10,000 คนข้ึนไป อยูกันหนาแนนไมต่ํากวา 3,000 คน ตอ 1 

ตารางกิโลเมตร 3.เทศบาลนคร คือ ทองถ่ินท่ีมีประชากรตั้งแต 50,000 คนข้ึนไปอยูหนาแนนไมต่ํา 

กวา 3,000 คน ตอ 1 ตารางกิโลเมตร 94 สรุปไดวา จุดมุงหมายของการจัดตั้งเทศบาล การใหบริการ

สาธารณะมี ประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการสอนการปกครองระบอบประชาธิปไตยของเทศบาล (ทองอาน 

พาไทสง, 2549, หนา 130-142) 

สรุปไดว า  จุดมุ งหมายของการจัดตั้ ง เทศบาล การใหบริการสาธารณะมี 

ประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการสอนการปกครองระบอบประชาธิปไตยของเทศบาล 

2.4.6 บุคลากรของเทศบาล บุคลากรของเทศบาลประกอบดวยพนักงานเทศบาล และ

ลูกจาง (1)พนักงานเทศบาล เปนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานประจําในเทศบาลและไดรับ เงินเดือนจาก

งบประมาณหมวดเงินเดือนท่ีตั้งไวในงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาล พนักงานเทศบาล

เกิดข้ึนตามกฎหมายท่ีกําหนดไว (2) ลูกจาง เปนเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในเขตเทศบาลอีกประเภทหนึ่ง

เพ่ือชวย ปฏิบัติงานของเทศบาล 2.องคการบริหารงานบุคคลของเทศบาล การบริหารงานบุคคลของ

เทศบาล เปนระบบ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ซ่ึงมี 3 ระดับ โดยมีคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารบุคคล สวนทองถ่ิน เปนผูวางหลักและควบคุมการดําเนินงานตางๆ เก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลของ เทศบาลทุกแหงท่ัวประเทศ ท้ังนี้โดยคาดหวังท่ีจะใหเกิดเสถียรภาพและความม่ันคงในการ 

บริหารการปกครองประเทศเปนสําคัญ สวนในระดับท่ีต่ํากวาลงไปนั้น ใหมีการจัดตั้ง คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลกลาง และลดหลั่นกันลงไปจนถึงในระดับจังหวัดท่ีมีเทศบาลอยู กําหนดมาตรฐาน

กลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องการ

แตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงของพนักงานสวนทองถ่ินรวมตลอดถึง 66 การกําหนดโครงสราง

อัตราเงินเดือนและประโยชนตอบแทน ใหมีสัดสวนท่ีเหมาะสมแกรายได และการพัฒนาทองถ่ิน ตาม

อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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3. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เพ่ือใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ 

บริหารงานบุคคลของเทศบาลแตละแหงเปนไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกัน ใหมีคณะหนึ่ง 

ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยซ่ึง ไดรับ

มอบหมายเปนประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการ พล เรือน ผูอํา

นายการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครองผูแทน เทศบาลจํานวน 6 

คน ซ่ึงคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจํานวน 3 คน และปลัดเทศบาลจํานวน 3 คน และผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน 6 คน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญในดาน การบริหารงานทองถ่ิน ดาน

การบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการหรือดานอ่ืนท่ีจะเปนประโยชนแกการ

บริหารงานบุคคลของเทศบาล  

4. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เพ่ือทําหนาท่ีบริหารงานบุคคลสําหรับเทศบาล 

ทุกแหงท่ีอยูในเขตจังหวัดนั้นประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน หัวหนาสวนราชการ 

ประจําจังหวัด จํานวน 5 คน จากสวนราชการในจังหวัดนั้น ผูแทนเทศบาลจํานวน 6 คน มา จาก

ประธานสภาเทศบาล จํานวน 2 คน นายกเทศมนตรีจํานวน 2 คน ปลัดเทศบาลจํานวน 2 คน และ

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน มีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเก่ียวการ บริหารบุคคล

ในเทศบาล (โกวิทย  พวงงาม, 2548 ,หนา 177) 

สรุปไดวา การบริหารงานบุคคลของเทศบาล คือการปฏิบัติงานของพนักงาน และ 

ลูกจางใหเปนไปตามคุณสมบัติ หลักเกณฑและระเบียบการทํางานโดยมีการกํากับดูแล ตรวจสอบเพ่ือ

สงเสริมการพัฒนาของพนักงานและลูกจาง 

 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกของขาราชการ 

การบริหารราชการแผนดินภารกิจของรัฐ ไมวารัฐจะปกครองหรือบริหารในระบอบ

การปกครองรูปใด ความสัมพันธระหวางผูปกครองและผูถูกปกครองถือเปนศาสตรและศิลป ท่ีปรัชญา

เมธีหลายทานตั้งแตอดีตกาลจนถึงนักวิชาการทางปกครองสมัยใหมไดเพียรพยายามศึกษาหารูปแบบ

จนกลายเปนทฤษฎีการปกครองและการบริหารใหผูสนใจวิชาการปกครองและการบริหารไดศึกษา

เพ่ือเปนแนวทางในการปรับกระบวนการบริหารการปกครองใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของแตละ

สังคม 

การบริหาราชการแผนดินของไทยก็เชนกัน ไดมีการปรับปรุงมาเปนระยะ ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดทรงมอบพระราชกรณียกิจดานนี้แก

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซ่ึงภายหลังไดรับการสถาปนาเปนเสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยพระองคแรก และไดรับการยกยองเทิดพระเกียรติวาเปนพระบิดาแหงการ

ปกครองของไทย จบมาตราบเทาทุกวันนี้ นับเปนจุดกําเนิดและแมแบบของการบริหารราชการ
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แผนดินของไทยท่ีเริ่มเขาสูยุคฟนฟูการบริหารราชการแผนดินแบบตะวันตก แนวความคิดในชวงนั้น

แมจะเปนการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย แตก็ทรงออกวาราชการหัวเมืองเปนประจํา ดวย

ทรงหวงใยในความทุกขสุขของประชาชน และไดมอบแนวทางการทํางานแกหัวเมืองท้ังหลายวา 

“มหาดไทย” หมายถึง “การบําบัดทุกข บํารุงสุข”เปนภารกิจท่ีจะสรางความรมเย็นเปนสุขแก

ประชาชน ซ่ึงขาราชการพลเรือนท้ังหลายจะตองรวมมือกันสรางข้ึน และตองมีอุดมการณในการ

ปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือถือวาการใหบริการเปนหนาท่ี ตัวบทกฎหมายเปนเครื่องมือในการ

อํานวยความสะดวกในการทํางานเพ่ือรักษาความถูกตอง และความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม 

หาใชเครื่องมือในการฉกฉวยผลประโยชนจากผูมาขอรับบริการ 

แนวคิดทางการฝกอบรมของขาราชการ นอกจากจะเนนการเพ่ิมพูนความรูแลว ควร

สรางจิตสํานึกในการใหบริการใหมากข้ึน โดยเฉพาะ “บทบาทของขาราชการในจะเปนทศวรรษหนา

การใหบริการจะเปนหัวใจของงาน ท่ีทําใหขาราชการมีความเจริญกาวหนา และยังยึดเปนอาชีพได 

และเม่ือขาราชการพรอมใจกันเปนผูใหบริการแลว ผลกําไรของสวนขาราชการนั้น ๆ ก็พอจะมีตัวชี้วัด

ไดวากําไรหรือขาดทุนเพราะผลกําไรของสวนขาราชการก็คือ ความพึงพอใจของประชาชน”การท่ีจะ

ศึกษาถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติการณของขาราชการ จากบทบาทผูมีอํานาจไปสูบทบาทของผู

ใหบริการ ซ่ึงหากพิจารณาอยางถองแทแลวจะพบวา การรับราชการนั้นตําแหนงตาง ๆ จะกําหนด

บทบาทและหนาท่ีไวคอนขางชัดเจนและในบางครั้งกฎหมายก็บัญญัติไววาตําแหนงใด  มีอํานาจ

หนาท่ีประการใด 

เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญท่ีเราตองแยกแยะเพราะในการปฏิบัติราชการนั้นขาราชการ

เปนตัวแทนของรัฐซ่ึงจะตองสงวนอํานาจในบางสวนไว เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมและ

เอกภาพของรัฐในสวนนั้น หากประชาชนมีการกระทําอันจะนํามาซ่ึงความปนปวนและความวุนวายใน

สังคมขาราชการผูมีอํานาจหนาท่ี ก็จะตองใชอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูเขาระงับและแกไขสถานการณนั้น ๆ 

ใหเขาสูความสงบในบางครั้งก็ตองมีการใชอํานาจอันอาจเลยลวงกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน แตท้ังนี้ทุกอยางอยูภายใตขอกําหนดของกฎหมายท่ีใหอํานาจไวซ่ึงอํานาจในสวนนี้เปน

เพียงเครื่องมือท่ีจะอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเทานั้น มิไดมีไวสรางขอบขายแหงบารมี จน

ทําใหดูเหมือนวาเปนเจาขุนมูลนาย ตามท่ีเขาใจกัน  (สนิท จรอนันต, 2543 , หนา 29) 

2.5.1 การสรางจิตสํานึกของผูใหบริการ 

คําวา “ให”โดยความหมายแลว คือ การรูจักเสียสละ ในหลักธรรมสําคัญของพุทธ

ศาสนา หากเราปรารถนาจะใหบุคคลอ่ืนกระทําสิ่งใดตอเราอยางไร เราก็ตองรูจักกระทําสิ่งนั้นแกผูอ่ืน

กอน ก็คือการรูจักให  (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2540 , หนา 79) 

การให คือ การเสียสละเปนการยากเย็นพอสมควรท่ีจะปรับเปลี่ยนความรูสึกนึกคิด

นี้เพราะโดยสัญชาตญาณแลว คนเรามักมีความเห็นแกตัวอยู การจะสรางจิตสํานึกของขาราชการให
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เปนผูใหบริการจึงเปนเรื่องท่ีจะตองกระทํากันเปนกระบวนการและอยางตอเนื่องอยางนอยตองทําใน

เรื่องตอไปนี ้ (จินดาลักษณ วัฒนสินธ, 2530, หนา 243) 

1) ปรับคานิยม 

(1) รักในอาชีพ อาชีพรับราชการในปจจุบันดูเหมือนวามีความตกต่ําในสายตาของ

สังคม เพราะสังคมวัดคาดานวัตถุ วัดเปนตัวเงิน จนมีการเปรียบเปรยวา ขาราชการเปนคนจนรุนใหม

จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองฟนฟูความสํานึกวาการเปนขาราชการนั้น เปนเรื่องของอาชีพท่ีมีเกียรติและ

รับใชสังคม มิใชเรื่องท่ีจะสรางความร่ํารวยจากการเปนขาราชการ การสรางคานิยมเรื่องนี้จักตองเรง

กระทําใหเกิดข้ึน 

(2) รักประชาชน การเขารับราชการนั้น นัยของความหมายก็คือ การเขามารับใช

พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยซ่ึงการปกครองบานปกครองเมือง เปนสื่อกลางท่ีจะสนองเบื้อง

ยุคลบาทของพระมหากษัตริยในการท่ีทรงทํานุบํารุงบานเมืองใหเจริญสืบไป ฉะนั้นหากสื่อกลางมิได

ปฏิบัติหนาท่ีใหสามารถรับใชประชาชนนี้ องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงแสดงออกนําให

ขาราชการไดยึดถือเปนแนวปฏิบัติแลว โดยเสด็จพระราชดําเนินออกเยี่ยมประชาชนในถ่ินทุรกันดาร

เสมอ 

(3) รักงาน มีคํากลาวกันวา “คาของคนอยูท่ีผลของงาน”คํากลาวนี้ใหความหมาย

ชัดเจน การทํางานใหไดนั้น มีองคประกอบหลายอยางหลายประการ แตท่ีควรเรงสรางใหเกิดในหมู

ขาราชการ คือ ใหเกิดทัศนคติท่ีวางานเปนหนาท่ี และหนาท่ีท่ีตองกระทํานั้นคือการใหบริการแก

ประชาชนท่ีมาติดตอกับขาราชการอยางเสมอเหมือนกัน ขอควรตระหนักก็คืองานราชการนั้นมิใชเรื่อง

สวนตัว ตองถือวาเปนเรื่องสวนรวมประการหนึ่ง และประการท่ีสองการแสวงหาผลประโยชนในทางมิ

ชอบนั้น แมจะสรางความร่ํารวยให แตขณะเดียวกันก็ทําลายศักดิ์ศรีของผูกระทําและเปนการไมดีท่ี

ติดตัวไปตลอดชีวิต จึงควรหันกลับมาทํางานดวยวิญญาณของผูเสียสละอยางมีเกียรติ ทํางานดวย

ความตั้งใจจริง 

(4) รักการชวยเหลือและมีสวนรวม (Public Spirit) ความรักในเรื่องท่ีกลาวตอไปนี้ 

นับวามีความสําคัญไมยิ่งหยอนความรักท่ีไดกลาวมาแลว 3 หัวขอ เพราะหนวยงานใดไมวาเล็กหรือ

ใหญ การท่ีคนในองคกรนั้น รักท่ีจะมีสวนรวมและรักท่ีจะใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ถือไดวา

องคกรนั้นเต็มไปดวย “น้ําใจ” และ “ความสามัคคี” จิตสํานึกในเรื่องนี้จะตองทําใหมีข้ึนในตัว

ขาราชการ เพ่ือสรางความสํานึกรวมท่ีจะรับใชสังคม รับใชประชาชนเม่ือพบเห็นสิ่งใดเสียหายเปน

เรื่องเล็กนอยก็ไมควรมองผาน 

(5) รักการใหบริการ เปนทัศนคติในการทํางานท่ีขาราชการพึงจะไดคิดวา แมคําวา

บริการดู เหมือนผูรับใชหรือเสียสละ แต ก็ยังเปนผู มี อํานาจและหนาท่ีตามกฎหมายซ่ึงโดย

ขนบธรรมเนียมประเพณี ประชาชนก็ใหความเกรงอกเกรงใจอยูแลว เพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานใน
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ลักษณะสุภาพและออนโยนยอมเปนท่ีพออกพอในและรักใครเปนขวัญใจของประชาชน ปราชญจีน

โบราณกลาวไววา “ขาราชการ (นักปกครอง) ท่ีดีและฉลาด ตองทําตัวเฉกเชนมหาสมุทร” 

หมายความวามหาสมุทรนั้นยอมอยูในท่ีต่ําเสมอ และรับน้ําจากทุกมุมโลก ขาราชการ (นักปกครอง) ก็

เชนกัน มีหนาท่ีกวางขวางและเก่ียวของกับประชาชนตั้งแตเกิดจนตาย การรองรับความทุกขและการ

ใหความสุข (บริการ) จึงเปนความรับผิดชอบและภารกิจของขาราชการอยางหลีกเลี่ยงไมได เม่ือใดท่ี

ขาราชการวางตัวเปนภูเขาสูง ประชาชนจักตองปนปายข้ึนไปหา เม่ือนั้นความเหินหางก็จะเกิดข้ึนและ

ไมเปนผลดีตอรัฐบาลอยางแนนอน 

คุณสมบัติของขาราชการในฐานะผูใหบริการนั้น จะตองมีจิตสํานึกเปนนิสัย

ประจําตัวคือ มีน้ําใจท่ีจะชวยเหลือ มีความเอ้ือเฟอตอผูเดือนรอน หวงใยและอาทรตอผูท่ีต่ํากวาและ

พรอมท่ีจะเขาคลุกตอปญหา 

2) ปลดปมพฤติกรรม 

(1) วจีงาม รูจักใชถอยคําท่ีไพเราะเหมาะสม ใหเกียรติแกกันและกัน 

(2) กิริยางาม ในการพบปะกับผูมาติดตอไมวาจะเปนขาราชการดวยกันหรือ

ประชาชนจะตองยิ้มแยมแจมใสใหความรูสึกอบอุนเปนกันเอง หากเปนเรื่องทุกขรอนแตไมสามารถ

แกไขได ก็ควรใหคําแนะนําหรือหาทางออก จนถึงข้ันวาผูรองทุกขแมไมไดรับการแกทุกขก็ยังสบายใจ

กลับไป เพราะไดระบายหรือปรับทุกขแกผูอ่ืนแลว 

(3) จิตใจงาม เปนเรื่องภายในจิตใจท่ีควรคอย ๆ ฝกฝนใหเปนคนมีจิตใจงามดวย

มองโลกหรือมองผูอ่ืนในแงดี มีจิตใจท่ีจะรักษาระเบียบวินัยและตรงตอเวลา กลาวโดยสรุปก็คือยึด

หลักธรรมท่ี “งดเวนกระทําชั่ว มุงม่ันกระทําดีและมีจิตผองใส” 

3) สรางธรรมในใจ ศัตรูในใจมีอยู 3 ตัว ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

(1) ความโลภ ก็คือ อยากได อยากมี อยากเปนซ่ึงความจริงแลวเราเปนขาราชการ

จะตองมีการสํารวจตนเองและวางแผนกรอบของชีวิต เราจะปลอยใหมีชีวิตอยางยถากรรมตามเพ่ือน

ไมได เราตองมีชีวิตเรียบงาย ประหยัด ใครจะฟุงเฟอฟุมเฟอย เราจะทําตามอยางไมได เพราะ

เงินเดือนเรามีมากนัก เราตองสํารวมวางตนใหเหมาะสม รักบาน รักครอบครัว เพ่ือลดการเขาสูอบาย

สุขท้ังปวง 

(2) ความโกรธ ความโกรธนี้เปนอารมณวูบข้ึนมาแสดงความไมพอใจกอใหเกิด

พฤติกรรมในทางกาวราว พูดจาไมเพราะ แสดงกิริยามารยาทไมเหมาะสม 

(3) ความหลง คือหลงวาเราเปนขาราชการมีอํานาจ ขาราชการบางคนเขาใจผิดคิด

วามีอํานาจมาก แตความจริงคือมีหนาท่ี ถาหากไมบริการตามหนาท่ีเพราะคิดวามันคืออํานาจ ก็หวัง

วาจะตองมีการพินอบพิเทา ตองมีการทําอะไรหลาย ๆ อยาง จนกระท่ังเกิดความเต็มใจจึงจะทําสิ่ง
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เหลานี้ในแงของความเปนขาราชการแลว เราตองพยายามเรียนรูและศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติของ

มนุษย เม่ือศึกษาจากตัวเองแลวก็คงจะตองศึกษาเขาใจจากผูอ่ืนดวย (ดํารง ชลสุข, 2537, หนา 6-7) 

2.5.2 จิตสํานึกท่ีสําคัญของขาราชการ 

ประการท่ีหนึ่ง ในระบบขาราชการจะมีระบบ โดยแบงโครงสรางออกเปนกอง เปน

ฝาย เปนงาน ทางเดินของงานจะมีระเบียบคอยกํากับ ในการปฏิบัติราชการจะตองเขาใจวาเปน 

Impersonel ไมใชเรื่องสวนตัว เพราฉะนั้น “เม่ือไมใชเรื่องสวนตัว ก็ไมควรเอาเรื่องสวนตัว เอา

ความคิดสวนตัวหรือความคิดเห็นสวนตัวของแตละบุคคลเขาไปเก่ียวของ” จะตองพยายามทําใหเปน

ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ไมมีเรื่องใดท่ีไมดวน เจาหนาท่ีตองไมมีดุลพินิจไปในทางท่ีจะวินิจฉัยวาเรื่องนี้

ไมสําคัญเรื่องนี้ลาชาได ทุกเรื่องตองดวน ขาราชการจะตองทํางานไดรวดเร็วและไมเปนสวนตัว และ

การแสวงหาความกาวหนาในราชการตองแขงขันกันสรางความดี เพ่ือใหผูบังคับบัญชาเห็นผลสําเร็จ

ของงาน จะวัดคุณภาพของผูปฏิบัติงาน 

ประการท่ีสอง ขาราชการจะตองสรางความสํานึกในการทํางานเปนทีม ทุกคนมี

ความสําคัญเทาเทียมกัน และตางก็ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน โดยนําจริยธรรมท่ีกลาวมาแลว 3 ประการ 

คือ ปรับคานิยม ปลดปมพฤติกรรม สรางธรรมในใจมาปรับใช 

ประการสุดทาย สรางความสํานึกวาการพัฒนาหนวยงานเปนหนาท่ีของทุกคน ไม

เฉพาะของผูบังคับบัญชาหรือของผูใด บางหนวยงานมักมีผูกลาววาอะไรก็แลวแตเจานาย แทท่ีจริง

แลวในตลอดเวลา อะไรเปนขอบกพรองมีจุดออนก็ตองเอามาพูดกันอยางจริงจริงใจ ระยะแรก ๆ 

ขาราชการอาจจะไมกลาพูด เพราะวาเม่ือไปพูดเขาแลวก็ถือวาเปนเรื่องกินใจกัน แตผูบังคับบัญชา

จะตองพยายามสรางบรรยากาศใหเกิดความรูสึกวาทุก ๆ คน มีสวนสําคัญเทาเทียมกันท้ังนั้นอาจจะ

ใชระบบปรึกษาหารือนอกแบบ เชน การจัดใหมีเวลาอาหารวาง (Coffee Break) เพ่ือพบปะพูดคุยกัน

หรือประชุมกลุมยอย (Staffimeeting) หรือการปรึกษาหารือรวมระหวางกันทุกระดับ (Joint 

Committee Consult.JCC) เปนตน 

สรุปไดวา จิตสํานึกของขาราชการ หมายถึง เจาหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ จะตอง

มีความรูจักเสียสละ รักในอาชีพ มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีความกระตือรือรนในการทํางาน มี

มนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูมารับบริการสรางความเปนกันเอง และยังรวมถึงการใหบริการดวยความเสมอ

ภาคเทาเทียม ซ่ึงจะทําใหผูมารับบริการมีทัศนคติท่ีดีตอเจาหนาท่ีหนวยงาน  

 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการใหบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐ  

การใหบริการเปนหนาท่ีสําคัญในการบริหารงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในลักษณะงานท่ี

ตองมีการติดตอสัมพันธกับประชาชนหรือผูรับบริการโดยตรง หนวยงานและเจาหนาท่ีผูใหบริการมี
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หนาท่ีในการสงตอการบริการใหแกผูรับบริการ ซ่ึงมีนักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดเก่ียวกับ

หลักการบริการสาธารณะไวดังนี้  
ประยูร กาญจนดุล ไดกลาวถึงแนวความคิดเรื่องการใหบริการสาธารณะไวดังนี้ 

1) บริการสาธารณะ เปนกิจกรรมท่ีอยูในการอํานายการของรัฐหรือในการควบคุม

ของฝายปกครอง 

2) บริการสาธารณะมีวัตถุประสงคในการตอบสนองความตองการสวนรวมของ

ประชาชน 

3) การจัดระเบียบและวิธีดําเนินงานบริการสาธารณะยอมจะแกไข เปลี่ยนแปลงได

เสมอ เพ่ือใหเหมาะสมกับความจําเปนแหงกาลสมัย 

4) บริการสาธารณะ ตองดําเนินการอยูเปนนิจอยางสมํ่าเสมอ ไมมีการหยุดชะงัก 

หากตองมีการหยุดชะงักดวยเหตุผลใด ประชาชนยอมไดรับความเดือดรอนหรือไดรับความเสียหาย 

5) เอกชนยอมมีสิทธิ์ท่ีจะไดรับประโยชนจากการบริการสาธารณะ อยางเทาเทียม

กัน (ประยูร  กาญจนดุล, 2556, หนา 25) 

เทพศักดิ์  บุญรัตนพันธ ไดใหความหมายของการบริการสาธารณะไววา คือการท่ี

บุคคล กลุมบุคคล หรือหนวยงานทีมีอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสนองความตองการของประชาชนโดยสวนรวม มีองคประกอบท่ีสําคัญ 6 สวน

ดังนี้ คือ 

1) สถานท่ีและบุคคลท่ีใหบริการ 

2) ปจจัยท่ีนําเขาหรือทรัพยากร 

3) ระบวนการและกิจกรรม 

4) ผลผลิตหรือตัวบริการ 

5) ชองทางการใหบริการ 

6) ผลกระทบท่ีมีตอผูรับบริการ (เทพศักดิ์  บุญรัตนพันธ, 2556, หนา 13) 

ปรัชญา  เวสารัชช ไดกลาวไววา การใหบริการของรัฐนั้นจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

คือ 

1) การใหบริการท่ีเปนท่ีพึงพอใจแกสมาชิกในสังคม ความพึงพอใจเปนสิ่งท่ีวัดได

ยาก หรือใหคําจํากัดความยาก แตอาจกลาวไดอยางกวาง ๆ ถึงองคประกอบท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจ

ได ดังนี้ 

(1) การใหบริการท่ีเทาเทียมแกสมาชิกในสังคม 

(2) ใหบริการในเวลาท่ีเหมาะสม 

(3) ใหบริการโดยคํานึงถึงความมากนอย คือ ใหบริการไมมากหรือไมนอยเกินไป 
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(4) ใหบริการโดยมีการปรับปรุงใหทันกับความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

2) การใหบริการโดยมีความรับผิดชอบตอประชาชน เปนคานิยมพ้ืนฐานสําหรับการ

บริการราชการในสังคมประชาธิปไตยท่ีจะตองทําหนาท่ีภายใตการชี้นําทางการเมืองจากตัวแทนของ

ประชาชนและตองสามารถใหบริการท่ีมีลักษณะสนองตอบตอมติมหาชน ตองมีความยืดหยุนท่ีจะ

ปรับเปลี่ยนลักษณะงานหรือการใหบริการท่ีสามารถตอบสนองความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไดมาก

ท่ีสุด (ปรัชญา  เวสารัชช, 2556, หนา 251) 

นอกจากนี้ ปรัชญา เวสารัชช ยังไดกลาวถึงกระบวนการบริการซ่ึงเปนเง่ือนไขของ

การขอรับบริการไววา คือคุณสมบัติหรือสิ่งท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหไดรับการบริการ ไดแก

แบบฟอรม โดยท่ัวไปหนวยบริการมักจะกําหนดใหผูขอรับบริการใหขอมูลเพ่ือประกอบการขอรับ

บริการ ซ่ึงแบบฟอรมท่ีประชาชนตองกรอกนั้นควรมีลักษณะท่ีเรียบงายใหลงขอความเฉพาะเทาท่ี

จําเปนเทานั้น 

1) ข้ันตอนการบริการ หมายถึง กระบวนการในการรับบริการ จะตองผานเจาหนาท่ี

ท่ีโตะ ซ่ึงข้ันตอนในการบริการท่ีเหมาะสมคือใหติดตอกับเจาหนาท่ีเพียงคนเดียว (บริการจุดเดียว) 

หรือผานเจาหนาท่ีนอยท่ีสุด 

2) ระยะเวลา ผูใหบริการท่ีดีจะตองคํานึงถึงหัวใจของประชาชน ผูท่ีมาติดตอมิใชคน

วางงาน หรือไมมีอะไรจะทํา คนสวนใหญตางมีภารกิจท่ีตองทํางาน ในขณะท่ีเจาหนาท่ีเองก็ใชเวลา

นั้นทํางานเชนกัน ดังนั้น เม่ือการขอรับบริการไมใชหนาท่ีหลักของประชาชนจึงตองพยายามใหผูขอรับ

บริการเสียเวลานอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดและดําเนินการรองเรียน หากประชาชนไมไดรับบริการตามท่ี

ตองการหรือหนวยงานไมสามารถใหบริการตามท่ีรองขอได ก็ควรท่ีจะมีทางเลือกใหกับผูท่ีมาติดตอ

นั้น เชน จัดใหมีเจาหนาท่ีชวยชี้แจงอธิบาย เปนตน (ปรัชญา  เวสารัชช, 2558, หนา 6) 

ชาญชัย  แสวงศักดิ์ ไดอธิบายวาบริการสาธารณะนั้นจะตองประกอบดวยเง่ือนไข

ดังตอไปนี้ 

1) กิจกรรมท่ีถือวาเปนบริการสาธารณะจะตองเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับนิติบุคคล

มหาชน ซ่ึงหมายถึงกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูประกอบกิจกรรมดวยตนเองอันไดแกกิจกรรมท่ีรัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูดําเนินการรวมท้ังกรณีท่ี รัฐไดมอบกิจกรรมของรัฐบาง

ประเภทใหเอกชนเปนผูดําเนินการดวย 

2) กิจกรรมดังกลาว จะตองเปนกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสาธารณะ

และตอบสนองความตองการของประชาชน 

3) กระบวนการและกิจการ 

4) ผลการผลิตหรือตัวบริการ 

5) ผลกระทบท่ีมีตอผูรับบริการ (ชาญชัย  แสวงศักดิ์, 2555, หนา 2 - 11) 
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ชูวงศ  ฉายะบุตร  ไดเสนอหลักการใหบริการแบบครบวงจรหรือการพัฒนาการ

ใหบริการเชิงรุก เรียกวา หลัก Package Service โดยมีเปาหมายดังนี้ 

1) มุงประโยชนของประชาชนผูรับบริการท้ังผูท่ีมาติดตอขอรับบริการและผูท่ีอยูใน

ขายท่ีควรจะไดรับบริการเปนสําคัญมีลักษณะ ดังนี้ 

(1) ผูใหบริการตองถือวา การใหบริการเปนหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

โดยตองจัดการใหบริการท่ีครอบคลุมและท่ัวถึง 

(2) การกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติและการใชดุลยพินิจจะตองคํานึงถึงสิทธิประโยชน

ของผูรับบริการเปนหลัก 

(3) ผูใหบริการจะตองมองผูมารับบริการวามีฐานะและศักดิ์ศรีท่ีเทาเทียมกับตน 

 

2) ความรวดเร็วในการใหบริการอาจกระทําไดใน 3 ลักษณะ คือ 

(1) การพัฒนาขาราชการใหมีทัศนคติ มีความรู ความสามารถ เพ่ือใหเกิดความ

ชํานาญงาน มีความกระตือรือรนและกลาท่ีจะตัดสินใจในเรื่องท่ีอยูในอํานาจของตน 

(2) การกระจายอํานาจหรือการมอบอํานาจใหมากข้ึนและปรับปรุงระเบียบวิธีการ

ทํางานใหมีข้ันตอนโดยใชเวลาในการใหบริการนอยท่ีสุด 

(3) การพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือจะทําใหการบริการไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

3) การใหบริการจะตองเสร็จสมบูรณ หมายถึง การเสร็จสมบูรณตามสิทธิ

ประโยชนท่ีผูรับบริการพึงจะไดรับซ่ึงลักษณะท่ีดีของการใหบริการท่ีเสร็จสมบูรณก็คือ การบริการท่ี

แลวเสร็จในการติดตอเพียงครั้งเดียวหรือไมเกิดสองครั้ง นอกจากนี้ยังหมายความถึงความพยายามท่ี

จะใหบริการในเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีผูมาติดตอขอรับบริการสมควรจะไดรับอีกดวย แมวาผูมาขอรับบริการจะ

ไมไดขอรับบริการในเรื่องนั้นก็ตาม แตถาเห็นวาเปนสิทธิประโยชนของผูรับบริการ ก็ควรท่ีจะให

คําแนะนําและพยายามใหบริการในเรื่องนั้น ๆ เชน มีผูมาขอคัดสําเนาทะเบียนบานแลวพบวาบัตร

ประจําตัวประชาชนหมดอายุ ก็ควรดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหใหมเปนตน 

(1) ความกระตือรือรนในการใหบริการ เม่ือมีผูมาติดตอขอรับบริการเจาหนาท่ี

จะตองรีบดําเนินการใหโดยชักชาและใชเวลานอยท่ีสุด 

(2) การใหบริการดวยความถูกตอง นอกจากเจาหนาท่ีตองรีบดําเนินการใหแลว

ผลงานท่ีออกมาจะตองถูกตองสมบูรณ ประชาชนสามารถนําไปใชทําธุระกรรมตาง ๆ ไดโดยไมตอง

กลับมาแกไขใหมอีก 

(3) การใหบริการดวยความสุภาพออนนอม โดยเจาหนาท่ีผูใหบริการจะตองปฏิบัติ

ตอประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการดวยความออนนอม ซ่ึงจะทําใหผูมารับบริการมีทัศนคติท่ีดีตอ

ขาราชการและทางราชการ 
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4) การใหบริการดวยความเสมอภาค ซ่ึงขาราชการท่ีมีหนาท่ีใหบริการแก

ประชาชนจะตองใหบริการอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันทุกคน 

จากแนวคิดดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการใหบริการสาธารณะไมไดจํากัดขอบเขต

อยูแตเพียงหนวยงานของรัฐเทานั้น การใหบริการสาธารณะมีวัตถุประสงคก็เพ่ือตอบสนองความตอ

ความตองการของประชาชนเปนสวนรวม มิใชเพียงเพ่ือบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น 

นอกจากนี้คุณคาท่ีสําคัญอีกประการก็คือ การเนนหลักการใหบริการสาธารณะอันไดแก ความตอเนื่อง

และความยุติธรรม ซ่ึงหลักการท้ังสองนี้ไดถูกนําไปใชวัดความพึงพอใจของผูรับบริการดวยเชนกัน   

(ชูวงศ  ฉายะบุตร, 2536, หนา11 - 14) 

สรุปไดวา การท่ีจะชี้วัดวาการใหบริการสาธารณะของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการ

ใหบริการบรรลุเปาหมายหรือไมเพียงใดนั้น วิธีหนึ่งก็คือ การวัดความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการ เพราะการวัดความพึงพอใจนี้เปนการตอบคําถามวาหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการมี

ความสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดหรือไมเพียงใด ซ่ึงในปจจุบันประเทศไทย

ไดใหความสําคัญกับการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐเพ่ือใหประชาชน

ไดรับการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว โปรงใสและมีคุณภาพ 

 

2.7 สภาพพ้ืนที่วิจัย 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองแพร 

เทศบาลเมืองแพร เปนองคกรปกครองทองถ่ินประเภทเทศบาล ตั้งอยูในอําเภอเมือง

แพร จังหวัดแพร มีพ้ืนท่ีครอบคลุมตําบลในเวียงท้ังตําบล ภายในเขตเทศบาล เปนท่ีตั้งหนวยงานการ

บริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจนเปนศูนยกลางการคมนาคมของเมือง

แพร 

เทศบาลเมืองแพร แตเดิมเปนตําบลๆหนึ่ง คือ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร 

จังหวัดแพร  ตอมารัฐบาลไดประกาศพระราชกฤษฎีกายกฐานะ ตําบลในเวียง ข้ึนเปนเทศบาลใหชื่อ

วา “เทศบาลเมืองแพร” เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2478 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 52 

ตอน – ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2478 มีอาณาเขตการปกครองครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบลในเวียง อําเภอเมือง

แพร จังหวัดแพร ตั้งอยูฝงตะวันออกของแมน้ํายม อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 200-

300 เมตร อยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 555 กิโลเมตร  โดยทางรถยนต และประมาณ 550 

กิโลเมตร (ถึงสถานีรถไฟเดนชัย) ซ่ึงตองตอรถเขามาในเมืองอีก 24 กิโลเมตร มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ  

9 ตารางกิโลเมตร ( http://www.phraecity.org/) 
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ท่ีตั้ง   

 เทศบาลเมืองแพร เลขท่ี 12 ถนนไชยบูรณ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร 

จังหวัดแพร 

 ทิศเหนือ ติดตอกับ เทศบาลตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 

 ทิศใต ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลนาจักร และเทศบาลปาแมต อําเภอ

เมืองแพร จังหวัดแพร 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลเหมืองหมอ อําเภอเมืองแพร 

จังหวัดแพร 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับ เทศบาลตําบลปาแมต อําเภอเมืองแพร (ระบบสถิติ

ทางการทะเบยีน กรมการปกครอง, 2560) 

 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของ

บุคลากรเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร” หลักอิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมคําสอนอันเปนท่ีรูจักกันอยาง

แพรหลายในยุคปจจุบันเนื่องจากเปนหลักธรรมท่ีเขาใจงายท่ีสําคัญถือเปนหลักธรรมท่ีเม่ือนํามา

ปฏิบัติแลวสงผลแกผูปฏิบัติไดอยางแทจริงกลาวคือเปนหลักธรรมท่ีสามารถนํามาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันไดทุกประเภทท้ังตอตนเอง และสถานท่ีทํางาน ดังนั้นจึงมีผูท่ีสนใจท่ีไดทําการศึกษา

วิจัย รวมท้ังผูวิจัยเองดวยเชนกันเพ่ือเปนการแสดงความหลากหลายในการดําเนินการวิจัยผูวิจัยจึงได

ศึกษาและรวบรวมขอมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักอิทธิบาท 4 สําหรับเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย

ท่ีมีประสิทธิภาพตอไป ดังนี้ ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาขอมูลจากตําราและเอกสารและงานวิจัย

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้  

นายสุพันธ  แสนสี (2558, หนา 87) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกตใช

หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย” พบวา ประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการบริหาร

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป

นดาน การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนทุกดานอยูใน

ระดับมากโดยเรียงจากมากไปหานอย คือ ดานจิตตะรองลงมา คือ ดานวิมังสา ดานฉันทะ และ สุดท

ายดานวิริยะ ตามลําดับ และผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 

เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จําแนกตามเพศอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณสอน ตําแหนง ท้ัง 4 ดาน ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
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วิมังสา ภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา

ทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

นายนิพนธ  โอภาษ (2557 หนา 99 ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงาน

ตามหลักอิทธิบาท 4 ขององคการบริหารสวนตําบลหวยถ่ัวเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค” 

พบวา ประชาชน มีความคิดเห็นตอ การบริหารงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 ขององคการบริหารสวน

ตําบลหวยถ่ัวเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก(คาเฉลี่ยเทากับ 

3.43) เม่ือพิจารณา รายละเอียดแตละดาน คือ ดานฉันทะ ดานวิริยะ ดานจิตตะและดานวิมังสา 

พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 ขององคการบริหารสวนตําบล

หวยถ่ัวเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรคอยูในระดับมากทุกดาน  การเปรียบเทียบความ

คิดเห็นของประชาชนตอ การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4ขององคการบริหารสวนตําบลหวยถ่ัว

เหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา ประชาชนท่ีมี เพศ 

อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยถ่ัวเหนือ อําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรคไมแตกตางกัน ซ่ึง

ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 

นายบัญชา ทาทอง (2556, หนา 113) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการใชหลัก

อิทธิบาท 4 พัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย”พบวา 

ความรับผิดชอบตามหลักอิทธิบาท 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มี

ความคิดเห็น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ 

เรียงจากมากไปหานอย คือ ความรับผิดชอบตามหลักอิทธิบาท 4 ดานความรับผิดชอบตอโรงเรียน 

ความรับผิดชอบตามหลักอิทธิบาท 4 ดานการประพฤติตนเปนคนดี ความรับผิดชอบตามหลักอิทธิ

บาท 4 ดานความรับผิดชอบตอชุมชนและประเทศชาติ ความรับผิดชอบตามหลักอิทธิบาท 4 ดานการ

ความรับผิดชอบตอครอบครัว และความรับผิดชอบตามหลักอิทธิบาท 4 ดานการศึกษา ผลการ

เปรียบเทียบขอมูลการศึกษาความรับผิดชอบตามหลักอิทธิบาท 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจําแนกตามเพศ

และอาชีพของบิดา มารดา หรือผูปกครอง พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สวนตามหองเรียน แผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม และสถานภาพของผูปกครองพบวาไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

พระปลัดสายชล จิตฺตกาโร (อาจปกษาส 2555) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ

บริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามหลักอิทธิ

บาท 4” ผลการศึกษาพบวาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีตอการบริหารงาน

บุคคลขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามหลักอิทธิบาท 4 
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พบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักอิทธิบาท 4 ขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอกําแพงแสน 

จังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ตําแหนง และรายไดตอเดือน มีผลใหความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก

อิทธิบาท 4 ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน จึง

เปนการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยทุกขอท่ีตั้งไว 

พระสวรุจน สุธีรปฺโญ (รอดมาก, 255, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 

“ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของเทศบาลตําบลทาฬอ อําเภอเมืองพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร” ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของเทศบาล

ตําบลทาฬอ อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับปานกลาง (3.20) เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานฉันทะ (3.34)  ดานวิมังสา 

(3.19) ดานวิริยะ  (3.18) และดานจิตติ (3.10) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอ

ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของเทศบาลตําบลทาฬอ อําเภอเมืองพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวาประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของ

เทศบาลตําบลทาฬอ อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไมแตกตางกันทุกตัวแปร จึงปฏิเสธสมมติฐาน

การวิจัย 

 

สมัย พอไชยราช (2560 บทคัดยอ) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกตหลักอิทธิ

บาท ๔ ไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรเทศบาลตําบล อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร”ผล

การศึกษาพบวา การประยุกตหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรเทศบาลตําบล 

อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมาก

ท้ังสี่ดาน เรียงลําดับจากดานท่ีมีคาเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด ไดแก ดานการปฏิบัติหนาท่ีใน

การบริหารราชการ ดานการปฏิบัติหนาท่ีในภาระกิจการงาน ดานการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ 

และดานการปฏิบัติหนาท่ีในประชาชน ตามลําดับ  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา บุคลากรเทศบาล

ตําบล อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร ท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน มีการประยุกตหลัก

อิทธิบาท 4 ไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี โดยรวม และรายดาน ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน

ของการวิจัยท่ีตั้งไว  

นัยนา พรมสวย ( 2560, บทคัดยอ) ทําการศึกษาเรื่อง “การใชอิทธิบาท 4 ในการ

บริหารทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ” พบวา 

ระดับการใชอิทธิบาท 4 ในการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอชน

แดน จังหวัดเพชรบูรณ โดยรวม พบวา การใชอิทธิบาท 4 ในการบริหารทรัพยากรมนุษยภาพรวมอยู
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ในระดับ มาก เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา การใชอิทธิบาท 4 ดานฉันทะ (ความพอใจ) ในการ

บริหารทรัพยากรมนุษยมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ การใชอิทธิบาท 4 (ดานวิริยะ 

ความพากเพียร) ในการบริหารทรัพยากรมนุษยการใชอิทธิบาท 4 (ดานวิมังสา ความไตรตรอง) ใน

การบริหารทรัพยากรมนุษยผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบการใชอิทธิบาท 4 ในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ โดยจําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล คือ ระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการใชอิทธิบาท 4 ในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเพศ อายุ อาชีพ มีความคิดเห็นตอการใชอิทธิบาท 4 ในการ

บริหารทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณไมแตกตาง

กัน 

วิชญาภา เมธีวรฉัตร (2554, บทคัดยอ ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยตามหลัก อิทธิบาท 4 กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศวิทยา จังหวัดนครสวรรค พบวา 

บุคลากรมีการพัฒนา ทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาท 4 ไดแก ดานฉันทะ ดานวิริยะ ดานจิตตะ 

และดานวิมังสา ในการ ปฏิบัติหนาท่ี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดาน อยูใน

ระดับมากทุกดาน สวน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม

หลักอิทธิบาท 4 ของ โรงเรียนคีรีวงศวิทยา จังหวัดนครสวรรค จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ไมแตกตางกัน  

พูนสุข ภูสุข ( 2559, บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของขาราชการฝายอัยการสํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมี 

ดานฉันทะมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก ดานวิริยะดานจิตตะ และดานวิมังสา ตามลําดับขาราชการ

ฝายอัยการท่ีมีการศึกษา ท่ีตางกัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนขาราชการฝายอัยการสํานักงานอัยการคดีเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีเพศ อายุ ตําแหนง ท่ีตางกัน มีประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 ไมแตกตางกัน  

 

พระธัชพล สิริภทฺโท (งามแพง 2556, บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง” การ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลอําเภออาจ

สามารถ จังหวัดรอยเอ็ด” การประยุกตใชหลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหาร

สวนตําบล อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดานท้ังสามดานอยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานนโยบายและการ
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บริหาร และดานลักษณะงานและความรับผิดชอบผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา บุคลากรท่ี

มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร

องคการบริหารสวนตําบล อําเภออาจสามารถจังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน 

พระอธิการประเสริฐ กาญจโน (วงเวียน 2558, หนา 80-82)ไดทําการศึกษาวิจัย

เรื่อง “แนวทางการประยุกตใชอิทธิบาท 4 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต” พระพุทธเจาทรงแสดง อิทธิ

บาท 4 ไวมีองคประกอบ คือ ฉันทะ หมายถึงสรางความพอใจในกุศล คือประสงคจะทํายิ่งข้ึน วิริยะ 

หมายถึงการปรารถนา ความเพียรทางใจ สัมมาวาจา จิตตะ หมายถึงความเพียรท่ีมุงม่ัน ไมทอดท้ิง

ภาระ และวิมังสา หมายถึงปญญากิริยาท่ีรูชัด ความไมหลง คุณคาของอิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมแหง

ความสําเร็จแกผูนําไปปฏิบัติท่ีทันสมัยอยูเสมอ นอกจากจะเปนคุณธรรมนําไปสูความสําเร็จในการงาน

แลว ยังเปนอายุวัฒนธรรม คือความเปนเหตุใหคนมีอายุยืนยาวดวย นอกจากนั้น อิทธิบาท 4 ยังมี

สาระท่ีเก้ือหนุนการปฏิบัติ เม่ือเกิดฉันทะมีใจรักแลวก็ใหพากเพียร เม่ือพากเพียรแลวก็เอาใจใสเสมอ 

และเปดชองใหปญญาพิจารณาไตรตรอง 

พรพรรณ วงศสุวรรณ (2559, หนา 99) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ

บริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษานากลาง 5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 2” ผลการวิเคราะห

การบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีประสบการณ ตางกัน ตามหลักอิทธิ

บาท 4 ในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยภาพรวมพบวา ระดับปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด และรายดาน

เรียงจากมาก ไปหานอย ดังนี้ ดานฉันทะ (X = 4.83) ดานวิริยะ (X = 4.79) ดานจิตตะ (X = 4.74) 

และดานวิมังสา(X = 4.74) บุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนท่ีมีประสบการณตางกัน 

ตามหลักอิทธิบาท 4 ในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 5 สํานักงานเขต พ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2 โดยเรียงขอเสนอแนะจากมากไปหานอยดังนี้ 1. ผูบริหาร

และ ครูผูสอนควรมีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนในการจัดการศึกษา 2. คณะกรรมการสถานศึกษาควรมี

สวนรวมในการ วางแผนกําหนดยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายสถานศึกษา 3. บุคลากรใน

โรงเรียนควรมีสวนรวมใน การจัดทําหลักสูตร กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และติดตาม

ประเมินผล 

 

สรุปไดวา จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมใน

การใหบริการของหนวยงานท่ีสามารถจัดระบบการบริการอยางถูกตองครบถวน และมีประสิทธิภาพ 

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีมารับบริการไดในทุกเรื่อง หลักอิทธิบาท 4 หมายถึง 

หลักธรรมของความสําเร็จ ประกอบดวย ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ(ความเพียร) จิตตะ (ความเอาใจ
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ใส) และวิมังสา (ความไตรตรอง) เปนกรอบการปฏิบัติเพ่ือนําไปสูความสําเร็จ เปนหลักธรรมท่ีเหมาะ

สําหรับเปนกรอบการปฏิบัติงาน หากสามารถปฏิบัติไดตามหลักอิทธิบาท 4 แลว จะเปนผลทําให

ผลงานท่ีไดรับมีประสิทธิภาพสามารถนํามาใชพัฒนางานและคนในองคกร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เปนปจจัยสําคัญท่ีสามารถทําใหองคกรใดองคกรหนึ่งประสบ ความสําเร็จเพราะการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเปนงานท่ีตองเลือกสรรคนดีมีความรูความสามารถเขา มาทํางาน โดยมีการฝกอบรมให

บุคลากรมีความรูความสามารถเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเฉพาะหลักธรรมเรื่องอิทธิ

บาท 4 เปนหลักธรรมท่ีมีความสําคัญหลักธรรมหนึ่งท่ีสามารถทําให การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

องคการใดองคการหนึ่งมีบุคลากรท่ีมีคุณธรรมและคุณภาพซ่ึงจะทํา ใหองคการประสบความสําเร็จ

ตามประสงค  

 

2.9 สรุปกรอบแนวที่ใชในการวิจัย 

จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ท่ีกลาวมาแลวนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิด

ดวยการนําแนวคิดเก่ียวกับ ผลสัมฤทธิ์ ของการใชอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานราชการของ 

พระไตรปฎกภาษาไทย (พระไตรปฎกภาษาไทย, 2555, หนา 35/342-347) มาเปนกรอบแนวคิดท่ี

จะใชในการสรางแบบสอบถามเพ่ือทําการวิจัย ดังตอไป             

 

                  ตัวแปรอิสระ                                      ตัวแปรตาม 

         (Indepdent Variadles)                       (Dependent Variables) 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

 -เพศ 

 -อาย ุ

 -ระดับการศึกษา 

 -ตําแหนงงาน/อาชีพ   

 

 การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมือง

แพร  จังหวัดแพร 

- ดานฉันทะ 

- ดานวิริยะ 

- ดานจิตตะ 

- ดานวิมังสา 

 

 

  

 แผนภูมิท่ี 1. แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 



 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรใน

เทศบาลเมืองแพร  จังหวัดแพร”เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (QuantitativeResearch)โดยมีข้ันตอนและ

วิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2เทคนิคและวิธีการสุมตัวอยาง 

3.3 เครื่องมือท่ีใชการวิจัย 

3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

3.5วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6การวัดคาตัวแปร 

3.7การวิเคราะหขอมูล 

3.8สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

3.1ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1ประชากร 

ไดแกจํานวนบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร พ.ศ. 2561 มีจํานวน 144 คน  

3.1.2กลุมตัวอยาง 

ไดแก บุคลากรในเทศบาลอําเภอเมือง จังหวัดแพรจํานวน 106คนหาขนาดของกลุม

ตัวอยางตามวิธีการของ Taro Yamane’s ( สําเริง  จันทรสุวรรณ และสุวรรณ  บัวทวน, 2547) ซ่ึงมีสูตร

การคํานวณ ดังนี้   

 

สูตร n =       

 

เม่ือ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

N = จํานวนประชากรท่ีใชในการวิจยั 

E = ความคาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้กําหนด

ความคลาดเคลื่อนเทากับรอยละ 5 (0.05) 
 

  แทนคา   144 

N 

1+N (e)2 
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1 + 144x (0.0025) 

    n    = 105.88     

  ดังนั้น จะไดกลุมตัวอยาง 106 คน  

 

 

3.2 เทคนิคและวิธีการสุมตัวอยาง 

3.2.1 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมแบบอยางงาย (Simple 

Random Sampling ) ดวยวิธีการจับฉลาก แบบทดแทน คือ จับฉลากข้ึนมาทีละหมายเลขจนกระท่ัง

ครบจํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ โดยฉลากท่ีจับมาแลวจะตองนําใสคืนเพ่ือใหจํานวนประชากรท่ีสุม

มีจํานวนเทาเดิม ตามรายชื่อบุคลากรของตามบัญชีรายชื่อบุคลากรของเทศบาลเมืองแพรเพ่ือทําการแจก

แบบสอบถาม (กัลยา  วานิชยบัญชา, 2548) 

  

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ ลักษณะของคําถามเปน

แบบสํารวจรายการ 

ตอนท่ี 2การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรใน

เทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพรจํานวน 18 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา

(Rating Scale) ตามวิธีของ (Likert) แบงออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดคา ดังนี้ 

มากท่ีสุด มีคาเทากับ 5 

มาก  มีคาเทากับ 4 

ปานกลาง มีคาเทากับ 3 

นอย มีคาเทากับ 2 

นอยท่ีสุด มีคาเทากับ  1 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไขการการประยุกตใชหลักอิทธิบาท

ธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพรลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ

ปลายเปดคือใหผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะความคิดเห็น 

 

3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

3.4.1 ศึกษาคนควาเอกสาร บทความ ตํารา และงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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3.4.2 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการวิจัย โดยใชคําถาม 2 ประเภทคือ แบบ

ปลายปดและปลายเปด 

3.4.3 นําเครื่องมือท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธแกไข ปรับ 

ปรุงใหถูกตอง และชัดเจนเหมาะสม ท้ังเนื้อหาสาระ และการใชถอยคําสํานวนภาษา แลวนํามาจัดทํา

เปนแบบสอบถาม 

3.4.4 นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานคือ  

1). นางสาวปวิภา  ภูตันติกุล 

การศึกษา  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  NIDA 

ตําแหนงปจจุบัน ปลัดเทศบาลเมืองแพร 

 

2.) พระมหาวีระชาติ  ปยวณฺโณ 

การศึกษา  Ph.D. Political Science 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต 

สิรินธรราชวิทยาลัย 

3).ดร. กรุณา  มธุลาภรังสรรค 

การศึกษา  Ph.D. Political Science 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต 

สิรินธรราชวิทยาลัย 

โดยใหตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาเพ่ือใหไดแบบสอบถาม

ท่ีมีความตรงตามเนื้อหา 

3.4.5 นําแบบสอบถามหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือ

เนื้อหา (IOC)ตามสูตรดังนี้ (ธีระศักดิ์ อุนอารมณเลิศ, 2549, หนา 65.) 

สูตร IOC = N
x∑

 

เม่ือ IOC แทนดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 

∑X แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 

N แทนจํานวนผูเชี่ยวชาญ 

โดยท่ี +1 แนใจวาสอดคลอง 

0 ไมแนใจวาสอดคลอง 

   -1 แนใจวาไมสอดคลอง 
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โดยเลือกขอคําถามท่ีมีคาตั้งแต 0.66 ข้ึนไป จากขอคําถามท้ังหมดจํานวน 18 ขอ 

ใชไดจํานวน 18 ขอ ซ่ึงขอคําถามท่ีใชไดมีคา IOC อยูในชวง 0.66-1.00 

3.4.6 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา

ตรวจสอบความถูกตอง 

3.4.7 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางท่ีมี

คุณลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ คือ ประชาชนหมูบานชนะสุท่ีมีตอความพึงพอใจตอ

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 30 คน แลวนําผลการตอบแบบสอบถาม ไปหา

คาความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ อัลฟา (@-Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach)(บุญชม ศรีสะอาด,2553, หนา 117)ดังนี้ 

 
 

 

สูตร α =       

    

α = คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 

เม่ือ k = จํานวนขอของแบบวัดระดับความพึงพอใจ 

  ∑si
2 = ผลรวมของคา ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

  st
2 = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

คาเฉลี่ยความเชื่อม่ัน    =           0.83 

3.4.8 นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป 

 

3.5 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

3.5.1 ขอหนังสือจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ถึง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร เพ่ือขอความอนุเคราะหใชพ้ืนท่ีการวิจัยและในการเก็บขอมูลจาก

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร 

3.5.2 สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบ 

3.5.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคืนดวยตนเอง 

3.5.4 เม่ือไดแบบสอบถามคืนกลับมาแลวจํานวน 106 ชุด คิดเปนรอยละ 100 จึง

ตรวจสอบความสมบูรณและจัดลําดับขอมูล 

3.5.5 นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหและประมวลผลตอ 

 

K                     ∑si
2 

                        1- 

  K- 1                 St
2  
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3.6 การวัดคาตัวแปร 

ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดการวัดคาตัวแปร ซ่ึงเปนการแปลความหมาย คาเฉลี่ยของ

แบบสอบถามการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมือง

แพร จังหวัดแพร โดยใชเกณฑตามสูตรดังนี้(สรชัย พิศาลบุตร, 2550) 

 

 

 

 

ระดับคา ชวงคาเฉล่ีย ระดับบทบาท 

5 4.21–5.00 มากท่ีสุด 

4 3.41–4.20 มาก 

3 2.61–3.40 ปานกลาง 

2 1.81–2.60 นอย 

1 1.00–1.80 นอยท่ีสุด 

 

3.7 การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ใชสถิติวิเคราะหขอมูลท้ังหมดจากคอมพิวเตอรซ่ึงแยกวิเคราะหตามลําดับคือ 

3.7.1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาสถิติพ้ืนฐาน คือ  

คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

3.7. 2 วิเคราะหการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรใน

เทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.7.3 ทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยวิเคราะหการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 

กับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดานเพศ โดยใชการทดสอบคาที (t-test) สวนดาน อายุ ระดับ

การศึกษา และตําแหนงงาน ใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถา

พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการ

ของเชฟเฟ (Scheffé) 

3.7.4 วิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไขการใหบริการของบุคลากรใน

เทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร โดยใชการแจกแจงคาความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปตาราง

ประกอบคําบรรยาย 

 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด =  5 – 1  =   4      = 0.80 

         จํานวนระดับ     5   5 
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3.8 สถิติที่ใชในการวิจัย 

สถิติท่ีใชสําหรับการทําวิจัยเรื่องนี้ มี 2 ประเภท ไดแก 

3.8.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) รอย

ละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับบรรยายขอมูลท่ัวไป 

3.8.2 สถิติอนุมานหรืออางอิง (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบคาที (t – 

test) การทด สอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) 

สูตรการหาคาสถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

1) การหาคารอยละ (Percentage) (นิภา เมธธาวีชัย , 2543, หนา 128) 

P =  
N

X 100×  

 P = คารอยละ 

X = จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

N =  จํานวนประชากร 

 

2) การหาคาเฉล่ีย (Mean)( สงศรี ชมภูวงศ, 2547 , หนา 55 ) 

x  =  
N
fx∑  

X  =  คาเฉลี่ย 

∑fX =  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม 

N =  จํานวนประชากร 

3) การหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ลวน  สายยศ และ

อังคนา สายยศ, 2550, หนา 53) 

S =  
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
NN

fxfxN  

S = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

∑fX =   ผลรวมของผูตอบแบบสอบถามแตละระดับ 

N =  จํานวนประชากร 

4) การทดสอบสมมติฐาน (t-test) (นิภา เมธธาวีชัย,หนา128 ) 

t =               X1   -   X  2
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     S1
2 

  -     S2
2 

       n1       n2 

เม่ือ  t  = คาที-เทสท (t- test) 

X1  , X2 = คาเฉลี่ยของคะแนนกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 

S1
2 

  ,    S2
2 = ความแปรปรวนของคะแนนกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 

  n1   , n2 = จํานวนคะแนนของกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 

 

5) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) หรือ (F-test) 

 

F  = 
w

b

MS
MS  

F  = อัตราสวนของความแปรปรวน 

MSb  = คาความแปรปรวนระหวางกลุม 

MSw = คาความแปรปรวนภายในกลุม 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

การวิจัยเรื่อง“การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรใน

เทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร”เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(QuantitativeResearch)และเชิงคุณภาพ

(QualitativeResearch)ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัย(ResearchObjectives)ไว3ประการคือ 

1) เพ่ือศึกษาการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาล

เมืองแพร จังหวัดแพร 

 2) เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรใน

เทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร ท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา และตําแหนงงาน ตางกัน 

 3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน

ของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 

ซ่ึงผูวิจัยไดใชเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพรจํานวน 106 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางตามสะดวก 

(Convenience Sampling)ในการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําแบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะหและ

ประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร เพ่ือคํานวณหาคาสถิติ สําหรับตอบ

วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยใหครบถวนตามท่ีตั้งไว มีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

 4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

4.2ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
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4.1 สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายขอมูล จึงกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการเสนอผล

การวิเคราะหขอมูลดังนี้  

 X  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

 S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

t แทนคาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  

  t (t – distribution) 

F แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบF  

  (F – distribution) 

 df แทนชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 

MS แทน  คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 

Sig. แทน  นัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 

 * แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

4.2 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง

งานใชการวิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี 2 การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมือง

แพร จังหวัดแพรใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอในรูป

ตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ใชการทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหหาความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบหาคาความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ

ของเชฟเฟ (Scheffé) 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัยเรื่องนี้ ประชากรท่ีศึกษา ไดแก บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพรซ่ึงมี

คุณลักษณะปจจัยสวนบุคคลคือเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง/อาชีพ ใชการวิเคราะหหาคาความถ่ี 

(Frequency)คารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตาราง

ตอไปนี้เพศ      

   

ตารางท่ี 4.1 คาความถี่ (Frequency)และรอยละ (Percentage) ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรใน

เทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพรจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 34 32.1 

หญิง 72 67.9 

รวม 106 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพรท่ีตอบแบบสอบถาม สวนมาก

เปนเพศหญิง จํานวน72 คน คิดเปนรอยละ32.1และเพศชายจํานวน34 คน คิดเปนรอยละ67.9 

 

ตารางท่ี 4.2 คาความถี่ (Frequency)และรอยละ(Percentage) ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรใน

เทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพรจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 

21 - 35 ป 40 37.7 

36 – 50 ป 47 44.3 

51 ป ข้ึนไป 19 18 

รวม 106 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพรท่ีตอบแบบสอบถาม สวนมาก

มีอายุ 36-50 ปจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ44.3รองลงมามีอายุ21-35ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ  

37.7 และนอยท่ีสุดมีอายุ51 ปขนไป จํานวน 19 คิดเปนรอยละ 17.9 
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ตารางท่ี4.3แสดงคาความถี่(Frequency)และรอยละ(Percentage)ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรใน

เทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษา/ปวช. 7 6.6 

อนุปริญญา/ปวส. 21 19.8 

ปริญญาตรีและสูงกวา 78 73.6 

รวม 106 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพรท่ีตอบแบบสอบถาม สวนมาก

มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาจํานวน78 คน คิดเปนรอยละ 73.6รองลงมามีการศึกษาระดับ

อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ19.8และนอยท่ีสุดมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.

จํานวน7 คน คิดเปนรอยละ 6.6 

 

ตารางท่ี 4.4 คาความถี่ (Frequency)และรอยละ(Percentage)ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรใน

เทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพรจําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ตําแหนง จํานวน รอยละ 

ขาราชการประจํา 47 44.3 

ลูกจางประจํา 17 16 

พนักงานจางท่ัวไป 30 28.3 

พนักงานจางตามภารกิจ 12 11.3 

รวม 106 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพรท่ีตอบแบบสอบถาม สวนมาก

มีตําแหนงขาราชการประจําจํานวน47 คน คิดเปนรอยละ44.3รองลงมามีตําแหนงพนักงานจางท่ัวไปจํานวน

30คนคิดเปนรอยละ28.3 รองลงมาตําแหนง ลูกจางประจําจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ16 และนอยท่ีสุด

มีตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 11.3 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 

การศึกษาวิเคราะหการมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากร

ในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพรใชการวิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดัง

ตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลการประยุกตใชหลัก

อิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 

โดยรวมท้ัง 4 ดาน 
 

การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน

ของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร 

ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1. ฉันทะ  4.28 0.60 มากท่ีสุด 

2. วิริยะ  4.28 0.60 มากท่ีสุด 

3. จิตตะ  4.25 0.55 มากท่ีสุด 

4. วิมังสา  4.21 0.63 มากท่ีสุด 

รวม 4.24 0.53 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนสรุปโดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานท่ีมี

คาสูงสุดคือฉันทะ และดานวิริยะรองลงมาคือ ดาน จิตตะและต่ําสุดคือดานวิมังสา 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพรดาน 

ฉันทะ (ความพอใจ) 
 

ด้าน ฉันทะ (ความพอใจ) 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1 ทานมีความพอใจ ดวยความรักและ มีความเต็มใจ ไม

เบื่อหนายตอการใหบริการประชาชน 
4.18 0.74 มาก 

2 ทานมีความอยากหรือฝกใฝท่ีจะใหบริการประชาชนให

บรรลุถึงจุดหมายและความตองการของประชาชน 
4.17 0.70 มาก 

3 ท่านให้ความสําคญัและความเสมอภาคเท่าเทียม

ตอ่การให้บริการประชาชน 
4.30 0.71 มากท่ีสุด 

4 ทา่นบริการด้วยความสภุาพ ออ่นโยนเป็นกนัเอง 4.30 0.61 มากท่ีสุด 

รวม 4.21 0.60 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.6พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชน ดานฉันทะ ความพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ี4 มี

บริการด้วยความสภุาพ อ่อนโยนเป็นกนัเองรองลงมาคือขอท่ี3 การให้ความสําคญัและความเสมอ

ภาคเทา่เทียมตอ่การให้บริการประชาชนและ ต่ําสุดคือขอท่ี2ทานมีความอยากหรือฝกใฝท่ีจะใหบริการ

ประชาชนใหบรรลุถึงจุดหมายและความตองการของประชาชน 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพรดานวิริยะ 

(ความเพียร) 
 

วิริยะ ความเพียร 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1 ทานความเพียรพยายามในหนาท่ีในการใหบริการ

ประชาชน 
4.29 0.70 มากท่ีสุด 

2 ทานเพียรพยายามจนใหถึงท่ีสุด ไมยอทอตอการ

ใหบริการประชาชน 
4.25 0.71 มากท่ีสุด 

3 ทานมีความรูจักพึงระวังรอบคอบดวยการรูจักเหตุ 

และผล ไมตั้งอยูในความประมาทในการใหบริการ

ประชาชน 

4.30 0.66 มากท่ีสุด 

4 ทานรูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุและผลในการ

ใหบริการประชาชนภายใตพ้ืนฐานของคุณธรรม และ

ความดี 

4.28 0.67 มากท่ีสุด 

รวม 4.28 0.60 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.7พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนดานวิริยะ ความเพียร อยูในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ี3 มีความ

รูจักพึงระวังรอบคอบดวยการรูจักเหตุ และผล ไมตั้งอยูในความประมาทในการใหบริการประชาชน

รองลงมาคือขอท่ี1 ความเพียรพยายามในหนาท่ีในการใหบริการประชาชนและ ต่ําสุดคือขอท่ี4การรูจัก

คิดวิเคราะหอยางมีเหตุและผลในการใหบริการประชาชนภายใตพ้ืนฐานของคุณธรรม และความดี 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพรดานจิตตะ 

ความคิดมุงไป 
 

ดานจิตตะ ความคิดมุงไป 

 

ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1 ทานสมาธิม่ันคงอยูกับงาน ไมปลอยปละละเลยใน

งานท่ีปฏิบัติ 
4.21 0.66 มากท่ีสุด 

2 ทานมีจิตใจมุงม่ัน และแนวแนในขณะท่ีใหบริการ

ประชาชน 
4.25 0.68 มากท่ีสุด 

3 ทานมีความสนใจในสิ่งท่ีจะใหบริการประชาชนอยาง

จริงจัง 
4.35 0.63 มากท่ีสุด 

4 ทานมีความเอาใจใสในขณะท่ีปฏิบัติหนาท่ี 4.23 0.67 มากท่ีสุด 

5 ทานไดตรวจหาขอบกพรองอยูเสมอเพ่ือท่ีจะไดนํามา

แกไขใหดีข้ึน 
4.23 0.67 มากท่ีสุด 

รวม 4.25 0.55 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.8บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชน ดานจิตตะ ความคิดมุงไปอยูในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ี3 มีความ

สนใจในสิ่งท่ีจะให้บริการประชาชนอย่างจริงจงัรองลงมาคือขอท่ี2 มีจิตใจมุงม่ัน และแนวแนในขณะท่ี

ใหบริการประชาชนและ ต่ําสุดคือขอท่ี1 สมาธิม่ันคงอยูกับงาน ไมปลอยปละละเลยในงานท่ีปฏิบัติ 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร ดาน

วิมังสา ความไตรตรอง 

 

ดานวิมังสา ความไตรตรอง 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. แปลผล 

1 ท่านมีการใช้ปัญญาคิด วิเคราะห์ก่อนท่ีจะลงมือ

ปฏิบตัหิรือระหวา่งปฏิบตั ิ
4.19 0.69 มาก 

2 ท่านมีการแก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่อง และพัฒนา

ในสิ่งนัน้ๆด้วยปัญญา 
4.23 0.72 มากท่ีสุด 

3 ท่านรู้จักคิด วิเคราะห์ก่อนท่ีจะพดูหรือทํา ในการ

ให้บริการประชาชน 
4.24 0.75 มากท่ีสุด 

4 ทา่นมีการคดิหาวิธีแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึน้ 4.24 0.71 มากท่ีสุด 

5 ท่านมีความเข้าใจต่อกระบวนการ วิธีการ และ

แนวทางในการดําเนินงานท่ีถกูต้อง เหมาะสม 
4.17 0.63 มาก 

รวม 4.21 0.63 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.9บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชน ดานวิมังสา ความไตรตรอง อยูในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ี4มีการคิด

หาวิธีแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึน้ รองลงมาคือขอท่ี1 มีมีการใช้ปัญญาคิด วิเคราะห์ก่อนท่ีจะลงมือ

ปฏิบตัหิรือระหวา่งปฏิบตั ิและ ต่ําสุดคือขอท่ี5มีความเข้าใจตอ่กระบวนการ วิธีการ และแนวทางใน

การดําเนินงานท่ีถกูต้อง เหมาะสม 
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ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไววาบุคลากรเทศบาลเมืองแพรโดยใชสถิติt-testเพ่ือเปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ย2กลุมในเรื่องเพศและF-test(One–WayANOVA)ในการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยท่ีมีมากกวา2กลุมในเรื่องอายุระดับการศึกษา

ตําแหนงงานถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ0.05จะเปรียบเทียบโดยวิธีการของเชฟเฟ

(Scheffé) 

 

สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีเพศตางกัน 

ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไววาบุคลากรเทศบาลเมืองแพร โดยใชสถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความ

แตกตางของคาเฉลี่ย2กลุมในเรื่องเพศGroup Statistics     

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากรเทศบาลเมือง

แพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน โดยรวมท้ัง 4 ดาน 

จําแนกตามเพศ  
 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 

หญิง 

34 

72 

4.32 

4.20 

.44 

.56 

มากท่ีสุด 

มาก 

รวม 106 4.24 .53 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนเม่ือพิจารณาตามเพศ พบวาอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก เพศชาย 

 

ตารางท่ี 4.11 บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน 

โดยรวมท้ัง 4 ดาน จําแนกตามเพศ  โดยรวมท้ัง 4 ดาน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 

หญิง 

34 

72 

4.32 

4.2 

.44 

.56 

1.11 0.26 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีเพศตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชน โดยรวมท้ัง 4 ดานไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากรเทศบาลเมือง

แพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนดานฉันทะ (ความ

พอใจ) จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 34 4.36 .51 มากท่ีสุด 

หญิง 72 4.24 .63 มากท่ีสุด 

รวม 106 4.28 .60 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชน ดาน ฉันทะ (ความพอใจ) เม่ือพิจารณาตามเพศ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด ไดแกเพศชาย 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงการเปรียบเทียบของบุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท

ธรรมในการบริการประชาชนดานฉันทะ (ความพอใจ)จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 34 4.36 .51 .99 .32 

หญิง 72 4.24 .63   
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีเพศตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชนดานฉันทะ ความพอใจไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากรเทศบาลเมือง

แพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนดานวิริยะ(ความเพียร)

จําแนกตามเพศ  
 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 34 4.36 .51 มากท่ีสุด 

หญิง 72 4.24 .63 มากท่ีสุด 

รวม 106 4.28 .60 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนดานวิริยะความเพียร อยูในระดับมากท่ีสุดไดแก เพศชาย 

 

ตารางท่ี 4.15 แสดงการเปรียบเทียบของบุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท

ธรรมในการบริการประชาชนดานวิริยะ (ความเพียร)จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 34 4.36 .51 .99 .32 

หญิง 72 4.24 .63   
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีเพศตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชนดานวิริยะความเพียร ไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.16 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ของบุคลากรเทศบาล

เมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนดานจิตตะ 

(ความคิดมุงไป)จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 

หญิง 

34 

72 

4.41 

4.17 

.43 

.59 

มากท่ีสุด 

มาก 

รวม 106 4.25 .55 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนดาน จิตตะ ความคิดมุงไปอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก เพศชาย 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงการเปรียบเทียบของบุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท

ธรรมในการบริการประชาชนดานจิตตะ (ความคิดมุงไป)จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 

หญิง 

34 

72 

4.41 

4.17 

.43 

.59 

2.06 .42 

 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีเพศตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชนดานจิตตะ ความคิดมุงไปไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.18 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ของบุคลากรเทศบาล

เมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนดานวิมังสา ความ

(ไตรตรอง) จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 

หญิง 

34 

72 

4.25 

4.18 

.60 

.64 

มากท่ีสุด 

มาก 

รวม 106 4.21 .63 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนดานวิมังสา ความไตรตรองจําแนกตามเพศ อยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก เพศชาย 

 

ตารางท่ี 4.19 แสดงการเปรียบเทียบของบุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท

ธรรมในการบริการประชาชนดานวิมังสา (ความไตรตรอง) จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 

หญิง 

34 

72 

4.25 

4.18 

.60 

.64 

.52 

 

.59 

 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีเพศตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชนดานวิมังสา ความไตรตรองไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
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สมมติฐานท่ี 2 บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีอายุตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท

ธรรมในการบริการประชาชน โดยรวมท้ัง 4 ดาน แตกตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานท่ี 2ใชสถิติ F-test (One way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยท่ีมากกวา 2 กลุม ใชระดับความเชื่อม่ัน 95 % 

ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเม่ือคา Sig.นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffé) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.20 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากรเทศบาลเมือง

แพรท่ีมีอายุตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน โดยรวม

ท้ัง 4 ดาน จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n X  S.D. แปลผล 

21 –35 ป 

36 – 50 ป  

51 ป ข้ึนไป 

40 

47 

19 

4.16 

4.26 

4.37 

.51 

.56 

.48 

มาก 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 106 4.24 .53 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีอายุตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชน จําแนกตามอายุโดยรวมท้ัง 4ดานอยูในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาตาม

อายุพบวาประชาชนท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ อายุ36-50 ป รองลงมาไดแกอายุ21-35ปข้ึนไปและคาเฉลี่ย

ต่ําสุดไดแกอายุ51ปข้ึนไป 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของบุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีการประยุกตใช

หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน โดยรวมท้ัง 4 ดาน จําแนกตามอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

.60 

29.16 

2 

103 

.30 

.28 

1.06

  

.34 

รวม 29.76 105    
 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา บุคคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีอายุตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชน ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.22 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากรเทศบาลเมือง

แพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน ดานฉันทะ (ความ

พอใจ) จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n X  S.D. แปลผล 

21 –35 ป 

36 – 50 ป  

51 ป ข้ึนไป 

40 

47 

19 

4.23 

4.25 

4.46 

.62 

.60 

.54 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 106 4.28 .60 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีอายุตางกันมีการประยุกตใชหลัก

อิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน ดานฉันทะ (ความพอใจ)อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตาม

อายุ พบวา ประชาชนท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ อายุ 51 ปข้ึนไป รองลงมา ไดแก อายุ 36 - 50 ป ข้ึนไปและ

คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก อายุ 21 – 35 ป 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของบุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีการประยุกตใช

หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนดานฉันทะ (ความพอใจ)จําแนกตามอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

.73 

37.15 

2 

103 

.36 

.36 

1.01 

 

.34 

 

รวม 37.88 105    
 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีอายุตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชน ดานฉันทะ (ความพอใจ)ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.24 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากรเทศบาลเมือง

แพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบรกิารประชาชน ดานวิริยะ (ความเพียร)

จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n X  S.D. แปลผล 

21 –35 ป 

36 – 50 ป 

51 ป ข้ึนไป 

40 

47 

19 

4.23 

4.25 

4.46 

.62 

.60 

.54 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 106 4.28 .60 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมใน

การบริการประชาชน ดานวิริยะ (ความเพียร)มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ อายุ 51 ปข้ึนไป รองลงมา ไดแก อายุ 36 

– 50 ปและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก อายุ 21 –35 ป 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของบุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีการประยุกตใช

หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนดานวิริยะ (ความเพียร)จําแนกตามอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

.73 

37.15 

2 

103 

.36 

.36 

1.01 

 

.36 

 

รวม 37.88 105    
 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีอายุตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชน ดานวิริยะ (ความเพียร)ไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.26 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ของบุคลากรเทศบาล

เมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน ดานจิตตะ 

(ความคิดมุงไป)จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n X  S.D. แปลผล 

21 –35 ป 

36 – 50 ป 

51 ป ข้ึนไป 

40 

47 

19 

4.14 

4.31 

4.31 

.54 

.55 

.56 

มาก 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 106 4.25 .55 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.26 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมใน

การบริการประชาชน ดานจิตตะ (ความคิดมุงไป)มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 36 – 50 ปรองลงมา ไดแก 51 ป ข้ึน

ไปและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก อายุ 21 –35 ป 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการของบุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีการประยุกตใช

หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนดานจิตตะ (ความคิดมุงไป)จําแนกตามอายุ 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

   .74 

31.51 

2 

103 

.37 

.30 

1.22 

 

.29 

 

รวม 32.26 105    
 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีอายุตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชนดานจิตตะความคิดมุงไปไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

 

ตารางท่ี 4.28 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ของบุคลากรเทศบาล

เมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน ดานวิมังสา 

(ความคิดไตรตรอง)จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n X  S.D. แปลผล 

21-35ป 

36-50ป 

51 ปข้ึนไป 

40 

47 

19 

4.12 

4.25 

4.28 

.61 

.68 

.54 

มาก 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 106 4.21 .63 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชน ดานวิมังสา (ความคิดไตรตรอง)มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 51 ปข้ึนไปรองลงมา ไดแก 36 - 50 

ปและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก อายุ 21 –35 ป 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการมีของบุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนดานวิมังสา (ความคิดไตรตรอง)

จําแนกตามอายุ 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

.49 

41.65 

2 

103 

. 24 

.40 

.60 

 

.54 

 

รวม 42.14 105    
 

จากตารางท่ี 4.29 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีอายุตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชนดานวิมังสา (ความคิดไตรตรอง) ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมุติฐาน

ท่ีตั้งไว 

 

สมมติฐานท่ี 3 บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท

ธรรมในการบริการประชาชน โดยรวมท้ัง 4 ดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

การวิเคราะหสมมติฐานท่ี 3 ใชสถิติ F-test (One way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยท่ีมากกวา 2 กลุม ใชระดับความเชื่อม่ัน 95 % 

ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเม่ือคา Sig.นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffé) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากรเทศบาลเมือง

แพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชน โดยรวมท้ัง 4 ดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษา/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรีและสูงกวา 

7 

21 

78 

4.32 

4.12 

4.26 

.54 

.64 

.50 

มากท่ีสุด 

มาก 

มากท่ีสุด 

รวม 106 4.24 .53 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใช

หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน โดยรวมท้ัง 4 ดาน จําแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกระดับมัธยมศึกษา/ปวช.รองลงมา

ไดแกระดับปริญญาตรีและสูงกวาและคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแกระดับอนุปริญญา/ปวส. 

 

ตารางท่ี 4.31 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนบุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน

มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน โดยรวมท้ัง 4 ดาน จําแนก

ตามระดับการศึกษา 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

38 

29.38 

2 

103 

.19 

.28 

.67 

 

.51 

 

รวม 29.76 105    
 

จากตารางท่ี 4.31 พบวา บุคคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมมุติฐาน

ท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล ผล บุคลากรเทศบาล

เมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชน ดานฉันทะ (ความพอใจ) จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษา/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรีและสูงกวา 

7 

21 

78 

4.39 

4.15 

4.30 

.77 

.70 

.55 

มากท่ีสุด 

มาก 

มากท่ีสุด 

รวม 106 4.28 .60 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.32 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใช

หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน ดาน ฉันทะ (ความพอใจ)จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยู

ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 

รองลงมา ไดแก ระดับปริญญาตรีและสูงกวาและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ระดับอนุปริญญา/ปวส. 

 

ตารางท่ี 4.33 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการบุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน ดานฉันทะ (ความ

พอใจ) จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

.47 

37.40 

2 

103 

.23 

.36 

.65 

 

.52 

 

รวม 37.88 105    
 

จากตารางท่ี 4.33 พบวา บุคคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนดานฉันทะ ความพอใจไมแตกตางกันไมเปนไปตาม

สมมุติฐานท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากรเทศบาลเมือง

แพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชน ดานวิริยะ (ความเพียร) จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษา/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรีและสูงกวา 

7 

21 

78 

4.39 

4.15 

4.30 

.77 

.70 

.55 

มากท่ีสุด 

มาก 

มากท่ีสุด 

รวม 106 4.28 .60 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.34 พบวาบุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใช

หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน ดานวิริยะความเพียร จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 

รองลงมา ไดแก ระดับปริญญาตรีและสูงกวาและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ระดับอนุปริญญา/ปวส. 

 

ตารางท่ี 4.35 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการบุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน ดานวิริยะ (ความ

เพียร) จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

.47 

37.40 

2 

103 

.23 

.36 

.65 

 

.52 

 

รวม 37.88 105    
 

จากตารางท่ี 4.35 พบวา บุคคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนดานวิริยะความเพียร ไมแตกตางกันไมเปนไปตาม

สมมุติฐานท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากรเทศบาลเมือง

แพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชน ดานจิตตะ (ความคิดมุงไป) จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษา/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรีและสูงกวา 

7 

21 

78 

4.31 

4.07 

4.29 

.75 

.61 

.51 

มากท่ีสุด 

มาก 

มากท่ีสุด 

รวม 106 4.25 .55 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.36 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน ดานจิตตะความคิดมุงไป จําแนกตามระดับ

การศึกษา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. รองลงมา ไดแก ระดับปริญญาตรีและสูงกวาและคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ระดับ

อนุปริญญา/ปวส. 

 

ตารางท่ี 4.37 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนบุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน

มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน ดานจิตตะ (ความคิดมุงไป) 

จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

.82 

31.44 

2 

103 

.41 

.40 

104 .26 

รวม 32.26 105    
 

จากตารางท่ี 4.37 พบวา บุคคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนดานจิตตะความคิดมุงไป ไมแตกตางกันกัน ไมเปนไป

ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 4.38 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากรเทศบาลเมือง

แพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชน ดานวิมังสา (ความคิดไตรตรอง) จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 

มัธยมศึกษา/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรีและสูงกวา 

7 

21 

78 

4.17 

4.16 

4.22 

.77 

.73 

.60 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

รวม 106 4.21 .63 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.38 พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใช

หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน ดานวิมังสาความคิดไตรตรอง จําแนกตามระดับการศึกษา 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ระดับปริญญา

ตรีและสูงกวารองลงมา ไดแก ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.และคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ระดับอนุปริญญา/ปวส. 

 

ตารางท่ี 4.39 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนบุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน

มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน ดานวิมังสา (ความคิด

ไตรตรอง) จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

.85 

42.06 

2 

103 

.04 

.40 

.10 .90 

รวม 42.14 105    
 

จากตารางท่ี 4.39 พบวา บุคคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนดานวิมังสาความคิดไตรตรอง ไมแตกตางกันไม

เปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
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สมมติฐานท่ี 4 บุคลากรในเทศบาลเมืองแพรท่ีตําแหนงงานมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนจังหวัดแพร แตกตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานท่ี 4 ใชสถิติ F-test (One way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยท่ีมากกวา 2 กลุม ใชระดับความเชื่อม่ัน 95 % 

ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเม่ือคา Sig.นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffé) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.40 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากรในเทศบาล

เมืองแพร มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัดแพร 

โดยรวมท้ัง 4 ดาน จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ตําแหนงงาน n X  S.D. แปลผล 

ขาราชการประจํา 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจางท่ัวไป   

พนักงานจางตามภารกิจ 

47 

17 

30 

12 

4.41 

4.16 

3.95 

4.41 

.54 

.47 

.49 

.34 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

รวม 106 4.24 .53 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.40 พบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมใน

การบริการประชาชนจงัหวัดแพร โดยรวมจําแนกตามตําแหนงงานโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณา

ตามตําแหนงงานพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกตําแหนงขาราชการประจํารองลงมาไดแกพนักงานจางท่ัวไปและ

คาเฉลี่ยต่ําสุดไดแกลูกจางประจํา 
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ตารางท่ี 4.41 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร มีการประยุกตใช

หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัดแพร โดยรวมท้ัง 4 ดาน จําแนกตาม 9

ตําแหนงงาน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

4.36 

25.40 

2 

103 

1.45 

.249 

5.83 

 

.00* 

รวม 29.76 105    
 

จากตารางท่ี 4.41 พบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร ตําแหนงงานแตกตางกัน มีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัดแพร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ(Scheffé) ดัง

ตารางท่ี 4.41 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู ของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร มีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัดแพร โดยรวมท้ัง 4 ดาน 

จําแนกตามตําแหนงงานเปนรายคู ดวยวิธีการของ เชฟเฟ(Scheffé) 
 

ตําแหนง  

ขาราชการ

ประจํา 

( X =2.66) 

ลูกจาง 

ประจํา 

( X =2.80) 

พนักงานจาง

ท่ัวไป 

( X =3.02) 

พนักงานจางตาม

ภารกิจ 

( X =3.19) 

ขาราชการประจํา 

( X =2.66) 
- .24 .46* .00 

ลูกจางประจํา 

( X =2.80) 
 - .21 -.24 

พนักงานจาง

ท่ัวไป 

( X =3.02) 

  - -.45 

พนักงานจางตาม

ภารกิจ 

( X =3.19) 

   - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.42 พบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพรท่ีมีตําแหนงงานตางกัน มีการประยุกตใช

หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัดแพรโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05  จํานวน 1 คู ไดแก บุคลากรในเทศบาลเมืองแพรท่ีมีตําแหนงงานขาราชการประจํา มีการประยุกตใช

หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนแตกตางกันกับพนักงานจางท่ัวไปนอกนั้นไมพบความแตกตาง

เปนรายคู 
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ตารางท่ี 4.43 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากรเทศบาลเมือง

แพรท่ีมีตําแหนงงานตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน 

ดานฉันทะ (ความพอใจ)  จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ตําแหนงงาน n X  S.D. แปลผล 

ขาราชการประจํา 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจางท่ัวไป 

พนักงานจางตามภารกิจ 

47 

17 

30 

12 

4.47 

4.23 

3.90 

4.54 

.53 

.60 

.57 

.48 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มาก 

มากท่ีสุด 

รวม 106 4.28 .60 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.43 พบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมใน

การบริการประชาชนจังหวัดแพรดานฉันทะ ความพอใจ โดยรวม จําแนกตามตําแหนงงาน โดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามตําแหนงงาน พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ

รองลงมา ไดแก ขาราชการประจํา และ คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก พนักงานจางท่ัวไป 
 
ตารางท่ี 4.44 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนบุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีตําแหนงงานตางกันมี

การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน ดานฉันทะ (ความพอใจ) 

จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

6.75 

31.12 

3 

102 

2.25 

.30 

7.38 .00* 

รวม 37.88 105    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.44 พบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร ตําแหนงงานแตกตางกัน มีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัดแพรดานฉันทะ ความพอใจ แตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ 

เชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.44 
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ตารางท่ี 4.45 แสดงการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู ของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร มีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัดแพร ดานฉันทะ (ความพอใจ) จําแนก

ตามตําแหนงงานเปนรายคู ดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) 
 

ตําแหนง 

ขาราชการ

ประจํา 

( X =2.51) 

ลูกจาง 

ประจํา 

( X =2.77) 

พนักงานจาง

ท่ัวไป 

( X =3.04) 

พนักงานจางตาม

ภารกิจ 

( X =3.08) 

ขาราชการประจํา 

( X =2.51) 
- .23 .56* -.06 

ลูกจางประจํา 

( X =2.77) 
- - .32 .63 

พนักงานจาง

ท่ัวไป 

( X =3.04) 

- - - -.63* 

พนักงานจางตาม

ภารกิจ 

( X =3.08) 

- - - - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.45 พบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพรท่ีมีตําแหนงงานตางกัน มีการประยุกตใช

หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัดแพรดานฉันทะ ความพอใจ แตกตางกันแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก บุคลากรในเทศบาลเมืองแพรท่ีมีตําแหนงงาน

ขาราชการประจํามีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน แตกตางกันกับพนักงานจาง

ท่ัวไปและพนักงานท่ัวไปมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน แตกตางกันกับ

พนักงานจางตามภารกิจนอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 
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ตารางท่ี 4.46 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล บุคลากรเทศบาลเมือง

แพรท่ีมีตําแหนงงานตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน 

ดานวิริยะ (ความเพียร)  จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ตําแหนงงาน n X  S.D. แปลผล 

ขาราชการประจํา 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจางท่ัวไป 

พนักงานจางตามภารกิจ 

47 

17 

30 

12 

4.47 

4.23 

3.90 

4.54 

.53 

.60 

.57 

.48 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มาก 

มากท่ีสุด 

รวม 106 4.28 .60 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.46 พบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมใน

การบริการประชาชนจังหวัดแพรดานวิริยะ (ความเพียร)โดยรวม จําแนกตามตําแหนงงาน โดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามตําแหนงงาน พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ

รองลงมา ไดแก ขาราชการประจํา และ คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก พนักงานจางท่ัวไป 

 

ตารางท่ี 4.47 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนบุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีตําแหนงงานตางกันมี

การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน ดานวิริยะ (ความเพียร) 

จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

6.75 

31.12 

3 

102 

2.25 

.30 

7.38 .00* 

รวม 37.88 105    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 
 

จากตารางท่ี 4.47 พบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร ตําแหนงงานแตกตางกัน มีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัดแพรดานวิริยะความเพียร แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟ

เฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.47 
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ตารางท่ี 4.48 แสดงการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู ของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร มีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัดแพร ดานวิริยะ (ความ

เพียร) จําแนกตามตําแหนงงานเปนรายคู ดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) 
 

ตําแหนง 

ขาราชการ

ประจํา 

 ( X =2.51) 

ลูกจาง 

ประจํา 

 ( X =2.77) 

พนักงานจาง

ท่ัวไป 

 ( X =3.04) 

พนักงานจางตาม

ภารกิจ 

 ( X =3.08) 

ขาราชการประจํา 

 ( X =2.51) 
- .23 .56* -.06 

ลูกจางประจํา 

( X =2.77) 
- - .32 -.30 

พนักงานจาง

ท่ัวไป 

( X =3.04) 

- - - -.63* 

พนักงานจางตาม

ภารกิจ 

( X =3.08) 

- - - - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.48 พบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพรท่ีมีตําแหนงงานตางกัน มีการประยุกตใช

หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัดแพร ดานวิริยะ ความเพียรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก บุคลากรในเทศบาลเมืองแพรท่ีมีตําแหนงงานขาราชการประจํามี

การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนแตกตางกันกับพนักงานจางท่ัวไปและพนักงาน

ท่ัวไปมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนแตกตางกันกับพนักงานจางตามภารกิจ 

นอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 
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ตารางท่ี 4.49 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลบุคลากรเทศบาลเมืองแพร

ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน 

ดานจิตตะ (ความคิดมุงไป)  จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ตําแหนง n X  S.D. แปลผล 

ขาราชการประจํา 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจางท่ัวไป 

พนักงานจางตามภารกิจ 

47 

17 

30 

12 

4.41 

4.09 

4.00 

4.46 

.59 

.49 

.49 

.28 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

รวม 106 4.25 .55 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.49 พบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมใน

การบริการประชาชนจังหวัดแพรดานจิตตะความคิดมุงไปโดยรวม จําแนกตามตําแหนงงาน โดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามตําแหนงงาน พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ

รองลงมา ไดแก ขาราชการประจํา และ คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก พนักงานจางท่ัวไป 

 

ตารางท่ี 4.50 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนบุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน

มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน ดาน จิตตะ (ความคิดมุงไป) 

จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

4.16 

28.10 

3 

102 

1.38 

.27 

5.03 .00* 

รวม 32.26 105    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.50 บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร ตําแหนงงานแตกตางกัน มีการประยุกตใชหลัก

อิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัดแพรดานจิตตะความคิดมุงไป แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ 

(Scheffé) ดังตารางท่ี 4.50 
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ตารางท่ี 4.51 แสดงการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู ของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร มีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัดแพร ดานจิตตะ (ความคิด

มุงไป) จําแนกตามตําแหนงงานเปนรายคู ดวยวิธีการของ เชฟเฟ(Scheffé) 
 

ตําแหนง 

ขาราชการ

ประจํา 

 ( X =2.51) 

ลูกจาง 

ประจํา 

 ( X =2.77) 

พนักงานจาง

ท่ัวไป 

 ( X =3.04) 

พนักงานจางตาม

ภารกิจ 

 ( X =3.08) 

ขาราชการประจํา 

 ( X =2.51) 
- .32 .41* -.40 

ลูกจางประจํา 

( X =2.77) 
- - .09 -.37 

พนักงานจาง

ท่ัวไป 

( X =3.04) 

- - - -.46 

พนักงานจาง 

ตามภารกิจ 

( X =3.08) 

- - - - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.51 พบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพรท่ีมีตําแหนงงานตางกัน มีการประยุกตใช

หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัดแพรดานจิตตะความคิดมุงไป แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จํานวน 1 คู ไดแก บุคลากรในเทศบาลเมืองแพรท่ีมีตําแหนงงาน

ขาราชการประจํามีตําแหนงงานตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน

แตกตางกันกับพนักงานจางท่ัวไป นอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 
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ตารางท่ี 4.52 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลบุคลากรเทศบาลเมืองแพร

ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน 

ดานวิมังสา (ความไตรตรอง)  จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ตําแหนง n X  S.D. แปลผล 

ขาราชการประจํา 

ลูกจางประจํา 

พนักงานจางท่ัวไป 

พนักงานจางตามภารกิจ 

47 

17 

30 

12 

4.36 

4.20 

3.97 

4.23 

.66 

.56 

.60 

.55 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด 

รวม 106 4.21 .63 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.52 พบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมใน

การบริการประชาชนจังหวัดแพรดานวิมังสาความไตรตรองโดยรวม จําแนกตามตําแหนงงาน โดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาตามตําแหนงงาน พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ตําแหนงขาราชการประจํา

รองลงมา ไดแก พนักงานจางตามภารกิจ และ คาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก พนักงานจางท่ัวไป 

 

ตารางท่ี 4.53 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนบุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน

มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน ดานวิมังสา (ความ

ไตรตรอง) จําแนกตามตําแหนงงาน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2.77 

39.37 

3 

102 

.92 

.38 

2.39 .07 

รวม 42.14 105    
 

จากตารางท่ี 4.53 พบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร ตําแหนงงานแตกตางกัน มีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัดแพรดานวิมังสา (ความไตรตรอง) ไมแตกตาง

กัน  
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ตารางท่ี 4.54 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท

ธรรมในการบริการประชาชน 
 

สมมติฐาน สถิติ โดยรวม ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ดานท่ี 3 ดานท่ี 4 

1. เพศ T - test .32 .32 .32 .42 .59 

2. อายุ F - test .34 .36 .36 .29 .54 

3.ระดับการศึกษา F - test .51 .52 .52 .26 .90 

4. ตําแหนงงาน F - test .00* .00* .00* .00* .07 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.54 สรุปไดวา บุคคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษามีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน ไมแตกตางกันสวนบุคคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมี

ตําแหนงงานท่ีตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนแตกตางกัน โดยเปนไป

ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน

ของบุคลากร ในเทศบาลเมืองแพร 

ผูวิจัยไดตั้งคําถามแบบปลายเปด (Open Ended Questionnaire) สําหรับใหผูตอบ

แบบสอบถามไดเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน 

ของบุคลากร ในเทศบาลเมืองแพร และใชการวิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) แลวนําเสนอ

ในรูปตารางประกอบการบรรยายท่ีปรากฏดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.55  คาความถี่ (Frequency) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรม

ในการบริการประชาชนของบุคลากร ในเทศบาลเมืองแพรดานฉันทะ (ความพอใจ) 
 

ขอเสนอแนะ ความถี่ 

1. ผูบริหารควรมีการสนับสนุนใหบุคลากร มีความสนใจและมุงม่ันท่ีจะ

ใหบริการตามความตองการของประชาชน และทําใหประชาชนไดรับ

ความพอใจ 

18 

 

จากตารางท่ี 4.55 พบวา บุคลากรเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมใน

การบริการประชาชนในเทศบาลเมืองแพรดานฉันทะจํานวน 18คน คือเทศบาลควรสนับสนุนบุคลากร

ใหมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4ในดานฉันทะ ใหเกิดมีความสนใจฝกใฝท่ีจะใหบริการประชาชนให

บรรลุถึงจุดหมายและความตองการของประชาชน 

 

ตารางท่ี 4.56 คาความถี่ (Frequency) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมใน

การบริการประชาชนของบุคลากร ในเทศบาลเมืองแพรดานวิริยะ (ความเพียร) 
 

ขอเสนอแนะ ความถี่ 

1. เทศบาลควรสนับสนุนและเปดโอกาสใหบุคลากรได ใชความรู

ความสามารถท่ีมีในการตัดสินใจและแกไขปญหาในการปฏิบัติงานได

ดวยตนเอง หม่ันฝกฝนตนเองเพ่ือใหเกิดความม่ันใจในการทํางาน 

20 

 

จากตารางท่ี 4.56 พบวา บุคลากร เสนอแนะเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมใน

การบริการประชาชนในเทศบาลเมืองแพรดานวิริยะจํานวน 20คน คือเทศบาลควรสนับสนุนและเปด

โอกาสใหบุคลากรไดใชความรูความสามารถท่ีมีในการตัดสินใจและแกไขปญหาในการปฏิบัติงานได

ดวยตนเองหม่ันฝกฝนตนเองเพ่ือสามารถนําความรูท่ีมีมาประยุกตใชกับงานในปจจุบันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 4.57 คาความถี่ (Frequency)ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมใน

การบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพรดานจิตตะ (ความคิดมุงไป) 
 

ขอเสนอแนะ ความถี่ 

1. เทศบาลควรสรางบรรยากาศสภาพแวดลอมตางๆ ใหเหมาะสมเอ้ือตอ

การเรียนรูสงเสริมการยอมรับนับถือตนเองและผูอ่ืน และใหบุคลากรมี

สวนรวมในการปฏิบัติงานเพ่ือสรางความรูสึกกันและเปนสวนหนึ่งของ

องคกร 

15 

 

จากตารางท่ี 4.57 พบวา บุคลากร เสนอแนะเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนในเทศบาลเมืองแพรดานจิตตะจํานวน 15คน คือ เทศบาลควรสรางบรรยากาศ

สภาพแวดลอมตางๆ ใหเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรูสงเสริมการยอมรับนับถือตนเองและผูอ่ืน และให

บุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเพ่ือสรางความรูสึกกันและเปนสวนหนึ่งขององคกร 

 

ตารางท่ี 4.58 คาความถี่ (Frequency) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมใน

การบริการประชาชนของบุคลากร ในเทศบาลเมืองแพรวิมังสา (ความไตรตรอง) 
 

ขอเสนอแนะ ความถี่ 

1. เทศบาลควรสนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาตนเองดวยการศึกษา

ดูงาน ฝกอบรม ท้ังในและนอกสถานท่ี เพ่ือบุคลากรเหลานั้นจะไดนํา

ความรูความสามารถของบุคลากรนําไปสูการพัฒนาแนวคิดและการ

ปฏิบัติได 

29 

 

จากตารางท่ี 4.58 พบวา บุคลากร เสนอแนะเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนในเทศบาลเมืองแพรดานวิมังสาจํานวน 29คน คือ เทศบาลควรสนับสนุนใหบุคลากร

ไดมีโอกาสพัฒนาตนเองดวยการศึกษาดูงานฝกอบรม ท้ังในและนอกสถานท่ีเพ่ือบุคลากรเหลานั้นจะ

ไดนําความรูความสามารถของบุคลากรนําไปสูการพัฒนาแนวคิดและการปฏิบัติได 

 

โดยสรุปพบวา การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากร ใน

เทศบาลเมืองแพร นั้นผูบริหารควรมีการสนับสนุนใหบุคลากร มีความสนใจมุงม่ันท่ีจะใหบริการตาม

ความตองการของประชาชน ทําใหประชาชนไดรับความพอใจเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชความรู 
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ความสามารถท่ีมีในการตัดสินใจแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง ฝกฝนตนเอง เพ่ือใหเกิด

ความม่ันใจในการทํางานมีการสรางบรรยากาศสภาพแวดลอมตางๆ ใหเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรู

สงเสริมการยอมรับนับถือตนเองและผู อ่ืนและใหบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเพ่ือสราง

ความรูสึกกันและเปนสวนหนึ่งขององคกรเทศบาลมีการศึกษาดูงานฝกอบรม ท้ังในและนอกสถานท่ี 

เพ่ือบุคลากรเหลานั้นจะไดนําความรูความสามารถของบุคลากรนําไปสูการพัฒนาแนวคิดและการ

ปฏิบัติได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 

การวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรใน

เทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร”ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใชในการกําหนดกรอบแนวคิด ในการศึกษาขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย รวมถึงการสรางเครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัย โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย ไว 3 ประการ คือ 

1) เพ่ือศึกษาการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาล

เมืองแพร จังหวัดแพร 

 2) เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรใน

เทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร ท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา และตําแหนงงาน/อาชีพ ตางกัน 

 3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของ

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร 

โดยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยวา บุคคลากรในเทศบาลเมืองแพรท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

และตําแหนงงาน/อาชีพ ตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนแตกตางกัน 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากร ในเทศบาลเมืองแพร จํานวน 106 คน โดย

วิธีการใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) และใชการสุมตัวอยางตาม

สะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามปลายปด ใชสถิติบรรยาย ไดแก คาความถ่ี 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรือ

อางอิง ไดแก การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) 

ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ 

เชฟเฟ (Scheffé) โดยใชการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโปรมแกรมสําเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร ซ่ึงสามารถสรุปผลของการวิจัย ตามขอคนพบ (Fact Findings) ไดดังตอไปนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ในดานเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และตําแหนงงานพบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพรท่ีตอบแบบสอบถาม สวนมาก

เปนเพศหญิง จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 32.1มีอายุ 36-50 ปจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 44.3 มี
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การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวา จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 73.6 และมีตําแหนงขาราชการ

ประจํา จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 44.3 

5.1.2 ผลการศึกษาวิเคราะหการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของ

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพรพบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชน สรุปโดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด และจําแนกในแตละดาน 

พบวาดานฉันทะดานวิริยะ ดานจิตตะ และดานวิมังสา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน 

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของ

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพรจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน พบวา 

บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชนโดยรวมท้ัง 4 ดาน ไมแตกตางกัน แตบุคลากรท่ีมีตําแหนงงาน ตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชนโดยรวมท้ัง 4 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือ

พิจารณาเปรียบเทียบในแตละดาน บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ตางกัน มีการประยุกตใช

หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนดานฉันทะดานวิริยะ ดานจิตตะ และดานวิมังสา ไมแตกตางกัน 

แตบุคลากรท่ีมีตําแหนงงาน/อาชีพตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนท้ัง 

4 ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

5.1.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของ

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร จังหวัดแพร พบวา บุคลากรไดเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชนวา เทศบาลควรสนับสนุนบุคลากรใหมีความสนใจฝกใฝท่ีจะใหบริการ

ประชาชนใหบรรลุถึงจุดหมายและความตองการของประชาชนเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชความรู

ความสามารถท่ีมีในการตัดสินใจและแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง หม่ันฝกฝนตนเอง

เพ่ือนําความรู ท่ี มีมาประยุกตใช กับงานในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพสรางบรรยากาศ

สภาพแวดลอมตาง ๆ ใหเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรูสงเสริมการยอมรับนับถือตนเองและผู อ่ืน 

บุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเพ่ือสรางความรูสึกและเปนสวนหนึ่งขององคกรสรางบรรยากาศ

สภาพแวดลอมตาง ๆ ใหเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรูสงเสริมการยอมรับนับถือตนเองและผูอ่ืน และให

บุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเพ่ือสรางความรูสึกกันและเปนสวนหนึ่งขององคกร 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้  

5.2.1 การวิเคราะหบุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนจากผลการวิเคราะหขอมูล บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท

ธรรมในการบริการประชาชนพบวา โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดท้ัง 4 ดาน อภิปรายไดวา บุคลากรมีการ

บริการดวยความสุภาพออนโยนเปนกันเอง ใหความสําคัญความเสมอภาคเทาเทียม รอบคอบรูจักเหตุและ

ผลไมตั้งอยูในความประมาท มีความเพียรพยายามสนใจใหบริการอยางจริงจังมีจิตใจมุงม่ัน แนวแนคิดหา

วิธีแกไขและปรับปรุงดังนั้นทางเทศบาลควรรักษาหลักการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชนเพ่ือการบริการท่ีสมํ่าเสมอและตอเนื่องเพ่ือประโยชนของมหาชนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ

นายสุพันธ แสนสี ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกตใช หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือสงเสริม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน มัธยมศึกษาตอนปลาย” พบวาผูบริหาร 

ครูผูสอน นักเรียน มีความยินดีรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงานและพรอมปฏิบัติตาม และมีความ

เต็มใจในการชวยเหลือเพ่ือนรวมงานในหนวยงาน มีความขยัน อดทน และตั้งใจฝกฝน เพ่ือพัฒนา

ทักษะฝมือใหเกิดความชํานาญและพยายามและหม่ันเพียรท่ีจะหาประสบการณในการปฏิบัติงานให

เพ่ิมพูน อีกท้ังมีความเอาใจใสไมปลอยใจใหฟุงซานในขณะท่ีปฏิบัติงาน และรอบคอบและจริงจังใน

การปฏบิัติงานไมปฏิบัติงานแบบขอไปทีหรือฉาบฉวย พรอมท้ังมีการนําความรูจากงานครั้งท่ีผานมาเป

นเกณฑปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานในครั้งตอไป และศึกษาไตรตรองระบบงานเพ่ือให

เกิดกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

1) ผลการวิเคราะหขอมูลดาน ฉันทะ (ความพอใจ) พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรท่ีมีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดดังนั้นเทศบาลจึงควร

รักษาอภิปรายไดวาบุคลากรมีความฝกใฝท่ีจะบริการประชาชนใหบรรลุถึงความตองการของประชาชนมี

ความเต็มใจ ตอการใหบริการประชาชน ดังนั้นทางเทศบาลควรรักษาหลักการประยุกตใชหลักอิทธิบาท

ธรรมในการบริการประชาชนเพ่ือตอบสนองตอความตองการใหเกิดความพอใจอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง

โดยมิไดหวังผลกําไร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นายบัญชา ทาทองไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษา

การใชหลักอิทธิบาท 4 พัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอยุธยา

วิทยาลัย”พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด นักเรียนรักและภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตน นักเรียน

กตัญูรูคุณของครูอาจารยเพียรพยายามในการเรียนและตอบแทนบุญคุณเสมอ เต็มใจและยินดี

รวมกันรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดหองเรียน อาคารเรียนและรักษาสภาพแวดลอมในโรงเรียน

ใหสวยงาม แตงกายและประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียน พอใจท่ีจะอยูใน
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กฎระเบียบอันถูกตองและดีงามของโรงเรียนปฏิบัติงานเหมาะสมกับกาลเทศะมีความสุภาพออนโยน

ท้ังกาย วาจา ใจ ใหความรวมมือ กับครูอาจารย และโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ โรงเรียน  

2) วิริยะ ความเพียร พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมใน

การบริการประชาชนดานวิริยะ ความเพียรโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดดังนั้นเทศบาลจึงควรรักษาอภิปราย

ไดวาบุคลากรมีความรูจักพึงระวังรอบคอบดวยการรูจักเหตุและผล ไมตั้งอยูในความประมาทในการ

ใหบริการประชาชนมีความเพียรพยายามในหนาท่ีในการใหบริการประชาชน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ พระอธิการประเสริฐ กาญจโน ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาแนวทางการประยุกตใชอิทธิบาท 4 

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต” พบวา วิริยะหรือความเพียรนี้เปนเครื่องนําทางใหบุคคลไดทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพการท่ีจะพัฒนางานใหเจริญไปกาวหนานั้นตองมีความเพียรไมยอทอตอปญหาอุปสรรคและ

ความลําบากงานทุกอยางจะสําเร็จและพัฒนาไดตองอาศัยความขยันหม่ันเพียร ความมีวิริยะจึงเปน

เครื่องมืออีกอยางหนึ่งท่ีจะนาคุณไปสูความสําเร็จได 

3 ) ดานจิตตะ ความคิดมุงไป พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาท

ธรรมในการบริการประชาชนดานจิตตะ ความคิดมุงไปโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดควรควรรักษา อภิปราย

ไดวาบุคลากรเทศบาลเมืองแพร มีความสนใจในสิ่งท่ีจะใหบริการประชาชนอยางจริงจังมีจิตใจมุงม่ัน 

และแนวแนในขณะท่ีใหบริการประชาชนมีความเอาใจใสในขณะท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยใหความสําคัญกับ

การทํางานท่ีตองอาศัยดานจิตตะเปนหลักสอดคลองกับงานวิจัย พระสวรุจน สุธีรปฺโญ

“ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของเทศบาลตําบลทาฬอ อําเภอเมืองพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร” พบวา พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด คือเทศบาลมีการสงเสริมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

ทํางานของเจาหนาท่ีเทศบาลมีความเอาใจใสในการบริหารงานดวยใจผูกพันอยูกับงานในหนาท่ีรับรู

และใครครวญในสิ่งท่ีทํา และทําสิ่งนั้นดวยความรอบคอบมีการหม่ันตรวจสอบขอบกพรองเพ่ือการ

บริหารงานในคราวตอไปและเทศบาลมีเจาหนาท่ี เปนจิตอาสาสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จไดดวย

ความจริงใจ 

4 ) ดานวิมังสา ความไตรตรอง พบวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิ

บาทธรรมในการบริการประชาชนดานวิมังสา ความไตรตรองโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดควรควรรักษา

อภิปรายไดวาบุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการคิดหาวิธีแกไขและปรับปรุงใหดีข้ึนมีการใชปญญาคิด 

วิเคราะหกอนท่ีจะลงมือปฏิบัติหรือระหวางปฏิบัติสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพรรณ วงศสุวรรณ
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“การบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ในศูนยเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษานากลาง 5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภูเขต 2”โดย

ภาพรวมพบวา ระดับปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด ผูบริหารยกยองสรรเสริญเพ่ือนรวมงานท่ีทําประโยชน

ใหกับสถานศึกษา อยางเสมอหนากันคํานึงถึงหมูคณะกอนตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลตอสวนรวมอยางมีเหตุผล 

คํานึงถึงหมูคณะกอนตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลตอสวนรวมอยางมีเหตุผลสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ

หนาท่ีของเพ่ือนรวมงานอยาเหมาะสม ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีเหตุผลมีผลในการตัดสินใจทํางานอยาง

สมํ่าเสมอ โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะไดรับตองเท่ียงธรรมโดยไมมีอคติตอทุกคน 

5.2.2 การศึกษาวิเคราะหบุคลากรเทศบาลเมืองแพรมีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมใน

การบริการประชาชนโดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และตําแหนงงาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) จากสมมติฐานการวิจัยท่ีวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพร เพศตางกัน มีการประยุกตใชหลัก

อิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน โดยรวม ท้ัง 4 ดานไมแตกตางกัน ผลการวิจัยไมเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจาก ในการนําหลักอิทธิบาทธรรมมาใชในการบริการประชาชนของบุคลากรใน

เทศบาลเมืองแพร ไมวาจะเพศชายหรือวาเพศหญิง ไดใหความสําคัญความเสมอภาคเทาเทียมตอการ

ใหบริการประชาชนความรูจักพึงระวังรอบคอบดวยการรูจักเหตุ และผล ไมตั้งอยูในความประมาทมีความ

สนใจรูจักคิด วิเคราะหกอนท่ีจะพูดหรือทํา ในการใหบริการประชาชนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยวิชญาภา 

เมธีวรฉัตร ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลัก อิทธิบาท 4 กรณีศึกษาโรงเรียน

คีรีวงศวิทยา จังหวัดนครสวรรค” พบวาบุคลากรท่ีมีเพศตางกัน มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิ

บาท 4ของโรงเรียนคีรีวงศวิทยาพิจารณาเปนรายดานพบวามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาท 

4 ของโรงเรียนคีรีวงศวิทยา ในดานฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ไมแตกตางกันทุกดาน 

2) จากสมมติฐานการวิจัยท่ีวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพร ท่ีมีอายุตางกันมีการประยุกตใชหลัก

อิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน โดยรวม ท้ัง 4 ดานไมแตกตางกันผลการวิจัยไมเปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไวท้ังนี้เนื่องจาก ในการนําหลักอิทธิบาทธรรมมาใชในการบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมือง

แพรท่ีมีอายุตางกัน ไดมีการใหบริการดวยความสุภาพออนโยนเปนกันเองรูจักพึงระวังรอบคอบดวยการ

รูจักเหตุและผลมีความสนใจในสิ่งท่ีจะใหบริการประชาชนอยางจริงจังมีการแกไข ปรับปรุงขอบกพรองและ

พัฒนาในสิ่งนั้นๆดวยปญญาซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยนายนิพนธ  โอภาษ ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 

“การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ขององคการบริหารสวนตําบลหวยถ่ัวเหนือ อําเภอหนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค” การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ขององคการบริหารสวนตําบลหวยถ่ัวเหนือ 

อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล บริหารงานโดยคํานึงถึงเกียรติศักดิ์ศรีและเคารพในสิ่งท่ีควรเคารพ

ทุกชวงอายุ จึงไมสงผลตอการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ขององคการบริหารสวนตําบลหวยถ่ัว

เหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค 
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3) จากสมมติฐานการวิจัยท่ีวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพร ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน โดยรวม ท้ัง 4 ดานไมแตกตางกันผลการวิจัยไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ังนี้เนื่องจากในการนําหลักอิทธิบาทธรรมมาใชในการบริการประชาชนของ

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันไดใหความสําคัญและความเสมอภาคเทาเทียมกันมี

ความรูจักพึงระวังรอบคอบดวยการรูจักเหตุผล ไมตั้งอยูในความประมาทใหความสนใจรูจักคิด วิเคราะห

กอนท่ีจะพูดหรือทําในการใหบริการประชาชนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยนายบัญชา ทาทองได

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการใชหลักอิทธิบาท 4 พัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย”พบวานักเรียนท่ีมีแผนการเรียนตางกัน การใชหลักอิทธิ

บาท 4 พัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยไมแตกตางกันซ่ึง

ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

4) จากสมมติฐานการวิจัยท่ีวา บุคลากรเทศบาลเมืองแพร ท่ีมีตําแหนงงานตางกัน มีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน โดยรวม ท้ัง 4 ดาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ผลการวิจัยพบวา บุคลากรในเทศบาลเมืองแพรท่ีมีตําแหนงงานตางกัน มีการประยุกตใชหลัก

อิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัดแพรดาน ฉันทะ (ความพอใจ) แตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก 

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพรท่ีมีตําแหนงงานขาราชการประจํามีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนดาน ฉันทะ (ความพอใจ) แตกตางกับพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานท่ัวไปมีการ

ประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน แตกตางกันกับพนักงานจางตามภารกิจ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพรท่ีมีตําแหนงงานตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนจังหวัดแพรดานวิริยะ (ความเพียร) แตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก บุคลากรในเทศบาล

เมืองแพรท่ีมีตําแหนงงานขาราชการประจํามีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชน

จังหวัดแพรดานวิริยะ (ความเพียร) แตกตางกันกับพนักงานจางท่ัวไปและพนักงานท่ัวไปมีการประยุกตใช

หลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนจังหวัดแพรดานวิริยะ (ความเพียร) แตกตางกันกับพนักงานจาง

ตามภารกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพรท่ีมีตําแหนงงานตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนจังหวัดแพร ดานจิตตะ (ความคิดมุงไป) แตกตางกัน จํานวน 1 คู ไดแก บุคลากรใน

เทศบาลเมืองแพรท่ีมีตําแหนงงานขาราชการประจํามีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ
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ประชาชนจังหวัดแพร ดานจิตตะ (ความคิดมุงไป) แตกตางกัน กับพนักงานจางท่ัวไป อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 นอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร ตําแหนงงานแตกตางกัน มีการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมใน

การบริการประชาชนจงัหวัดแพรดานวิมังสา (ความไตรตรอง) ไมแตกตางกันท้ังนี้เนื่องจาก ตําแหนงงานของ

แตละบุคคลมีผลตอการตัดสินใจดําเนินงานตาง ๆ อาจเปนไปตามกลุมองคกร หรือสิ่งแวดลอมในองคกร ให

มีทัศนะคติท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย พระสมคิด โครธาไดทําการศึกษาวิจัย

เรื่อง “การใชอิทธิบาท 4 ในการเรียนของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผล

การศึกษาพบวาพระนิสิตสถานภาพแตกตางกันมีการใชอิทธิบาท 4 แตกตางกันพระนิสิตท่ีเปน

พระภิกษุมีการใชอิทธิบาท 4 ในการเรียนดานฉันทะ ดานจิตตะ แตกตางกันกับพระนิสิตท่ีเปน

สามเณร และทางดานวิริยะ กับดานวิมังสา ไมแตกตางกันและพระนิสิตชั้นป ท่ี4 มีการใชอิทธิบาท 4 

แตกตางกันกับชั้นป ท่ี1 ชั้นป ท่ี2 และชั้นป ท่ี3 พิจารณาพบวา พระนิสิตชั้นป ท่ี4 มีการใชอิทธิบาท 

4 ในการเรียนดานฉันทะและดานวิริยะแตกตางกันกับพระนิสิตชั้นป ท่ี1, 2 และ 3 สวนดานจิตตะ

และดานวิมังสาไมแตกตาง 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

ขอคนพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลดังกลาวมาแลว สามารถสรุปผลเปน

ขอเสนอแนะ โดยแบงเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการวิจัย จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

1) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 1 คือ ดานฉันทะ ความพอใจ สรุป อยูในระดับมากท่ีสุด

ดังนั้น บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร และผูมีสวนเก่ียวของควรรักษาและยกระดับการฝกใฝท่ีจะใหบริการ

ประชาชนใหบรรลุถึงจุดหมายและความตองการของประชาชนโดยการเปดโอกาสใหบุคลากรมีการสํารวจ

ตนเองวา มีความชอบหรือศรัทธางานดานใด แลวพัฒนาสงเสริมไปในดานนั้นโดยมีการตั้งคําถามวา

งานนี้คืออะไร ทํางานเพ่ืออะไร มีความสุขหรือไม หากงานท่ีทําอยูไมใชงานท่ีรักหรือชอบก็มีวิธีการ

ทางเลือกคนหาและปรับเปลี่ยน หรือปรับศรัทธาของบุคลากรใหเขากับงานท่ีทําอยู สรางระบบท่ีให

เกิดความพึงพอใจ และมีความสุขกับงาน โดยกําหนดเปนนโยบายและการบริหารท่ีเปดโอกาสให

บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางแนวทางการทํางานเพ่ือสามารถแกไขปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีการปรับปรุงนโยบายใหเกิดความเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

2) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 2 คือ ดาน วิริยะพบวา อยูในระดับมากท่ีสุดดังนั้น 

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร และผูมีสวนเก่ียวของควรรักษาและยกระดับ ความเพียรพยายามใหถึงท่ีสุด 

ไมยอทอตอการใหบริการประชาชน เทศบาลควรสนับสนุนและเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชความรู
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ความสามารถท่ีมีในการตัดสินใจและแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง หม่ันฝกฝนตนเอง

เพ่ือสามารถนําความรูท่ีมีมาประยุกตใชกับงานในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ผูนําควรเปน

แบบอยางท่ีสําคัญท่ีจะสามารถทําใหผูใตบังคับบัญชาตั้งใจปฏิบัติตามไดความสัมพันธกับผูอ่ืนองคกร

ควรสนับสนุนใหมีกิจกรรมสงเสริมและสรางความสัมพันธของบุคลากรในองคกร มีการสงเสริมการ

ทํางานรวมกันเปนทีม มีการสื่อสารใหเหมาะสมกับกลุมในองคกร 

3) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 3 คือ ดานจิตตะ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดดังนั้น 

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร และผูมีสวนเก่ียวของควรรักษาและยกระดับการฝกสมาธิใหม่ันคงอยูกับงาน 

ไมปลอยปละละเลยในงานท่ีปฏิบัติผูบริหารควรสรางบรรยากาศสภาพแวดลอมตางๆ ใหเหมาะสมเอ้ือ

ตอการเรียนรูสงเสริมการยอมรับนับถือตนเองและผูอ่ืน และใหบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน

เพ่ือสรางความรูสึกและเปนสวนหนึ่งขององคกร ตองเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น ยอมรับ รับฟง 

อดทน เพ่ือไดรับความคิดท่ีดีมีประโยชนตอการทํางาน 

4) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 4 คือ ดานวิมังสาพบวา อยูในระดับมากท่ีสุด ดังนั้น 

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร และผู มีสวนเก่ียวของควรรักษาและยกระดับ การมีความเขาใจตอ

กระบวนการ วิธีการ และแนวทางในการดําเนินงานท่ีถูกตอง เหมาะสมเทศบาลควรสนับสนุนให

บุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาตนเองดวยการศึกษาดูงาน ฝกอบรม ท้ังในและนอกสถานท่ี เพ่ือบุคลากร

เหลานั้นจะไดนําความรูมาใชพัฒนาองคกร แลวตองตอบแทนความรูความสามารถ อยางโปรงใส เปน

ธรรมดวยการใหเงินเดือนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม รวมถึงการมอบหมายงานท่ีมีความทาทาย

ความสามารถนําไปสูการพัฒนาแนวคิดและการปฏิบัติได 

5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

จากผลการวิจัย จึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป ดังนี้ 

1) การศึกษาเรื่องการสงเสริมคุณภาพการปฏิบัติของบุคลากรในการใหบริการประชาชน

ของเทศบาล 

2) ควรศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนของเทศบาล 

3) ควรศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใหบริการประชาชนของเทศบาล 
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นายสุพันธ  แสนสี “การประยุกตใชหลักอิทธิบาท 4 เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน มัธยมศึกษาตอนปลาย”วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2558 หนา 87. 

พัชราพร วีรสิทธิ์, “ความสัมพันธระหวางองคประกอบหาประการของบุคลิกภาพและความสามารถใน

การเผชิญปญหาและอุปสรรคตามหลักอิทธิบาท 4 ของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานอยูใน

สํานักงานประกันสังคม”, วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2546,หนา 11. 

พระธัชพล สิริภทฺโท (งามแพง ).“การประยุกตใชหลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการ

บริหารสวนตําบลอําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 

สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด, 

2556 , บทคัดยอ 

พระปลัดสายชล  จิตฺตกาโร(อาจปกษาส) “การบริหารงานบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล ใน

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตามหลักอิทธิบาท 4”วิทยานิพนธพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต ,สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ,บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย , 2555 , บทคัดยอ 

พระสวรุจน สุธีรปฺโญ“ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของเทศบาลตําบลทาฬอ 

อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร”วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,สาขาการบริหาร

จัดการคณะสงฆ, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559,

บทคัดยอ 

พระอธิการประเสริฐ กาญจโน (วงเวียน) “แนวทางการประยุกตใชอิทธิบาท 4 เพ่ือการ  พัฒนา

คุณภาพชีวิต” วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา), มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2558 , หนา 80-82.   

พิชัย ขุมเงิน. “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนาดูนตาม 
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ความคิดเห็นของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลนาดูน อําเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม”วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขารัฐศาสตร, บัณฑิต , 2558         

วิชญาภาเมธีวรฉัตร, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาท 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรี วงศ

วิทยา จังหวัดนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย, 2554, หนา 30-31.   

วีระชาติ  ทนังผล. (2555).“การประยุกตใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารการสงเสริมอุตสาหกรรม

การทองเท่ียว: ศึกษากรณีองคการบริหารสวนจังหวัดพังงา” วิทยานิพนธปริญญาปรัชญา

ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม.) 

2556.  

สมัย พอไชยราช (2560 บทคัดยอ ) “การประยุกตหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีของ

บุคลากรเทศบาลตําบล อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร”. วิทยานิพนธพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

รอยเอ็ด 

สุนันทา ทวีผล. (2550). “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการดานใหคาปรึกษาแนะนา

ปญหาดานกฎหมายของสานักงานอัยการพิเศษฝายชวยเหลือทางกฎหมาย 3 ”(สคช.). 

ปญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป,วิทยาลัยการบริหาร

รัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

อุทิศ แกวขาว . “ความคิดเห็นของผูมีสิทธิเลือกตั้งเก่ียวกับคุณลักษณะและบทบาทของ 

นายกเทศมนตรีกรณีศึกษาเทศบาลตําบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา”. วิทยานิพนธหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแกน. 

2543  

 

3).รายงานการวิจัย 

พูนสุข ภูสุข  “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของขาราชการฝายอัยการสํานักงาน

อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วารสารบัณฑิตศึกษา,

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน , 2559, บทคัดยอ 

 

4).ภาษาอังกฤษ 

Peck R.F. & R.J. Harighurst, The Psychology of Character Development, (New 

York: Wiley, 1960), P79-80 
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5) วารสาร/บทความ 

 

พรพรรณ วงศสุวรรณ  “การบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4ในศูนย

เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษานากลาง 5สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลําภูเขต 2” สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วารสาร มจร 

สังคมศาสตรปริทรรศน  2559 หนา 99. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

1) นางสาว ปวิภา  ภูตันติกุล  

การศึกษา  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  NIDA 

ตําแหนงปจจุบัน ปลัดเทศบาลเมืองแพร 

 

2.) พระมหาวีระชาติ  ปยวณฺโณ 

การศกึษา  Ph.D. Political Science 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต 

สิรินธรราชวิทยาลัย 

3) ดร. กรุณา  มธุลาภรังสรรค 

การศึกษา  Ph.D. Political Science 

ตําแหนงปจจุบัน อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต 

สิรินธรราชวิทยาลัย 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถาม 

เร่ือง 

เรื่อง : การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของ 

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร  จังหวัดแพร 
****************************************************************************** 

คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม 

 1) แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการ

ประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร  จังหวัดแพร 

 2) ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ และจะนําไปใชประโยชนเพ่ือ

การวิจัยเชิงวิชาการเทานั้น  

 3) แบบสอบถามฉบับนี้ใช1ฉบับตอ1คน ใหเขียนเครื่องหมายลงใน(   )หนาขอความท่ีตรง

กับสภาพความเปนจริงแบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน3ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาล

เมืองแพร  จังหวัดแพร 

ตอนท่ี 3ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการใหบริการประชาชนของ

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร  จังหวัดแพร 
 

 ตอนท่ี  1  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

สําหรับผูวิจัย 

เลขท่ีแบบสอบถาม...........            1       2   3 

 

1.  เพศ                            

 1.     ชาย        2.      หญิง 

2.  อายุ                      

 1.  20 ป และต่ํากวา     2.    21 –35  

 3.  36 – 50 ป      4.  51 ป ข้ึนไป 

3.  ระดับการศึกษา                    

 1.  ประถมศึกษา       2.  มัธยมศึกษา/ปวช.    

 3.  อนุปริญญา/ปวส.       4.  ปริญญาตรีและสูงกวา               

 

 

เพศ 

อาย ุ

การศึกษา 



4.  ตําแหนง                  

 1.   ขาราชการประจํา     2.   ลูกจางประจํา 

 3.  พนักงานจางท่ัวไป    4.  พนักงานจางตามภารกิจ             

    

  

 ตอนท่ี 2 การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรใน

เทศบาลเมืองแพร  จังหวัดแพร 

    5  มีคาเทากับ พึงพอใจมากท่ีสุด 

    4  มีคาเทากับ พึงพอใจมาก 

    3  มีคาเทากับ พึงพอใจปานกลาง 

    2  มีคาเทากับ พึงพอใจนอย 

    1  มีคาเทากับ พึงพอใจนอยท่ีสุด 
 

ข้อที่ ข้อความ 

ระดับ 

ความพงึพอใจ 

สําหรับ

ผู้วจัิย 

5 4 3 2 1 

 1. ฉันทะ (ความพอใจ)  

1 ท่านมีความพอใจ ดว้ยความรักและ มีความเต็มใจ ไม่เบ่ือ

หน่ายต่อการใหบ้ริการประชาชน 

           

2 ท่านมีความอยากหรือฝักใฝ่ท่ีจะให้บริการประชาชนให้

บรรลุถึงจุดหมายและความตอ้งการของประชาชน 

      

      

3 ท่านให้ความสําคญัและความเสมอภาคเท่าเทียมต่อการ

ใหบ้ริการประชาชน 

           

4 ท่านบริการดว้ยความสุภาพ อ่อนโยนเป็นกนัเอง                 

2. วริิยะ ความเพยีร 

1 ท่านความเพียรพยายามในหน้า ท่ีในการให้บริการ

ประชาชน 

      

2 ท่าน เพีย รพย าย ามจนให้ ถึ ง ท่ี สุด  ไม่ ย่อท้อต่อกา ร

ใหบ้ริการประชาชน 

      

.  ตําแหนง  

A1 

A2 

A3 

A4 

B1 

B2 



3 ท่านมีความรู้จกัพึงระวงัรอบคอบดว้ยการรู้จกัเหตุ และผล 

ไม่ตั้งอยูใ่นความประมาทในการใหบ้ริการประชาชน 

      

4 ท่านรู้จกัคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุและผลในการให้บริการ

ประชาชนภายใตพ้ื้นฐานของคุณธรรม และความดี 

           

 

ขอ้ท่ี 

 

ข้อความ 

ระดับ 

ความพงึพอใจ 

สําหรับผู้วจิยั 

1 2 3 4 5 

3. จิตตะ ความคิดมุ่งไป 

1 ท่านสมาธิมัน่คงอยูก่บังาน ไม่ปล่อยปละละเลยในงานท่ี

ปฏิบติั 

      

2 ท่านมีจิตใจมุ่งมั่น และแน่วแน่ในขณะท่ีให้บริการ

ประชาชน 

           

3 ท่านมีความสนใจในส่ิงท่ีจะให้บริการประชาชนอย่าง

จริงจงั 

           

4 ท่านมีความเอาใจใส่ในขณะท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี       

5 ท่านไดต้รวจหาขอ้บกพร่องอยูเ่สมอเพื่อท่ีจะไดน้าํมา

แกไ้ขใหดี้ข้ึน 

           

4. วมิังสา ความไตร่ตรอง 

1 ท่านมีการใช้ปัญญาคิด วิเคราะห์ก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติั

หรือระหวา่งปฏิบติั 

      

2 ท่านมีการแก้ไข ปรับปรุงขอ้บกพร่อง และพฒันาในส่ิง

นั้นๆดว้ยปัญญา 

           

3 ท่านรู้จักคิด  วิ เคราะห์ ก่อนท่ีจะพูดหรือทํา  ในการ

ใหบ้ริการประชาชน 

           

4 ท่านมีการคิดหาวธีิแกไ้ขและปรับปรุงให้ดีข้ึน       

5 ท่านมีความเขา้ใจต่อกระบวนการ วธีิการ และแนวทางใน

การดาํเนินงานท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม 

           

 

 

B3 

B4 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 



 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการใหบริการประชาชนของ

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร  จังหวัดแพร 
 

 

3.1 1. ฉันทะ (ความพอใจ) 

ปัญหา..................................................................................................................................... 

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

แนวทางแกไ้ขปัญหา…….…................................................................................................ 

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

3.1.2. วริิยะ ความเพยีร 

ปัญหา................................................................................................................................... 

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

แนวทางแกไ้ขปัญหา….......................................................................................................... 

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

3.3.3. จิตตะ ความคดิมุ่งไป 

ปัญหา..................................................................................................................................... 

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

แนวทางแกไ้ขปัญหา............................................................................................................. 

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

3.3.4. วมิังสา ความไตร่ตรอง 

ปัญหา..................................................................................................................................... 

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

แนวทางแกไ้ขปัญหา............................................................................................................. 

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

ขอขอบคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีใหค้วามร่วมมือ 

 

นางสาวปัทมา  สุยานะ 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิารัฐศาสตร์การปกครอง 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

วทิยาเขตสิรินธรราชวทิยาลยั ในพระราชูปถมัภ ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

สรุปผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัยโดยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC : Index of item Objective Congruence) 

จากผูเช่ียวชาญผูตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย จํานวน 3 ทาน 

เกณฑการใหคะแนนดังนี้ +1 = เห็นดวย 0 = ไมแนใจ -1 = ไมเห็นดวย 

 

 

ขอท่ี 

การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนของ 

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร  จังหวัด

แพร 

ความเห็นของ 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี ∑R 
คา 

IOC 

 

สรุป 

1 2 3 

 ฉันทะ (ความพอใจ)       

1 ทานมีความพอใจ ดวยความรักและ มีความ

เต็มใจ ไมเบื่อหนายตอการใหบริการ

ประชาชน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1.00 

 

ใชได 

2 ทานมีความอยากหรือฝกใฝท่ีจะใหบริการ

ประชาชนใหบรรลุถึงจุดหมายและความ

ตองการของประชาชน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1.00 

 

ใชได 

3 ทานใหความสําคัญและความเสมอภาคเทา

เทียมตอการใหบริการประชาชน 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

4 ทานใหความสําคัญและความเสมอภาคเทา

เทียมตอการใหบริการประชาชน 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

 วิริยะ ความเพียร       

5 ทานความเพียรพยายามในหนาท่ีในการ

ใหบริการประชาชน 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

6 ทานเพียรพยายามจนใหถึงท่ีสุด ไมยอทอตอ

การใหบริการประชาชน 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

7 ทานมีความรูจักพึงระวังรอบคอบดวยการรูจัก

เหตุ และผล ไมตั้งอยูในความประมาทในการ

ใหบริการประชาชน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1.00 

 

ใชได 

8 ทานรูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุและผลใน       



 

การใหบริการประชาชนภายใตพ้ืนฐานของ

คุณธรรม และความดี 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

 จิตตะ ความคิดมุงไป       

9 ทานสมาธิม่ันคงอยูกับงาน ไมปลอยปละ

ละเลยในงานท่ีปฏิบัติ 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

 

 

ขอท่ี 

การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการ

บริการประชาชนของ 

บุคลากรในเทศบาลเมืองแพร  จังหวัด

แพร 

ความเห็นของ 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี ∑R 

IOC  

สรุป 

1 2 3 

10 ทานมีจิตใจมุงม่ัน และแนวแนในขณะท่ี

ใหบริการประชาชน 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

11 ทานมีความสนใจในสิ่งท่ีจะใหบริการ

ประชาชนอยางจริงจัง 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

12 ทานมีความเอาใจใสในขณะท่ีปฏิบัติหนาท่ี 1 1 1 3 1.00 ใชได 

13 ทานไดตรวจหาขอบกพรองอยูเสมอ

เพ่ือท่ีจะไดนํามาแกไขใหดีข้ึน 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

 วิมังสา ความไตรตรอง       

14 ทานมีการใชปญญาคิด วิเคราะหกอนท่ีจะ

ลงมือปฏิบัติหรือระหวางปฏิบัติ 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

15 ทานมีการแกไข ปรับปรุงขอบกพรอง และ

พัฒนาในสิ่งนั้นๆดวยปญญา 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

16 ทานรูจักคิด วิเคราะหกอนท่ีจะพูดหรือทํา 

ในการใหบริการประชาชน 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

17 ทานมีการคิดหาวิธีแกไขและปรับปรุงใหดีข้ึน 1 1 1 3 1.00 ใชได 

18 ทานมีความเขาใจตอกระบวนการ วิธีการ และ

แนวทางในการดําเนินงานท่ีถูกตอง เหมาะสม 

1 1 1 3 1.00 ใชได 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

คาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือโดยใชสูตรสัมประสทิธิ์อัลฟาของครอนบาค 

(Cronbaach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือโดยใชสูตรสัมประสทิธิ์อัลฟาของครอนบาค(Cronbaach) 

เรื่อง “การประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการบริการประชาชนของบุคลากรในเทศบาลเมืองแพร 

จังหวัดแพร” 

Item-Total Statistics 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Correcte

d Item-

Total 

Correlati

on 

Cronbach

's Alpha 

if Item 

Deleted 

1.ทานมีความพอใจ ดวยความรักและ มีความเต็มใจ ไมเบื่อ

หนายตอการใหบริการประชาชน 68.53 35.913 0.45 0.816 

2.ทานมีความอยากหรือฝกใฝท่ีจะใหบริการประชาชนใหบรรลุ

ถึงจุดหมายและความตองการของประชาชน 68.57 36.185 0.471 0.815 

3.ทานใหความสําคัญและความเสมอภาคเทาเทียมตอการ

ใหบริการประชาชน 68.53 36.533 0.412 0.818 

4.ทานบริการดวยความสุภาพ ออนโยนเปนกันเอง 68.47 37.844 0.291 0.824 

5.ทานความเพียรพยายามในหนาท่ีในการใหบริการประชาชน 68.7 37.252 0.42 0.818 

6.ทานเพียรพยายามจนใหถึงท่ีสุด ไมยอทอตอการใหบริการ

ประชาชน 68.57 35.013 0.534 0.811 

7.ทานมีความรูจักพึงระวังรอบคอบดวยการรูจักเหตุ และผล ไม

ตั้งอยูในความประมาทในการใหบริการประชาชน 68.7 36.148 0.437 0.817 

8.ทานรูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุและผลในการใหบริการ

ประชาชนภายใตพ้ืนฐานของคุณธรรม และความดี 68.5 36.948 0.383 0.82 

9.ทานสมาธิม่ันคงอยูกับงาน ไมปลอยปละละเลยในงานท่ี

ปฏิบัติ 68.57 37.702 0.283 0.825 

10.ทานมีจิตใจมุงม่ัน และแนวแนในขณะท่ีใหบริการประชาชน 68.5 35.293 0.596 0.808 

11.ทานมีความสนใจในสิ่งท่ีจะใหบริการประชาชนอยางจริงจัง 68.47 37.499 0.303 0.824 

12.ทานมีความเอาใจใสในขณะท่ีปฏิบัติหนาท่ี 68.47 36.395 0.482 0.815 

13.ทานไดตรวจหาขอบกพรองอยูเสมอเพ่ือท่ีจะไดนํามาแกไข

ใหดีข้ึน 68.67 35.264 0.614 0.808 



 

14.ทานมีการใชปญญาคิด วิเคราะหกอนท่ีจะลงมือปฏิบัติหรือ

ระหวางปฏิบัติ 68.73 37.926 0.272 0.825 

15.ทานมีการแกไข ปรับปรุงขอบกพรอง และพัฒนาในสิ่งนั้นๆ

ดวยปญญา 68.77 37.082 0.406 0.819 
     

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlatio

n 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

16.ทานรูจักคิด วิเคราะหกอนท่ีจะพูดหรือทํา ในการใหบริการ

ประชาชน 68.53 35.499 0.499 0.813 

17.ทานมีการคิดหาวิธีแกไขและปรับปรุงใหดีข้ึน 68.73 35.651 0.447 0.816 

18.ทานมีความเขาใจตอกระบวนการ วิธีการ และแนวทางใน

การดําเนินงานท่ีถูกตอง เหมาะสม 68.77 38.116 0.195 0.831 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.827 18 
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