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บทคดัย่อ 

 

งานวิจัยฉบับนี้  วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้  ๑) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  และ ๓) เพื่อ
เสนอการพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลสัมภาษณ์รายบุคคล จ านวน ๑๘ รูป/คน และจากแบบสอบถาม
จ านวน ๓๖๓ คน/ชุด 

 
 ผลการวิจัย พบว่า  

๑. ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ ด้านการ
ปฏิบัติราชการ ( X = ๓.๗๔) ล าดับท่ีสอง คือ ด้านการพัฒนาองค์กร ( X = ๓.๗๔) ล าดับท่ีสาม คือ 
ด้านคุณภาพการให้บริการ ( X = ๓.๖๗) และล าดับสุดท้าย คือ ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( X = ๓.๖๐) 

๒. หลักพุทธธรรมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๑) และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ 
หลักอัตตัญญุตา (รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร) ( X = ๓.๗๐) และหลักมัตตัญญุตา 
(รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี) ( X =๓.๗๐) รองลงมา หลักอัตถัญญุตา (รู้จุดกมาย รู้ความมุ่งหมาย 
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รู้จักผล) ( X =๓.๖๘) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ หลักปริสัญญุตา (รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถ
แก่ปัญหาต่างๆได้) ( X =๓.๓๕) และหลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๔๓) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ ด้านสังคหพละ (ก าลังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน) ( X = 
๓.๕๕) ล าดับท่ีสอง คือ ด้านวิริยะพละ (ก าลังความขยันหมั่นเพียร) ( X = ๓.๕๒) ล าดับท่ีสาม คือ 
ด้านอนวัชชพละ (ก าลังความช่ือสัตย์สุจริต) ( X = ๓.๓๖) และล าดับสุดท้าย คือ ด้านปัญญาพละ มี
ค่าเฉล่ียระดับมาก ( X = ๓.๓๐) 

๓. การพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ และพละ ๔ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน 
จะส่งผลและก่อให้เกิดหลักการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ คือ ในการท างานของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะมีหลักการ กฎเกณฑ์ในการท างาน  รู้ถึงสถานภาพความรู้ ความถนัด 
ความสามารถ ท้ังของตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนในการส่ังการหรือหมอบหมายงานหรือการ
บริหารงานต่าง ๆ จะมีความเหมาะสมและสมกับงานนั้น ๆ ตลอดจนมีความคุ้มค่า พอประมาณ และ
สอดคล้องกับความการของประชาชนเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นก่อเกิดประโยชน์สูงสุด  

ท้ังนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด น าหลักการเหล่านี้ไปเป็นแนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักพุทธธรรม จะท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาส่ิงต่าง ๆ ดังนั้น จึงจ าเป็นท่ี
จะสร้างคนให้มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจท่ีดีงาม มีความ
พร้อมท่ีจะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมท่ีจะประกอบการงานอาชีพและสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตของประชาชนอีกด้วย  
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Abstract 

  The purposes of this research were 1) to study the administrative 
effectiveness promotion of Local Administrative Organizations in Ubolrachatani 
Province, 2) to examine the Buddhist principles affecting the administrative  
effectiveness of the local administrative organizations in Ubolrachatani Province, and 
3) to propose the development fo administrative effectiveness promotion according 
to the Buddhist principles at Local Administrative Organizations in Ubolrachatani 
Province. This study is a mixed methodology research between qualitative research 
and quantitative research. The quantitative research method collecting data from 
363 voting eligible samples form 18 constituencies in Ubolrachatani Province. 

Findings were as follows: 

1. Effectiveness of Local Administrative Organizations in Ubon Ratchathani 
Province, as a whole, was at a high level ( X = 3.69). When considering each aspect, it 
the first one was the government ( X =3.74). The second was the organizational 
development ( X =3.74). The third was the quality of service ( X = 3.67) and the last 
was the development plan of the local government organizations ( X = 3.60). 
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2. Buddhist principles affecting the administrative effectiveness promotion 
of local government organizations in Ubon Ratchathni Province were Sappurisa - 
dhamma 7 which affected the effectiveness promotion of the management of the 
local governments, as a whole, at a high level ( X = 3.61). When considering each 
aspect based on the mean scores from high to low, the highest mean scores were 
Attannuta (knowing how they are qualified) ( X = 3.70)and Mattannuta (knowing the 
moderation) ( X = 3.70), followed by Atthannuta (knowing goals and results) ( X = 
3.68). The lowest mean scores were Parisannuta (knowing communities and 
solutions) ( X = 3.35). In addition, Bala 4 (The Four Powers) also affected the  
administrative effectiveness promotion of the local administrations in Ubon 
Ratchathani Province, as a whole, at a high level ( X = 3.43). When considering each 
aspect, the first one was Sangaha Bala (power of solidarity) ( X =3.55). The second 
was Viriya Bala (power of diligence) ( X = 3.52). The third was Anavajja Bala (power 
of faultlessness) ( X = 3.36), and the last one was Panna Bala (power of wisdom) ( X

= 3.30). 
3. The administration guidelines of local administrative organizations using 

Sappurisa-dhamma 7 and Bala 4 in the management would result in effective 
administration. The local administrative organization employees would have rules of 
work, knowledge status, aptitude, ability of both themselves and others, as well as 
the assignment of work or assignments, which would be appropriate for certain tasks. 
Moreover, their work performance would be worth, moderate, and in accordance 
with the public in order to maximize public benefits.  

If local governments adopt these principles as a guideline to promote the 
administrative effectiveness according to Buddhism, the administration will be 
effective and become a crucial factor for development. As a result, it is important to 
develop people to have knowledge, skills, necessary basic skills, good temperament, 
readiness to fight for themselves and the society, as well as to engage in a career 
and develop the lives of the people. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

 ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี” ฉบับนี้จัดท าขึ้นตามหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งดุษฎี
นิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความเมตตาและการช่วยเหลือแนะน าอย่างดียิ่งจากอาจารย์
ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คือ ผศ.ดร. พิเชฐ ท่ังโต รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร และ ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ ท่ี
กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนช่วยตรวจสอบความถูกต้องท้ังด้านภาษา เนื้อหาสาระ ความครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย และวิธีการเขียนงานวิจัยเป็นอย่างดี  
 ขอกราบขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  interview)   
เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดถึงผู้เช่ียวชาญท่ีได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus Group  
Discussion) ทุกท่าน ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์มาร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะในการ
สนทนา และช้ีแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ผลงานวิจัยครั้งนี้ใหดี้ยิ่งขึน้ไป 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ช่วยแนะน าและจุดประกาย
แนวคิดตามหลักโยนิโสมนสิการในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตครั้งนี้ ท่ีส าคัญท่ีสุดคือก าลังใจจากพ่อ 
แม่ และญาติพี่น้อง และผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ่อชะเนงท่ีให้การสนับสนุนเสมอมา 
และขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกรูป ทุกท่าน ท่ีกรุณาให้
ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การประชุมสัมมนาวิชาการ
และการอ านวยการติดต่อภายในส านักงาน ตลอดจนกัลยาณมิตรร่วมรุ่นท่ี ๓ และกัลยาณมิตรต่างรุ่น
ผู้เป็นแบบอย่างด้านการท าดุษฎีนิพนธ์และเป็นมิตรที่ดีมีน้ าใจ ในการค้นคว้า เรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์   
 หวังได้โดยมั่นใจว่า ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ จะอ านวยประโยชน์แก่ผู้สนใจใฝ่ศึกษาค้นคว้า      
ได้เป็นอย่างดี คุณประโยชน์อันจะพึงบังเกิดมีจากการท าดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวาย      
เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และน้อมบูชากตเวทิตาคุณแด่บิดามารดา บุพการี และบูรพาจารย์
ท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ได้เกิดสติปัญญา และเป็นแรงบันดาลใจให้มีก าลังใจใน
การศึกษาด้วยความรักและเมตตาต้ังแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน และได้วางพื้นฐานทางการศึกษาแก่ผู้วิจัย 
จนได้รับความส าเร็จในการศึกษาในท่ีสุด สมดังมโนรถท่ีจะศึกษาท้ังฝ่ายพุทธจักรและอาณาจักรและ 
ท่ีร่วมกันสรรค์สร้างงานวิจัยฉบับนี้ให้แก่ผู้วิจัยจนประสบผลส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกประการ 
 
 นายถนัด ไชยพันธ ์

 ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 



ฉ

สารบญั 
 

 เรื่อง หน้า 
 

บทคัดย่อภาษาไทย   (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  (ค) 
กิตติกรรมประกาศ  (จ) 
สารบัญ  (ฉ) 
สารบัญตาราง  (ซ) 
สารบัญแผนภาพ  (ฐ) 
อธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  (ฑ) 
   

บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย  ๓ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ สมมุติฐานการวิจัย ๕ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย   ๗ 
   
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน ๑๓ 
 ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๑๙ 
 ๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๑ 
 ๒.๕ บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ๔๑ 
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๔๗ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๕๙ 
    
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๖๐ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๖๐ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๖๒ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๖๗ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ ๖๘ 



ช 

 

   
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๔.๑ สรุปผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ๗๑ 
 ๔.๒ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ   ๑๑๔ 
 ๔.๓ 

๔.๔ 
ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ  
องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

๑๗๔ 
๑๗๖ 

 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๘๐ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๘๖ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๙๘ 
    
บรรณานุกรม  ๑๙๙ 
ภาคผนวก ก. แบบสอบถามการวิจัยและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ๒๐๗ 
ภาคผนวก ข. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจแก้ไขเครื่องมือในการวิจัย 

และผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 

๒๒๑ 
ภาคผนวก ค.  หนังสือขอความอนุเคราะห์การทดลองเก็บข้อมูล และผลการหาความ

เช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
 
๒๓๓ 

ภาคผนวก ง. หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ๒๔๒ 
ภาคผนวก จ. หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่ม ๒๖๑ 
ภาคผนวก ฉ. ภาพการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลการวิจัย ๒๗๕ 
ภาคผนวก ช. ภาพการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ๒๗๙ 
ประวัติผู้วิจัย  ๒๘๑ 



ซ 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่  หน้า 
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร ๑๒ 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน ๑๗ 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๒๙ 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๘ 

๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธธรรม ๔๙ 

๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕๓ 

๒.๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผล ๕๖ 

๔.๑ จ านวนร้อยละของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี จ าแนกตามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
๗๑ 

๔.๒ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม 

 
๗๔ 

๔.๓ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี  ด้าน
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

๗๕ 
๔.๔ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของประสิทธิผลในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

 
 

๗๖ 
๔.๕ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของประสิทธิผลในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 

๗๗ 
๔.๖ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของประสิทธิผลในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี  ด้านการ
พัฒนาองค์กร 

 
 

๗๘ 



ฌ 

 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 ตารางที ่  หน้า 
๔.๗ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และหลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี โดยภาพรวม 

 
 

๗๙ 
๔.๘ 

 
 

ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และหลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี หลักธัมมัญญุตา (รู้หลักการรู้จักเหตุ รู้งาน รู้หน้าท่ี) 

 
 

๘๐ 
๔.๙ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และหลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี หลักอัตถัญญุตา (รู้จุดหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล) 

 
 

๘๑ 
๔.๑๐ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และหลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี หลักอัตตัญญุตา (รู้ตน รู้ว่าตนมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร 

 
 

๘๒ 
๔.๑๑ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และหลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี หลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี) 

 
 

๘๓ 
 ๔.๑๒ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และหลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี หลักกาลัญญุตา (รู้จักเวลา รู้จักคุณค่าเวลา รู้จักบริหารเวลา) 

 
 

๘๔ 
๔.๑๓ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และหลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี หลักปริสัญญุตา (รู้จักชุมชน รู้สังคม สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้) 

 
 

๘๕ 
๔.๑๔ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และหลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี หลักปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล รู้จักประเภทของบุคคลท่ีร่วมงาน
ด้วยกัน) 

 
 
 

๘๖ 
๔.๑๕ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และหลักพละ ๔ ท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี โดยภาพรวม 

 
 

๘๗ 
๔.๑๖ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และหลักพละ ๔ ท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี ด้านปัญญาพละ (ก าลังความรู้ความสามารถ) 

 
 

๘๘ 



ญ 

 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางท่ี  หน้า 

๔.๑๗ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และหลักพละ ๔ ท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี หลักวิริยะพละ (ก าลังความขยันหมั่นเพียร) 

 
 

๘๙ 
๔.๑๘ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และหลักพละ ๔ ท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี หลักอนวัชชพละ (ก าลังความช่ือสัตย์สุจริต) 

 
 

๙๐ 
๔.๑๙ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และหลักพละ ๔ ท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี หลักสังคหพละ (มีก าลังของเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน) 

 
 

๙๑ 
๔.๒๐ การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามเพศ 
 

๙๒ 
๔.๒๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามอายุ 
 

๙๓ 
๔.๒๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

๙๔ 
๔.๒๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามความเกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

๙๕ 
๔.๒๔ การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัดอยู่ 

 
 
 ๙๖ 

๔.๒๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 
๙๗ 

๔.๒๖ การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน 

 
 

๙๘ 
๔.๒๗ ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างการปฏิบัติตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดย
ภาพรวม 

 
 
 
 ๙๙ 



ฎ 

 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 ตารางที ่  หน้า 
๔.๒๘ ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างการปฏิบัติตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักธัมมัญญุตา มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี 

 
 
 

๑๐๐ 
 ๔.๒๙ ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างการปฏิบัติตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักอัตถัญญุตา มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี 

 
 
 

๑๐๑ 
๔.๓๐ ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างการปฏิบัติตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักอัตตัญญุตา มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี 

 
 
 

๑๐๒ 
๔.๓๑ ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างการปฏิบัติตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักมัตตัญญุตา มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี 

 
 
 

๑๐๓ 
๔.๓๒ ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างการปฏิบัติตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักกาลัญญุตา มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี 

 
 
 

๑๐๔ 
๔.๓๓ ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างการปฏิบัติตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักปริสัญญุตา มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี 

 
 
 

๑๐๕ 
๔.๓๔ ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างการปฏิบัติตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักปุคคลัญญุตา มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี 

 
 
 

๑๐๖ 
๔.๓๕ ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างการปฏิบัติตาม

หลักพละ ๔ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม 

 
 

๑๐๗ 
   



ฏ 

 

 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางท่ี  หน้า 

๔.๓๖ ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างการปฏิบัติตาม
หลักพละ ๔ ด้านปัญญาพละ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี 

 
 
 

๑๐๘ 
๔.๓๗ ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างการปฏิบัติตาม

หลักพละ ๔ ด้านวิริยะพละ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี 

 
 
 

๑๐๙ 
๔.๓๘ ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างการปฏิบัติตาม

หลักพละ ๔ ด้านอนวัชชพละ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี 

 
 
 

๑๑๐ 
๔.๓๙ ค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่างการปฏิบัติตาม

หลักพละ ๔ ด้านสังคหพละ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี 

 
 
 

๑๑๑ 
  

 



ฐ 

 

สารบญัแผนภาพ 

แผนภาพท่ี                หน้า 
 

๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๕๙ 
๔.๑ ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร ๑๓๔ 
๔.๒ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๕๓ 
๔.๓ หลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๖๙ 
๔.๔ การพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑๗๒ 
๔.๕ การพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 

๑๗๗ 
 



ฑ 

 

คําอธิบายสญัลักษณและคํายอ 
  
คํายอเกี่ยวกับพระไตรปฎก    

           ดุษฎีนิพนธฉบับนี้ใชพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ และพระไตรปฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการอางอิง โดยจะระบุท่ี เลม/ขอ/หนา หลัง คํายอ 
ช่ือคัมภีร ตัวอยาง เชน ที.สี.(บาลี) ๙/๓/๓๖ หมายถึง สุตฺตนฺตปฎก ทีฆนิกาย สีลขนฺวคฺค พระไตร 
ปฎกภาษาบาลี เลมท่ี ๙ ขอท่ี ๓ หนา ๓๖, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๗๐/๕๖  หมายถึง สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย 
สีลขันธวรรค พระไตรปฎกภาษาไทย เลมท่ี ๙ ขอท่ี ๑๗๐ หนา ๕๖ 

การอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ใช้ระบุช่ือคัมภีร์และระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า  
ตามลําดับ เช่น ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑  หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนธวคฺคปาลี (บาลี) เล่มท่ี ๙   
ข้อ ๑๙๘  หน้า ๑๖๑ ฉบับมหาจุฬาเตปิฎกํ, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๑๐๘/๑๓๙. หมายถึง สุตตันตปิฎก        
ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค ภาษาไทย เล่มท่ี ๑๑ ข้อ ๑๐๘ หน้า ๑๓๙ และ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๕-๓๖๓/
๒๒๔-๒๘๖.หมายถึง สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค ภาษาไทย เล่มท่ี ๑๑ ข้อ ๒๒๕-๓๖๓ หน้า  
๒๒๔-๒๘๖ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙. 
 

 
พระสุตตันตปฎก 

ที.ปา.           (ไทย)            = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิควรรค       (ภาษาไทย) 
องฺ.นวก. (ไทย)            = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย นวกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตตก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
อง.อฏฺฐก. (ไทย)            = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต          (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จตัตาฬีสนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
 



 
บทที่ ๑ 
บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันประเทศไทยได้ด าเนินการปฏิรูปภาครัฐ ด้วยการ ลดขนาดของรัฐบาล 
ในส่วนกลาง การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้ประชาสังคมมีความเข้มแข็งขึ้น การลด
ล าดับช้ันบังคับบัญชาท่ียุ่งยากเพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีอิสระและยืดหยุ่น เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการให้บริการภาครัฐ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการท่ีดี
และการจัดการภาครัฐแนวใหม่๑ โดยเช่ือว่าการด าเนินงานภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ แต่อย่างไรก็ตาม การทุจริตคอรัปช่ันในระบบราชการยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการทุจริตคอรัปช่ันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ผลักดันให้
เกิดกระแสความสนใจการปฏิรูปด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบราชการ การปรับบทบาท
ภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะเมื่อทรัพยากรมีจ านวนจ ากัด ความสนใจจึงพุ่งเป้าไป
ท่ีการใช้จ่ายงบประมาณ การดูแลทรัพยากรของท้องถิ่น ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันท้ังในวงราชการ 
การเมืองและระดับท้องถิ่น จึงกลายเป็นประเด็นท่ีคนให้ความสนใจ เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีน าพา
ประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤติ รัฐบาลได้ปรับบทบาทของทุกภาคส่วน ท้ังภาคราชการ รัฐวิสาหกิจและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น๒ สามารถตรวจสอบความ
โปร่งใสในการบริหารงานของภาครัฐ รวมถึงมีองค์กรอิสระท่ีคอยก ากับตรวจสอบการบริหารงาน
เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งให้ความส าคัญในเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) อย่างมาก โดยมี
กรอบความคิดหลักท่ีต้องการบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างเปิดเผยโปร่งใส เป็นธรรม  
และตรวจสอบได้๓  

แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏข่าวสาร
ส่ือมวลชนท้ังหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และส่ืออื่นๆ ว่ามีการทุจริตคอรัปช่ันหลาย รูปแบบในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังท่ีนักวิชาการได้วิเคราะห์พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. ๒๔๔๐ 
– ๒๕๔๐ เริ่มต้ังแต่สมัยรัชการที่ ๕ การเปล่ียนแปลงแต่ละครั้งมักเกิดจากค าส่ังและความต้องการจาก
เบื้องบนลงมา (Top-down approach) ประชาชนในท้องถิ่นไม่ได้มีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

                                                             
๑Budhya Bowornwathana, Country Report Governance Reform in Thailand : 

QuestionableAssumptions, (Uncertain  Outcomes, 2545), p. 190. 
๒โกวิทย์ พวงงาม และอลงกรณ์ อรรคแสง, คู่มือ มิติใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มาจากการเลือกต้ัง

โดยตรงของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม ๒๕๔๗), หน้า ๓๒. 
๓ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐, เล่มที่ ๑๒๔, ตอนที่ ๔๗ ก, (๒๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๐), หน้า ๒๓ - ๒๔. 



๒ 

ดังนั้น ผู้รับผลประโยชน์ท่ีเกิดจากโครงการต่างๆ จึงกลายเป็นของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และญาติมิตร๔       
เกิดเป็นวิกฤติกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ผลลัพธ์ก็คือ หน่วยงานแต่ละหน่วยงานและบุคคลแต่ละ
บุคคลต่างก็มุ่งท างานเฉพาะส่วนของตนไม่ได้มุ่งเน้นให้มีการประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงาน
หรือบุคคลอื่นๆ จึงท าให้การบริหารไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร  

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ต้ังคณะท างาน (core Team) ในการตรวจนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรท้องถิ่นท่ีผ่านมา เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กร
ส่วนท้องถิ่นรับเงินอุดหนุนส าหรับเป็นรางวัลจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ
หน้าท่ี ก็พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารอยู่ใน
ระดับต่ าถึงปานกลาง๕ นอกจากนี้ผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลพบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การให้ความส าคัญต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น การจัดระบบสารสนเทศการสร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง
ประชาชนผู้รับบริการ กระบวนการบริหารจัดการ รวมท้ังบรรยากาศขององค์กรเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร๖ 

จังหวัดอุบลราชธานี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง 
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและงบประมาณ บริหารงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดย
การใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒๗ ซึ่งประกอบด้วย 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า
และประชาชนมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างองค์กรให้เป็นไปตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ วรรคแรก ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี๘ จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้นมาบังคับใช้แทน ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี

                                                             
๔ธเนศวร์ เจริญเมือง, ๑๐๐ ปีการปกครองท้องถ่ินไทย, (กรุงเทพมหานคร :  พี.เพรส., ๒๕๔๔), หน้า 

๖๐. 
๕โกวิทย์ พวงงาม, การทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : มาตรการและกลไกการป้องกัน, 

วารสารสถาบันพระปกเกล้า,  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม2550), หน้า ๑๕  
๖ ฑิฆัมพร ชุลีลัง, ตัวแบบการวัดผลสัมฤทธ์ิในการท างานของเทศบาล : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง

เทศบาล 3 ขนาด, วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐, 
หน้า ๑๑๓ -๑๔๖. 

๗ราชกิจจานุเบกษา, ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒, เล่มที่ ๑๑๖, ตอนที่ ๖๓ ง, (๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒), หน้า ๒๔.  

๘ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕, เล่มที่ 
๑๑๙, ตอนที่ ๙๙ ก, (๒ ตุลาคม ๒๕๔๕), หน้า ๑ – ๒.    



๓ 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการนั้นต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและการน าแนวคิดในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หรือ New Public 
management : NPM มาปรับใช้ ซึ่งให้ความส าคัญต่อการรับผิดชอบต่อผลงาน การควบคุม
ผลสัมฤทธิ์ การเช่ือมโยงให้เข้ากับการจัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัล การปรับโครงสร้างองค์กรให้
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการ รวมท้ังมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ๙ ตลอดจน
ต้องปรับเปล่ียนวิธีการคิดให้มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและวิธีการท างาน เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น
องค์กรสมัยใหม่ท างานเชิงรุกแบบบูรณาการ คล่องตัวรวดเร็ว มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงได้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน การท่ีจะ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนโดย
ยึดหลักพุทธธรรม นับเป็นเรื่องท่ีท้าทายเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความ
ใกล้ชิดกับประชาชน และมีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการประชาชนในระดับท้องถิ่น 
ดังนั้นการน าหลักธรรมมาใช้ในการบริหารจึงถือว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถท าให้การ
ตรวจสอบเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นระบบท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารอย่างแท้จริง 

ผู้วิจัยจึงได้น าหลักพุทธธรรม ท่ีเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องก ากับใน
การบริหารงานทุกด้านย่อมเป็นการประสานความเช่ือ แนวคิดในเชิงจริยธรรมของสังคม เข้ากับการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี เพราะการบริหารงานใดก็ตามจะประสบผลส าเร็จนั้นต้องใช้ความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้และน าเสนอการประยุกต์ใช้หลัก
พุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ต่อไป 

๑.๒ ค าถามในการวิจัย 

๑.๒.๑ สภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ หลักพุทธธรรมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีอะไรบ้าง 

๑.๒.๓ การพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ควรเป็นอย่างไร 
 
                                                             

๙ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖, เล่มที่ ๑๒๐, ตอนที่ ๑๐๐ ก, (๙ ตุลาคม ๒๕๔๖), หน้า ๑๖.   



๔ 

๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย 

๑.๓.๑ เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี 

๑.๓.๒ เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

๑.๓.๓ เพื่อเสนอการพัฒนาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมประสิทธิผลใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขอบเขตการ
ศึกษาวิจัยดังนี้ 

๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  

 ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาของการวิจัย ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ี
เกีย่วข้อง ดังนี้ 

๑) ตัวแปรต้น คือ  
(๑) สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ความเกี่ยวข้องกับ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ในการท างาน 
(๒) หลักสัปปุริสธรรม ๗ ได้แก่  
 ธัมมัญญุตา รู้หลักหรือรู้จักเหตุ  
 อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายหรือรู้จักผล  
 อัตตัญญุตา รู้จักตน  
 มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ  
 กาลัญญุตา รู้จักกาล  
 ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน  
 ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล 
(๓) หลักพละ ๔ ได้แก่  
 ปัญญาพละ ก าลังความรู้ความสามารถ  
 วิริยพละ ก าลังความขยันหมั่นเพียร  
 อนวัชชพละ ก าลังความซื่อสัตย์สุจริต  
 สังคหพละ ก าลังของเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน 

๒) ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการปฏิบัติ
ราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร 



๕ 

๔.๒ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
๑. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview)  เป็นบุคลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ บุคคล
ส าคัญในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการวิจัย
ครั้งนี้จะท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๘ คน ดังนี้  

๑) ผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนา จ านวน ๔ รูป  
๒) ผู้เช่ียวชาญด้านการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๔ คน  
๓) ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗ คน  
๔) ผู้น าชุมชน จ านวน ๓ คน 

๒. ผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี การ
ก าหนดขนาดตัวอย่างค านวณจากสูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๖๓ คน ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

๓. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็นบุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ บุคคล
ส าคัญในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม ในการวิจัยครั้งนี้จะท าการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๘ รูป/คน  

 ๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ 

ผู้วิ จัยได้ก าหนดพื้นท่ีในการวิจัย คือ  พื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีประกาศตามพระราชกฤษฎีกาของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ. ศ. ๒๕๕๒  

๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ต้ังแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
รวมเป็นระยะเวลา ๑๗ เดือน 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 

 ๑.๕.๑ พนักงาน ท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน  มีความคิดเห็น ท่ี ส่งผล              
ต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน 

 ๑.๕.๒ การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม 7 มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผล       
ต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

 ๑.๕.๓ การปฏิบัติตามหลักพละ 4 มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 



๖ 

๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

เพื่อให้เข้าใจความหมายท่ีตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในครั้งนี้ ไว้ดังนี้ 

๑.๖.๑ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม  หมายถึง การน าความรู้ในหลักพุทธธรรม 
ประกอบด้วย หลักสัปปุริสธรรม ๗ และหลักพละ ๔ ท้ังความรู้เชิงทฤษฎีท่ีมีอยู่มาปรับใช้ในการ
บริหารจัดการในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑.๖.๒ หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมท่ีมีความส าคัญและมีความเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของทุกคน ซึ่งเป็นธรรมค าส่ังสอนท่ีเราจะต้องประพฤติดี ปฏิบัติชอบและสามารถน า
หลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานของท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสัปปุริสธรรม 
๗ และตามหลักพละ ๔ 
 หลักสัปปุริสธรรม ๗ ธรรมท่ีท าให้คนเป็นสัตบุรุษ ประกอบด้วย ๑) ธัมมัญญุตา 
หมายถึง รู้หลักหรือรู้จักเหตุ ๒) อัตถัญญุตา หมายถึง รู้ความมุ่งหมายหรือรู้จักผล ๓) อัตตัญญุตา 
หมายถึง รู้จักตน ๔) มัตตัญญุตา หมายถึง รู้จักประมาณ ๕)กาลัญญุตา หมายถึง รู้จักกาล รู้คุณค่า
เวลา ๖) ปริสัญญุตา หมายถึง รู้จักชุมชน รู้สังคม ๗) ปุคคลัญญุตา หมายถึง รู้จักบุคคล 
  หลักพละ ๔ ธรรมอันเป็นก าลัง ประกอบด้วย ๑) ปัญญาพละ หมายถึง ก าลังความรู้
ความสามารถ มีความรู้ ๒) วิริยพละ หมายถึง ก าลังความขยันหมั่นเพียร ๓) อนวัชชพละ หมายถึง 
ก าลังความซื่อสัตย์สุจริต ๔) สังคหพละ หมายถึง ก าลังของเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน 

๑.๖.๓ ประสิทธิผลในการบริหารงาน หมายถึง ความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานขององค์กรท่ีคาดหวังไว้เป็นหลัก ประกอบด้วย ๔ 
ด้าน ดังนี้ ๑) ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ ๓) ด้าน
การปฏิบัติราชการ ๔) ด้านการพัฒนาองค์กร  
 ๑.๖.๔ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง การบริหารองค์กร
ปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บรรลุตามภารกิจของผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี บุคลากร รวมท้ังชุมชน 
ท้องถิ่น ได้ร่วมกันด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

๑.๖.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง พื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีประกาศตามพระราชกฤษฎีกาของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ. ศ. ๒๕๕๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งประประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล  

 
 

 



๗ 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

๑.๗.๑ ท าให้ทราบประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี 

๑.๗.๒ ท าให้ทราบหลักพุทธธรรมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

๑.๗.๓ ได้น าเสนอการพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลัก           
พุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

๑.๗.๔ ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถน ามาประกอบการพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริมให้ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้หรือเป็นเกณฑ์ในการน าหลักพุทธธรรมเพื่อ
การส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีให้
เจริญรุ่งเรืองสืบไป  



๘ 

 

 
บทที่  ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน 
 ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรม 
 ๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๕ บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร   
 การบริหาร หมายถึง กระบวนการของการวางแผน การจัดการองค์การการน าและการ
บังคับบัญชาและควบคุมทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใหบ้รรลุตามเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว้ ซึ่งมีแนะคิดและทฤษฎีดังต่อไปนี้ 

๒.๑.๑ ทฤษฎีการบริหาร 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง จากเอกสารทางวิชาการ พบว่ามีผู้กล่าวถึง
ทฤษฎีเกี่ยวการบริหาร ไว้หลายท่าน ดังนี้คือการบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น 
(Getting things done through other people) และกล่าวว่าหน้าท่ีของผู้บริหารเป็นกรอบในการ
พิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จมี ๕ ประการตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ๑ 

๑) P คือ planning หมายถึง การวางแผนเป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อ
ความส าเร็จท่ีจะตามมาในอนาคตผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลเพื่อก าหนดทิศทางขององค์กร 

๒)  O คือ  Organizing หมายถึง คือการจัดองค์กรเป็นการก าหนดโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ของสมาชิก และสายบังคับ ภายในองค์กรมีการแบ่งงานกันท า และการกระจายอ านาจ 

๓) S คือStaffing หมายถึง งานบุคลากรเป็นการสรรหาบุคลากรใหม่การพัฒนา
บุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

๔) D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการเป็นการส่ือสารเพื่อให้เกิดการด าเนินการ
ตามแผนผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และต้องมีภาวะผู้น า 

                                                             
๑พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕. 



๙ 

๕) C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแลเป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติ 
งานภายในองค์กรรวมท้ังกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กรทฤษฎีการบริหารของเฮนรีฟาโย  
(Henry Fayol) ได้เสนอทฤษฎีการบริหารโดยมีความเช่ือว่าเป็นไปได้ท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ท่ี
เกี่ยวกับการบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถ ใช้ได้กับการบริหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาลโดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions) ซึ่ง
ประกอบด้วยหน้าท่ีทางการบริหาร ๕ ประการ คือ๒ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะต้องท าการคาด 
การณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจและก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงานหรือ
วิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าท่ีท่ีผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงของ
งานต่างๆและอ านาจหน้าท่ีท้ังนี้เพื่อให้เครื่องจักรส่ิงของและตัวคนอยู่ในส่วนประกอบท่ีเหมาะสมในอัน
ท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

๓. การบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding) หมายถึง หน้าท่ีในการส่ังการงานต่างๆ ของ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดีโดยท่ีผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างท่ีดี 
จะต้องเข้าใจคนงานของตนจะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงาน และองค์การท่ีมีอยู่
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อส่ือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิดท้ังขึ้น และนอกจากนี้ยังต้องท าการ
ประเมินโครงสร้างขององค์การ และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วยหากโครงสร้างของ
องค์การท่ีเป็นอยู่ไม่เหมาะสม ก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกันถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใดหย่อน
ประสิทธิภาพการไล่ออกเพื่อปรับปรุงก าลังคนท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ก็เป็นส่ิงจ าเป็นต้องท า 

๔. การประสานงาน (Co-Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าท่ีจะต้องเช่ือมโยงงานของ
ทุกคนให้เข้ากันได้และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าท่ีในการท่ีจะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนท่ีได้วางไว้แล้ว 

 ๒.๑.๒ หลักในการบริหารจัดการ 

เฮนรีฟาโย (Henry Fayol) ได้ก าหนดหลักการในการบริหารจัดการขึ้น ๑๔ ประการ เป็น
ส่วนประกอบส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้๓ 

๑) การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ฟาโยได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับการ
มอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติมากขึ้นหรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานมากขึ้น
ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

๒) อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) เวเบอร์และ 
ฟาโยได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ านาจหน้าท่ีแบบเป็นทางการของ  

                                                             
๒Price, Alan, Human Resourec Management,In a Business Context, edition 2, 

(London: Thomson Learning, 2004), p. 110. 
๓ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 

๒๕๔๕), หน้า ๖๘-๖๙. 



๑๐ 

เวเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าท่ี ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชาส่วนอ านาจหน้าท่ีแบบไม่เป็น
ทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า (Leading)และ
สร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบควรอยู่คู่กัน 

๓) การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโยได้กล่าวว่า ค าส่ังสองค าส่ัง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างานเช่นการรายงานจะมีความเกี่ยวข้องในเมื่อผู้
ควบคุมสองคนได้ให้ค าส่ังกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์ค าส่ัง 
สองค าส่ังนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชาและท าให้เกิดการสับสนในล าดับข้ันของอ านาจหน้าท่ี
แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยากและผู้บริหารจะไม่สนใจในความรู้สึกของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชามักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคต ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่
เช่ือฟัง 

๔) สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าท่ี (Line of Authority) เป็นสายการบังคับ
บัญชาจากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การความสัมพันธ์ของการจ ากัด
ความยาวของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับข้ันของการบริหารจัดการ 
จ านวนท่ีดีท่ีสุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต่อส่ือสารระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน  (Planning) และการ
จัดการ(Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับข้ันการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหาในการ
ติดต่อส่ือสารลดลงและองค์การจะมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ภายใน
องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารใน
ระดับกลางและระดับต้นของสายการบังคับบัญชา แต่ละแผนกต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอื่นๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคล
อื่นและรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างานข้ามสายนั้น
เป็นการสร้างทีมงานข้ามสายซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 

๕) การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ท่ีผู้ 
บริหารระดับสูงขององค์การซึ่งอ านาจหน้าท่ี จะไม่ได้รวมไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชาแต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไร และมีการ
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร ส่ิงนี้ถือว่ามีความส าคัญ
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

๖) การมีเปูาหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และคนงานท่ีใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดท่ีไม่มีการวางแผนจะ
ท าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคลแต่การวางแผนจะเริ่มท่ีผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางท่ีมีส่วนในการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร  
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมาย และแผนเดียวกัน 



๑๑ 

๗) หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้น เป็นการจัดการท่ีใช้หลักความเท่าเทียมกัน 

๘) การออกค าส่ัง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้น ในการจัดหาเพื่อให้องค์การ 
ได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าท่ีของพนักงานแต่ละคนและเป็นการช้ีวัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเล่ือนขั้นได้ในอนาคตการวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบันเนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่า มีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้การฝึกอบรม  
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าท่ีส าหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าท่ีของตน 

๙) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าส่ิงต่างๆ โดย
ปราศจากการส่ังการจากผู้บังคับบัญชาผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริ เริ่ม  
ซึ่งความคิดริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  
ได้ ผู้บริหารมีความต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การ 
และความต้องการของพนักงานและความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุลซึ่งเป็นส่ิงท่ีช้ีวัด
ผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเช่ือฟัง 
(Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมาส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชาความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 
หลายๆคนท่ีสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ ให้กับผู้ปฏิบัติงานท้ังหมดและท างานอย่างเข้มแข็งเพื่อใ ห้
บรรลุเปูาหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในองค์การ
กับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การและเป็นความสามารถของผู้บริหารในการท่ีจะปฏิบัติตามอย่าง
ยุติธรรมอีกด้วย 

๑๑) ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส
และแผนการแบ่งก าไรเป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ ระบบรางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมท้ังพนักงานและองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพิ่มโดยการให้รางวัล
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและตอบสนอง
ความพึงพอใจสูงสุดท้ังนายจ้างและลูกจ้างเท่าท่ีจะท าได้ 

๑๒) ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาวเมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็นระยะ 
เวลานานโดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ
องค์การการจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้อธิบายการประสบความส าเร็จ ของบริษัทขนาด 
ใหญ่ในญี่ปุุน 

๑๓) ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่า ผลประโยชน์ขององค์การ (Subordination 
of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การถือว่าเป็นประโยชน์



๑๒ 

ของทุกๆ คนหรือของทุกกลุ่มในองค์การในขณะท่ีองค์การยังด าเนินกิจการอยู่จะต้องมีการก าหนด
ผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 

๑๔) ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การ ท่ี
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่มในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าท่ี ตามล าดับขั้น
ภายในองค์การและสิทธิในการส่ังการหรือการบริโภคและความร่วมมือกัน ถือว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญ
ในการท่ีท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จ และมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ หาก
มีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงานโดยการติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ี ส าคัญ 
เพราะความสามัคคีคือพลังเมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูง ก็จะท าให้องค์การมีความแข็งแกร่ง 

สรุป ได้ว่าการบริหารท้ังหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ต้องมีแบบแผนตามหลักวิชาการ
ผู้บริหารมีความจ าเป็นอย่างท่ีต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์บริหารงานให้บรรลุตามเปูาหมาย ลงทุนน้อย
แต่ได้ก าไรมาก ต้องมีการวางแผนเป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อความส าเร็จท่ีจะตามมา 
มีการจัดองค์กรเป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร มีงานบุคลากรเป็นการสรรหา
บุคลากรใหม่การพัฒนาบุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงานและ มีการอ านวยการเป็นการ
ส่ือสารเพื่อให้เกิดการด าเนินการตามแผนผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และต้องมีภาวะผู้น า 

 
 จากแนวความคิดเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร สามารถสรุปได้ตาม
ตารางท่ี ๒.๑ ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๔๙, หน้า ๓-๕). 

การบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดย
อาศัยผู้อื่น (Getting things done through 
other people) และกล่าวว่าหน้าท่ีของ
ผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของ
ผู้บริหารให้ส าเร็จมี ๕ ประการตามค าย่อ
ภาษาอังกฤษว่า “POSDC” 

Price, Alan, (2004, p. 110). การก ากับดูแลเป็นการควบคุมคุณภาพของ
การปฏิบั ติ  ง านภายในอง ค์กรรวม ท้ั ง
กระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร การ
บริหารทุกชนิดไม่ว่ าจะ เป็นการบริหาร
อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาลโดยมีสาระส าคัญ
เกี่ ยวกับการบริหาร  (Management 
Functions) ประกอบด้วย การวางแผน การ
จัดองค์การ การบังคับบัญชาส่ังการ  การ
ประสานงานกิจกรรม ต่างๆ ให้ เข้ ากั บ
แผนการควบคุม  



๑๓ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, (๒๕๔๕, หน้า ๖๘-
๖๙). 

การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารจัดการ ประกอบด้วย ๑) การแบ่งงาน
กันท า ๒) อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
๓) การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว ๔) สายการ
บังคับบัญชาตามอ านาจหน้าท่ี ๕) การรวม
อ านาจ ๖) การมีเปูาหมายเดียวกัน ๗) หลัก
ความเสมอภาค ๘) การออกค า ส่ัง  ๙ ) 
ความคิดริเริ่ม ๑๐) ความมีระเบียบวินัย ๑๑) 
ค่าตอบแทน ๑๒) ความมั่นคงในงาน ๑๓) 
ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่า 
ผลประโยชน์ขององค์การ ๑๔) ความสามัคคี  

 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน  
๒.๒.๑ ความหมายของประสิทธิผลการบริหารงาน 

ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความส าเร็จในการท่ีสามารถด าเนินกิจการ        
ก้าวหน้าไปและสามารถบรรลุเปูาหมายต่างๆ ท่ีองค์การต้ังไว้ได้ ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง 
การเปรียบเทียบทรัพยากรท่ีใช้ในการท างานตามเปูาหมายขององค์การ โดยหลักการแล้วองค์การควร
จะมีท้ังประสิทธิผลและประสิทธิภาพควบคูกัน๔  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตราชสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้ ความหมายของค าว่า 
ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จ หรือผลท่ีเกิดขึ้น๕ ความหมายของประสิทธิผลท้ังระดับบุคคลและ
ระดับองค์การมีความหมายครอบคลุมท้ังผลการดาเนินงานท่ีสนองวัตถุประสงค์ได้ผลดีท้ังเชิงปริมาณ
และคุณภาพและยังครอบคลุมถึงกระบวนการด าเนินงานท่ีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้วิธีการ
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมซึ่งก็คือรวมถึงประสิทธิภาพนั่นเอง๖ 
 ประสิทธิผล หมายถึง ตัวการท่ีเป็นเครื่องตัดสินใจขั้นสุดท้ายของการบริหารงานหรือ
การจัดการว่าประสบผลส าเร็จเพียงใด๗  
            ประสิทธิผลมีความสัมพันธ์กับผลงานท่ีองค์กรพึงประสงค์ หมายถึงความส าเร็จของการ

                                                             
๔ธงชัย สันติวงษ , กลยุทธและนโยบายธุรกิจ : การศึกษานโยบายและกลยุทธการบริหารของ 

องคกร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๘), หนา ๖. 
๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : นาน

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส,์ ๒๕๕๖), หน้า ๖๖๗. 
๖สมใจลักษณะ, การพัฒนาประสิทธภิาพในการทางาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เพ่ิมทรัพย์การ

พิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า  ๕-๖. 
๗ภรณี กีร์ติบุตร, การพัฒนาประสิทธิผลขององค์กร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 

๒๕๕๙), หน้า ๒-๓. 



๑๔ 

ปฏิบัติท่ีเป็นไปหรือบรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นประสิทธิผลจึงหมายถึง ผล
ท่ีเกิดขึ้นของงานนั้นจะตองสนองตอบ หรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ๘  
 ประสิทธิผล หมายถึง การท ากิจกรรมการด าเนินงานขององค์กรสามารถสร้างผลงานได้
สอดรับกับเปูาหมาย/วัตถุประสงค์ ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า ท้ังใน ส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์ เป็น
กระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ท่ีตรงตาม
ความคาดหวัง ท่ีก าหนดล่วงหน้าไว้มากน้อยเพียงใดการมีประสิทธิผลจึงมีความเกี่ยวข้องกับผลผลิต
และผลลัพธ์การด าเนินงานเป็นกระบวนการวัดผลงานท่ีเน้นด้านปัจจัยน าออก๙ 
 ประสิทธิผล หมายถึงความสามารถขององค์การท่ีจะด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย ๔
ประการ คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การ ( Integration) การปรับตัวขององค์การให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (Adaptability) การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสังคม (Social 
relevance) และผลผลิตขององค์การ (Productivity)๑๐ 

 ๒.๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล 

 ประสิทธิผลนอกจากความสามารถในการบรรลุเปูาหมายอันเป็นความมีประสิทธิผล
โดยท่ัวไปแล้วการประเมินประสิทธิผลอาจพิจารณาได้จากคุณภาพของผลผลิตหรือบริการพื้นฐานของ
องค์การหรือความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการขององค์การ ความพร้อมหรือความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติงานท่ีเฉพาะเจาะจงเมื่อถูกขอร้องให้ท าผลตอบแทนหรือผลก าไรท่ีได้รับจากการผลิต
สินค้าและบริการ เป็นต้น ดังนั้นกิจกรรมขององค์การท่ีเป็นเครื่องตัดสินการปฏิบัติงานขององค์การว่า
มีประสิทธิผลหรือไม่จึงประกอบไปด้วยกิจกรรมต่อไปนี้คือ การได้มาซึ่งทรัพยากรท่ีด้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานการใช้ปัจจัยน าเข้าอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิตความสามารถในการผลิตสินค้า
หรือบริการของ องค์การการปฏิบัติงานด้านเทคนิควิชาการและด้านการบริหารอย่างมีเหตุผล การ
ลงทุน ในองค์การการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กับพฤติกรรมในองค์การและการตอบสนองความต้องการ
และความสนใจท่ีแตกต่างกันของบุคคลและของกลุ่ม๑๑  

Balanced Scorecard ประกอบด้วยมุมมอง (Perspectives) 4 ด้าน คือ  
๑. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)  
2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)  
3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)   
4. และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  (Learning and  Growth Perspective)   

                                                             
๘รุ่งแก้วแดง และชัยณรงค์สุวรรณสาร, แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพองค์การ,        

แนวการศึกษาชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา (หน่วยที่ ๑๑), (นนทบุรี:ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕๙. 

๙สุพจน์ ทรายแก้ว, การวัดผลการปฏิบัติงาน,เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
กลยุทธ์และการบริหารงานมุ่งผลงาน,(เชียงราย: ส านักพิมพ์สถาบันราชภัฎเชียงราย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓๗-๑๓๘. 

๑๐อรุณ รักธรรม, ทฤษฏีองค์การสมัยใหม่ : การบริหารองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิช, ๒๕๒๕), หน้า ๒๕๗. 

๑๑จินดา สักษณวัฒนสินธ์ุ, การบริหารและการพฒันาองคก์าร, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการ
บริหารและพัฒนาองศ์การ (หน่วยที๒่), (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๐), หน้า ๒๔๓. 



๑๕ 

ประสิทธิผลด้านการเงิน (Financial Perspective) หมายถึง ความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าท้ังในการแสวงหางบประมาณและทรัพยากรในรูปแบบ 
ต่างๆ สอดคล้องกับเปูาหมายท้ังในระยะส้ันและระยะยาวขององค์การ  

ประสิทธิผลด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective) หมายถึงความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความคิดเห็นของผู้น าชุมชน ผู้น าท้องท่ี เป็นต้น 

ประสิทธิผลด้านกระบวนการภายใน (Internal – Process Perspective) หมายถึง
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการเกี่ยวข้องกับการบริหารภายในต้ังแต่
การวิเคราะห์ การก าหนดทรัพยากรท่ีต้องการในการบริหาร เป็นต้น 

ประสิทธิผลด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 
หมายถึง ความสามารถของสถานศึกษาในระยะยาวในการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์การเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่างดีและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต๑๒ 

ปัจจุบันพบว่าจุดอ่อนท่ีส าคัญของผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ท่ีการวางแผน หรือการ
จัดท ากลยุทธ์แต่อยู่ ท่ีความสามารถในการน ากลยุทธ์ ท่ีได้ก าหนดขึ้นไปสู่การปฏิบั ติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังเช่น นิตยสาร Fortune ซึ่งเป็นวารสารช้ันน าด้านธุรกิจได้ระบุว่า
จากการส ารวจผู้บริหารท่ัวโลกเกี่ยวกับความล้มเหลวในการน ากลยุทธ์ท่ีวางไว้ไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริษัทท่ีปรึกษาด้านการจัดการช่ือ Renaissance ร่วมกับนิตยสาร 
CFO นั้น คือ 

 1. วิสัยทัศน์ขององค์กรไม่ได้รับการถ่ายทอดสู่ส่ิงท่ีเข้าใจและปฏิบัติได้ร้อยละ 40 
ของผู้บริหารระดับกลางและร้อยละ 5 ของผู้บริหารระดับล่างเท่านั้นท่ีเข้าใจในวิสัยทัศน์ขององค์กร 

 2. เปูาหมายในการท างานและผลตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานไม่ได้มีส่วน
สัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร เพียงร้อยละ 50 ของผู้บริหารระดับสูง ร้อยละ 20 ของผู้บริหาร
ระดับกลาง และน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพนักงานท่ัวไปของบริษัทท่ีส ารวจมีเปูาหมายในการท างาน
และผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร 

 3. การจัดสรรทรัพยากรหรือการจัดท างบประมาณขององค์กรมีความสอดคล้องกับ
กลยุทธ์เพียงร้อยละ 43 ของบริษัทท่ีส ารวจ 

 Balanced Scorecard จะช่วยให้มีการน ากลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็น
รูปธรรมเนื่องจาก การจัดท า Balanced  Scorecard ต้องเริ่มต้นด้วยกระบวนการด้านกลยุทธ์ก่อน 
คือ การวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์ และการจัดท ากลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้ได้กลยุทธ์หลักขององค์กร  
                                                             

๑๒สมจิตร พ่ึงหรรษพร, การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบในการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ -
สถานศึกษาเครือข่ายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๕๗-๑๕๙. 



๑๖ 

(Strategic Themes) การจัดท าแผนท่ีทางกลยุทธ์ (Strategy Map) ซึ่งจะเป็นแผนท่ีท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลของวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายใต้มุมมองของ Balanced  Scorecard  
ท้ัง 4 ด้าน (มุมมองด้านการเงิน  มุมมองด้านลูกค้า  มุมมองด้านกระบวนการภายใน  และมุมมอง
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา) โดยวัตถุประสงค์เหล่านี้ต้องสอดคล้องและสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์และ
กลยุทธ์หลักขององค์กร จากนั้นจึงก าหนดตัวช้ีวัด  เปูาหมาย  และ แผนงานโครงการ กิจกรรม ของ
วัตถุประสงค์แต่ละประการ จึงจะถือว่าเสร็จส้ินกระบวนการในการพัฒนา Balanced  Scorecard  
ในระดับองค์กร (Corporate Scorecard) 

๒.๒.๓ หลักในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิผล 

การบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลขององค์การเป็นการท างานท่ีมุ่งความส าเร็จให้ลุลวง
ตามวัตถุประสงค์ หรือความคาดหวังไว้ ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์การ มี
เกณฑ์ในการวินิจฉัยประสิทธิผลขององค์การ คือ การร่วมมือช่วยกันท างานโดยมุ่งสู่จุดหมายและ
ความรู้สึกเป็นอิสระในการเสนอข้อคิดเห็นจากความรู้สึกของตนในการแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหา
นั้นจะเป็นการปฏิบัติท่ีมุ่งต่อผลอย่างแท้จริง และบรรยากาศการท างานเป็นแบบให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นไปอย่างอิสระ เต็มใจ และไม่ถูกบังคับ ซึ่งประสิทธิผลของงานซึ่งเป็นเปูาหมาย
หลักในการบริหาร ได้แก่๑๓ 

๑. ประสิทธิผลด้านการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
 - การจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ความส าเร็จในการบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนา ๓ ปี ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 - การแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี 
 - การรายงานผลและเสนอความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๓ ปี 
 - โครงการหรือกิจกรรมท่ีบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
 - โครงการหรือกิจกรรมซึ่งเป็นการริเริ่มท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและประชาชน 
๒. ประสิทธิผลด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 
 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 - โครงการบริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ 
 - การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ 
 - การด าเนินการตามมาตรการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 
๓. ประสิทธิผลด้านการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 
 - การปริหารงบประมาณ 

                                                             
๑๓กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, การให้บริการต่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส่วนท้องถ่ิน, ๒๕๔๙), หน้า ๔๘. 



๑๗ 

 - การประหยัดพลังงาน 
 - ความประหยัดและความคุ้มค่าในการบริหารจัดการโครงการหรืองานประจ า 
 - ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
๔. ประสทิธิผลด้านการพัฒนาองค์การ ประกอบด้วย 
 - การพัฒนาบุคลากร 
 - การจัดการสารสนเทศ 
 - การพัฒนากฎหมาย 
 - การลดขั้นตอนการท างาน 
สรุปว่า เปูาหมายหลักในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิผล

นั้น ได้แก่ ประสิทธิผลด้านแผนพัฒนา ประสิทธิผลด้านคุณภาพการให้บริการ ประสิทธิผลด้านการ
ปฏิบัติราชการ และประสิทธิผลด้านการพัฒนาองค์กร องค์การท่ีมีประสิทธิผลเหล่านี้ นับได้ว่าเป็น
องค์การท่ีมีความมั่นคง มีประสิทธิภาพและมีความเจริญงอกงาม สามารถสร้างท้องถิ่นและชุมชนให้
เข้มแข็งได้ และท่ีส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิผลท่ีส าคัญคือ องค์กรนั้นๆ 
จะต้องมีผู้น าท่ีมีความสามารถในการใช้ภาวะผู้น า บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเปูาหมายท่ี
วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 จากแนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๒ 
ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ธงชัย สันติวงษ, (๒๕๔๘, หนา ๖). ความส าเร็จในการท่ีสามารถด าเนินกิจกิจการ
ก้าวหน้าไป และสามารถบรรลุเปูาหมายต่างๆ ท่ี
องค์การต้ังไว้ ได ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
หมายถึง การเปรียบเทียบทรัพยากรท่ีใช้ในการ
ท างานตามเปูาหมายขององค์การ โดยหลักการ
แ ล้ ว อ ง ค์ ก าร คว รจะมี ท้ั ง ประ สิท ธิ ผลและ
ประสิทธิภาพควบคูกัน 
 

ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๔๖, หน้า ๖๖๗). ผลส า เร็จ หรือผลท่ีเกิดขึ้น  ความหมายของ
ประสิทธิผลท้ังระดับบุคคลและระดับองค์การมี
ความหมายครอบคลุมท้ังผลการดาเนินงานท่ีสนอง
วัตถุประสงค์ได้ผลดีท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

สมใจ ลักษณะ, (๒๕๕๒, หน้า ๕-๖). กระบวนการด าเนินงานท่ีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และใช้วิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมซึ่งก็คือรวมถึง
ประสิทธิภาพนั่นเอง 
 



๑๘ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ภรณี กีร์ติบุตร, (๒๕๕๙, หน้า ๒-๓). ตัวการท่ีเป็นเครื่องตัดสินใจขั้นสุดท้ายของการ

บริหารงานหรือการจัดการว่าประสบผลส าเร็จ
เพียงใด 
 

รุ่ ง  แก้วแดง และ ชัยณรงค์  สุวรรณสาร , 
(๒๕๓๖, หน้า ๑๕๙). 

ประสิทธิผลมีความสัมพันธ์กับผลงานท่ีองค์กรพึง
ประสงค์ หมายถึงความส าเร็จของการปฏิบัติท่ี
เป็นไปหรือบรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์
ขององค์กร ดังนั้นประสิทธิผลจึงหมายถึง ผลท่ี
เกิดขึ้นของงานนั้นจะตองสนองตอบ หรือบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 

สุพจน์ ทรายแก้ว, (๒๕๔๕, หน้า ๑๓๗-๑๓๘). การท ากิจกรรมการด าเนินงานขององค์กรสามารถ
สร้างผลงานได้สอดรับกับเปูาหมาย/วัตถุประสงค์     
ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า ท้ังในส่วนของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ เป็นกระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริง
กับเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์        
ท่ีตรงตามความคาดหวัง  
 

อรุณ รักธรรม, (๒๕๒๕, หน้า ๒๕๗). ความสามารถขององค์การท่ีจะด าเนินการให้บรรลุ
เปูาหมาย ๔ประการ คือความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในองค์การ (Integration) การปรับตัวของ
อ ง ค์ ก า ร ใ ห้ ส อ ดค ล้ อ ง กั บ ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม 
(Adaptability) ก า รปรั บ ตั ว ขอ งอ ง ค์ก าร ใ ห้
สอดคล้องกับสังคม (Social relevance) และ
ผลผลิตขององค์การ (Productivity) 
 

จินดา สักษณวัฒนสินธุ์, (๒๕๓๐, หน้า ๒๔๓). การได้มาซึ่งทรัพยากรท่ีด้องใช้ในการปฏิบัติงาน
การใช้ปัจจัยน าเข้าอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบ
กับผลผลิตความสามารถในการผลิตสินค้าหรือ
บริการของ องค์การการปฏิบัติงานด้านเทคนิค
วิชาการและด้านการบริหารอย่างมีเหตุผล การ
ลงทุน ในองค์การการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กับ
พฤติกรรมในองค์การและการตอบสนองความ
ต้องการและความสนใจท่ีแตกต่างกันของบุคคล
และของกลุ่ม 
 
 



๑๙ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมจิตร พึ่งหรรษพร, (๒๕๕๒, หน้า ๑๕๗-
๑๕๙). 

 

ความสามารถของสถานศึกษาในระยะยาวในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์การ
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่าง
ดีและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, (๒๕๔๙, 
หน้า ๔๘). 

 

การร่วมมือช่วยกันท างานโดยมุ่งสู่จุดหมายและ
ความรู้สึกเป็นอิสระในการเสนอข้อคิดเห็นจาก
ความรู้สึกของตนในการแก้ไขปัญหา การแก้ไข
ปัญหานั้นจะเป็นการปฏิบัติท่ีมุ่งต่อผลอย่างแท้จริง 
และบรรยากาศการท างานเป็นแบบให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นไปอย่างอิสระ เต็ม
ใจ และไม่ถูกบังคับ 

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 ๒.๓.๑ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้น า
หลักธรรมในการพัฒนาตน การพัฒนาคน และการพัฒนางาน ท่ีจะท าให้เกิดการบริหารท่ีมีคุณภาพ 
อันได้แก่ หลักธรรมพละ ๔ ซึ่งมีนักคิดและนักวิชาการได้รวบรวมไว้ ดังนี้ 

“พระพุทธเจ้าเป็นผู้บริหาร” การบริหารของพระพุทธเจ้าเป็นการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดระบบหนึ่งในโลก จึงทรงท าให้บรรลุเปูาหมายและพระศาสนายั่งยืน มาถึง ๕๐๐๐ ปี ตัวธรรมนั้นคือ
มรดกหลักท่ีทรงมอบให้แก่ศาสนิกชนท้ังหมด ท้ังเป็นเทพดาและมนุษย์ ธรรมะตามหลักของนัก
ปกครองท่ีควรมี ก็เป็นหลักธรรมส าคัญท่ีจะท าให้หมู่มวลมนุษยชาติเกิดความสงบสุขได้ ก็ต้องเริ่มจาก
มีนักปกครองท่ีดี มีหลักการปกครองท่ีดี หลักการดังต่อไปนี้จะเป็นหลักการท่ีจ าเป็นส าหรับนักปกครอง
ท้ังหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือระดับผู้บริหารในองค์กรต่างๆ 
โดยยึดหลักปกครองตามแบบฉบับท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า หลักพุทธ  
ธรรมาภิบาล๑๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมท่ีส าคัญ ประกอบด้วย หลักธรรมาธิปไตย หลักทศพิธราชธรรม หลัก 
ราชสังคหวัตถุ ๔ หลักจักรวรรดิวัตร หลักอปริหานิยธรรม ๗ หลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
กุฎทันตสูตร และทิศ ๖  โดยท่ีหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการปกครองท่ีดี ท่ีนักปกครองพึงควรมีเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ซึ่งในอดีตองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงใช้หลักธรรมาภิ

                                                             
๑๔ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์, ระบบบริหารมาตรฐานพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เคล็ดไทย, 

๒๕๕๔), หน้า ๒๑๒ – ๒๑๓. 



๒๐ 

บาลในการปกครองคณะสงฆ์และใช้ในการเผยแผ่หลักค าสอน และในปัจจุบันได้เรียกหลักธรรมนี้ว่า  
หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ซึ่งหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธนั้นคือหลักธรรมต่างๆ ท่ีได้ถูกบัญญัติไว้ใน
พระไตรปิฎก มีประโยชน์หรือคุณค่ามากน้อยเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการที่นักปกครองนักบริหารจะพึง
น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งต้องพึงสังวรไว้ว่านักปกครองท่ีดีนักบริหารท่ีดีจะเป็นผู้น าความ
สงบสุข สันติสุขมาสู่สังคมโลกต่อไปในอนาคต  

การท่ีนักบริหารน าหลักพุทธธรรมท่ีน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องก ากับ
ในการบริหารงานทุกด้านย่อมเป็นการประสานความเช่ือ แนวคิดในเชิงจริยธรรมของสังคมเข้ากับการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นการน า
หลักการบริหารด้านการครองตน การครองคน และการครองงาน ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น  

 

๒.๓.๒ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 

ในพระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้กล่าวถึง สัปปุริสธรรม ๗ ดังนี้๑๕ 

 “ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย ธรรมหมวดละ ๗ ประการ ท่ีพระผู้มีพระภาค ผู้ทรงรู้ ทรงเห็น 
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่ พวกเราท้ังหมดนี้แหละพึง
สังคายนา ไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้น ฯลฯ เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์
ท้ังหลาย 

สัปปุริสธรรม ๗ 
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
๑. เป็นธัมมัญญู (ผู้รู้จักเหตุ) 
๒. เป็นอัตถัญญู (ผู้รู้จักผล) 
๓. เป็นอัตตัญญู (ผู้รู้จักตน) 
๔. เป็นมัตตัญญู (ผู้รู้จักประมาณ) 
๕. เป็นกาลัญญู (ผู้รู้จักกาลเวลา) 
๖. เป็นปริสัญญู (ผู้รู้จักชุมชน) 
๗. เป็นปุคคลัญญู  (ผู้รู้จักบุคคล)” “และในธัมมัญญูสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้รู้ธรรม ธรรม 

๗ ประการ๑๖  
๘. ภิกษุเป็นธัมมัญญู อย่างไร 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ 
ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ หากภิกษุไม่รู้ธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ เลย เราไม่พึงเรียกเธอว่า
เป็นธัมมัญญูในท่ีนี้  แต่เพราะภิกษุรู้ธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ ฉะนั้น เราจึง เรียกเธอว่า
เป็นธัมมัญญู ภิกษุช่ือว่าเป็นธัมมัญญูด้วยประการฉะนี้ 

                                                             
๑๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๐ – ๓๓๓. 
๑๖อง. สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓ – ๑๔๖. 



๒๑ 

ภิกษุเป็นอัตถัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ความหมายแห่งภาษิตนั้นๆ นั่นแลว่า นี้เป็นความหมายแห่ง

ภาษิตนี้ นี้ เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้  หากภิกษุไม่รู้ เนื้อความแห่งภาษิตนั้น ๆ เลยว่า นี้เป็น
ความหมายแห่งภาษิตนี้ นี้เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้ เราไม่พึงเรียกเธอว่า เป็นอัตถัญญู ในท่ีนี้        
แต่เพราะภิกษุรู้ความหมายแห่งภาษิตนั้นๆ ว่า นี้เป็นความหมายแห่งภาษิตนี้ นี้เป็นความหมายแห่ง
ภาษิตนี้  ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอว่า เป็นอัตถัญญู ภิกษุ ช่ือว่าเป็นธัม มัญญู อัตถญญู อัตตัญญู            
ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุเป็นมัตตัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัย

เภสัชชบริขาร หากภิกษุไม่รู้จักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาตเสนาสะ และคิลานปัจจัยเภสัชช
บริขาร เราไม่พึงเรียกเธอว่าเป็นมัตตัญญูในท่ีนี้แต่เพราะภิกษุรู้จักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขาร ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอว่าเป็นมัตตัญญู ภิกษุ ช่ือว่า
เป็นธัมมัญญูอัตถัญญู อัตตัญญู มัตตัญญู ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุเป็นกาลัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักกาลว่า นี้เป็นกาลแห่งอุทเทส นี้เป็นกาลแห่ง  ปริปุจฉานี้เป็น

กาลบ าเพ็ญเพียร นี้เป็นกาลหลีกเร้น หากภิกษุไม่รู้จักกาลว่า นี้เป็นกาลแห่งอุทเทสนี้เป็นกาลแห่งปริ
ปุจฉา นี้เป็นกาลบ าเพ็ญเพียร นี้เป็นกาลหลีกเร้น เราไม่เรียกเธอว่าเป็นกาลัญญูในท่ีนี้        แต่เพราะ
ภิกษุรู้จักกาลว่า นี้เป็นกาลแห่งอุทเทศนี้เป็นกาลแห่งปริปุจฉา นี้เป็นกาลบ าเพ็ญเพียร นี้เป็นกาลหลีก
เร้น ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอว่าเป็นกาลลัญญู ภิกษุช่ือว่าเป็นธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู มัตตัญญู 
กาลัญญู ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุเป็นปริสัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้รู้จักบริษัทว่า นี้ขัตติยบริษัท นี้พราหมณบริษัท     นี้คหบด นี้สมณ

บริษัท ในบริษัทนั้นเราควรเข้าไปหาอย่างนี้ ควรยืนอย่างนี้ ควรท าอย่างนี้ ควรนั่นอย่างนี้ ควรกล่าว
อย่างนี้ ควรสงบนิ่งอย่างนี้ เราไม่เรียกเธอว่าเป็นปริสัญญู ในท่ีนี้ แต่เพราะภิกษุรู้จักบริษัทว่า นี้ขัตติย
บริษัท ฯลฯ ควรสงบนิ่งอย่างนี้ ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอว่าเป็นปริสัญญู ภิกษุช่ือว่าเป็นธัมมัญญู 
อัตถัญญู อัตตัญญู มัตตัญญู กาลัญญู ปริสัญญู ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุเป็นปุคคลปโรปัญญู อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักบุคคล ๒ จ าพวก บุคคล ๒ จ าพวก คือ พวกหนึ่งต้องการเห็น

พระอริยะ อีกพวกหนึ่งไม่ต้องการเห็นพระอริยะ บุคคลพวกท่ีไม่ต้องการเห็นพระอริยะ ก็ถูก ติเตียน
ด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ บุคคลพวกท่ีต้องการเห็นพระอริยะก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ 

บุคคลผู้ต้องการเห็นพระอริยะก็มี ๒ จ าพวก คือ พวกหนึ่งต้องการฟังสัทธรรม อีกพวก
หนึ่งไม่ต้องการฟังสัทธรรม บุคคลพวกท่ีไม่ต้องการฟังสัทธรรม ก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ บุคคล
พวกท่ีต้องท่ีต้องการฟังสัทธรรม ก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ 

บุคคล ผู้ ต้อ ง การฟั ง สัทธ รรมก็มี  ๒  จ าพ วก  คือ  พวกหนึ่ ง เ งี่ ย โ สตฟั ง ธร รม  
อีกพวกหนึ่งไม่เงี่ยโสตฟังธรรม บุคคลพวกท่ีไม่เงี่ยโสตฟังธรรม ก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ บุคคล
พวกท่ีเงี่ยโสตฟังธรรม ก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ 



๒๒ 

บุคคลเงี่ยโสตฟังสัทธรรมก็มี ๑ จ าพวก คือ พวกหนึ่งฟังแล้วทรงจ าธรรมไว้ได้ อีกพวก
หนึ่งฟังแล้วทรงจ าธรรมไม่ได้ บุคคลพวกท่ีฟังแล้วทรงจ าธรรมไม่ได้ ก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ 
บุคคลพวกท่ีฟังแล้วทรงจ าธรรมไว้ได้ ก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ 

บุคคลฟังแล้วทรงจ าธรรมไว้ได้ก็มี ๒ จ าพวก คือ พวกหนึ่งพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมท่ี
ทรงจ าไว้ อีกพวกหนึ่งไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมท่ีทรงจ าไว้ บุคคลพวกท่ีไม่พิจารณาเนื้อความ
แห่งธรรมท่ีทรงจ าไว้ ก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ บุคคลพวกท่ีพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมท่ีทรง
จ าไว้ก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้นอย่างนี้ 

บุคคลพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมท่ีทรงจ าไว้ก็มี ๒ จ าพวก คือ พวกหนึ่งรู้อรรถ รู้ธรรม
แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม อีกพวกหนึ่งรู้อรรถรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม บุคคล
พวกท่ีรู้อรรถรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ถูกติเตียนด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ พวกท่ีปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น ก็ได้รับการสรรเสริญด้วยเหตุนั้น อย่างนี้ 

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเป็นผู้รู้จักบุคคล ๒ ฝุายด้วยประการฉะนั้นแล ภิกษุช่ือว่าเป็นปุคคลป
โรปรัญญู อย่างนี้ 

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ ประการนี้แล จึงเป็นผู้ควรแก่ของท่ีเขาน ามา
ถวาย ฯลฯ เป็นนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก” 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการให้ความหมายของนักวิชาการนั้น กล่าวว่าหลักธรรมนี้เป็น
ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมท่ีท าให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี มีองค์ประกอบส าคัญ
คือ๑๗ 

๑. ธัมมัญญุตา : ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้
หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการท่ีจะท าให้เกิดผล เช่น ภิกษุรู้ว่า
หลักธรรมข้อนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบ้าง พระมหากษัตริย์ทรงทราบว่าหลักการปกครองตาม 
ราชประเพณีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู้ว่าจะต้องกระท าเหตุอันนี้ๆ หรือกระท าตามหลักการข้อนี้ๆ  
จึงจะให้เกิดผลท่ีต้องการหรือบรรลุจุดหมายอันนั้นๆ เป็นต้น 

๒. อัตถัญญุตา : จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย 
รู้ประโยชน์ท่ีประสงค์ รู้จักผลท่ีจะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท า หรือความเป็นไปตามหลัก เช่น รู้ว่า
หลักธรรมหรือภาษิตข้อนั้นๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้นๆ มีความมุ่งหมายอย่างไร ก าหนดไว้
หรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงค์ประโยชน์อะไร การท่ีตนกระท าอยู่ความมุ่งหมายอย่างไร เมื่อท าไปแล้วจะ
บังเกิดผลอะไรบ้าง ดังนี้เป็นต้น 

๓. อัตตัญญุตา : ความรู้จักตน คือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ 
ความสามารถความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร และประพฤติให้เหมาะสม และรู้
ท่ีจะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

๔. มัตตัญญุตา : ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและ
บริโภคปัจจัยส่ี คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์รู้จักประมาณในการลง
ทัณฑ์อาชญาและในการเก็บภาษี เป็นต้น 
                                                             

๑๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๘, 
(กรุงเทพมหานคร : เพ่ิมทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๑๐ – ๒๑๑. 



๒๓ 

๕. กาลัญญุตา : ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีควรหรือ
จะต้องใช้ในการประกอบกิจ ท าหน้าท่ีการงาน หรือปฏิบัติการต่างๆ เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา   
ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา เป็นต้น 

๖. ปริสัญญุตา : ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน และรู้จักท่ีประชุม รู้กิริยาท่ีจะประพฤติ
ต่อชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องท ากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควร
สงเคราะห์อย่างนี้  เป็นต้น 

๗. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา : ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่ง
บุคคลว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้ท่ีจะ
ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้ จะต าหนิ ยกย่อง และแนะน าส่ังสอนอย่างไร 
เป็นต้น 

การประยุกต์หลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นในการพัฒนาตนเอง หรือคุณสมบัติในตัวผู้น า โดย
จะต้องมีธรรม ๗ ประการ กล่าวคือ๑๘ 

๑. รู้หลักการ เมื่อด ารงต าแหน่ง มีฐานะ หรือจะท าอะไรก็ตาม ต้องรู้หลักการ รู้งาน       
รู้หน้าท่ี รู้กฎเกณฑ์กติกาท่ีเกี่ยวข้องกับ เช่นอย่างผู้ปกครองประเทศชา ติก็ต้องรู้หลักรัฐศาสตร์  
และรู้กฎกติกาของรัฐ คือ กฎหมาย ต้ังแต่รัฐธรรมนูญลงมา แล้วก็ยืนอยู่ในหลักการ ต้ังตนอยู่  
ในหลักการให้ได้ชุมชน สังคม องค์กร หรือกิจการอะไรก็ตาม ก็ต้องมีหลักการ มีกฎ มีกติกา            
ท่ีผู้น าจะต้องรู้ต้องชัด แล้วก็ต้ังมั่นอยู่ในหลักการนั้น 

๒. รู้ จุดหมาย ผู้น าถ้าไม่รู้ จุดหมายก็ไม่รู้ว่าจะน าคนและกิจการไปไหน นอกจาก            
รู้จุดหมาย มีความชัดเจนในจุดหมายแล้ว จะต้องมีความแน่วแน่มุ่งมั่นท่ีจะไปให้ถึงจุดหมายด้วย     
ข้อนี้เป็นคุณสมบัติท่ีส าคัญมาก เมื่อใจมุ่งจุดหมาย แม้มีอะไรมากระทบกระท่ัง ก็จะไม่หวั่นไหว อะไร
ไม่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าเปูา ไม่เข้าแนวทางก็ไม่มั่ววุ่นวาย ใครจะพูดจาว่าด่าเหน็บแนม เมื่อไม่ตรงเรื่อง     
ก็ไม่มัวถือสา ไม่เก็บเป็นอารมณ์ ไม่ยุ่งกับเรื่องจุกจิกไม่เป็นเรื่อง เอาแต่เรื่องท่ีเข้าแนวทางสู่จุดหมาย 
ใจมุ่งสู่เปูาหมาย อย่างชัดเจนและมุ่งมั่นแน่วแน่ 

๓. รู้ตน คือ ต้องรู้ ว่าตนเองคือใครมีภาวะเป็นอะไร อยู่ในสถานะใด มีคุณสมบัติ           
มีความพร้อม มีความถนัด สติปัญญาความสามารถอย่างไร มีก าลังแค่ไหน มีข้อยิ่งข้อหย่อน จุดอ่อน 
จุดแข็งอย่างไร ซึ่งจะต้องส ารวจตนเอง และเตือนตนเองอยู่เสมอ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ปรับปรุงตัวเองให้มีคุณสมบัติมีความสามารถยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่ใช่ว่าเป็นผู้น าแล้วจะเป็นคนสมบูรณ์      
ไม่ต้องพัฒนาตนเอง ยิ่งเป็นผู้น าก็ยิ่งต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้น าได้ดียิ่งขึ้นไป 

๔. รู้ประมาณ คือ รู้จักความพอดี หมายความว่าต้องรู้จักขอบเขตขีดขั้นความพอเหมาะท่ี
จะจัดท าในเรื่องต่างๆ ท่านยกตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองบ้านเมืองรู้จักประมาณในการลงทัณฑ์อาชญา 
และการเก็บภาษี เป็นต้น ไม่ใช่เอาแต่จะให้ได้อย่างใจ และต้องรู้จักว่าในการกระท านั้น หรือใน
เรื่องราวนั้นๆ มีองค์ประกอบ หรือมีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้าง ท าแค่ไหนองค์ประกอบของมันจะพอดี 
ได้สัดส่วนพอเหมาะ การท าการต่างๆ ทุกอย่างต้องพอดี ถ้าไม่พอดีก็พลาดความพอดีจึงจะท าให้เกิด
ความส าเร็จท่ีแท้จริง ฉะนั้น จะต้องรู้องค์ประกอบและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและจัดให้ลงตัวพอเหมาะพอดี 
                                                             

 ๑๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า : ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๖), หน้า ๒๕ – ๒๘. 



๒๔ 

๕. รู้กาล คือ รู้จักเวลา เช่น รู้ล าดับ ระยะ จังหวะ ปริมาณ ความเหมาะของเวลาว่า เรื่อง
นี้จะลงมือตอนไหน เวลาไหน จะท าอะไรอย่างจึงจะเหมาะ ดังจะเห็นว่าแม้แต่การพูดจาก็ต้องรู้จัก
กาลเวลา ตลอดจนรู้จักวางแผนงานในการใช้เวลา ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ เช่น วางแผนว่า สังคมมีแนวโน้ม
จะเป็นอย่างนี้ในเวลาข้างหน้าเท่านั้น และเหตุการณ์ท านองนี้จะเกิดขึ้น เราจะวางแผนรับมือกับ
สถานการณ์นั้นอย่างไร 

๖. รู้ชุมชน คือ รู้ สังคม ต้ังแต่ในขอบเขตท่ีกว้างขวาง คือ รู้สังคมโลก รู้ สังคมของ
ประเทศชาติ ว่าอยู่ในสถานการณ์อย่างไร มีปัญหาอะไรมีความต้องการอย่างไร โดยเฉพาะถ้าจะ
ช่วยเหลือเขาก็ต้องรู้ปัญหา รู้ความต้องการของเขา แม้แต่ชุมชนย่อยๆ ถ้าเราจะช่วยเหลือเขา เราก็
ต้องรู้ความต้องการของเขาเพื่อสนองความต้องการได้ถูกต้อง หรือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

๗. รู้บุคคล คือ รู้จักบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคนท่ีมาร่วมงาน ร่วมการ ร่วมไปด้วยกัน 
และคนท่ีเราไปให้บริการตามความแตกต่างเฉพาะตัว เพื่อปฏิบัติต่อเขาได้ถูกต้องเหมาะสมและได้ผล 
ตลอดจนสามารถท าบริการให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ รู้ว่าจะใช้วิธีสัมพันธ์พูดจา
แนะน าติชม หรือจะให้เขายอมรับได้อย่างไร โดยเฉพาะในการใช้คน ซึ่งต้องรู้ว่าคนไหนเป็นอย่างไร มี
ความถนัดอัธยาศัย ความสามารถอย่างไร เพื่อใช้คนให้เหมาะกับงาน นอกจากนั้นก็รู้ประโยชน์ท่ีเขาพึง
ได้ เพราะว่าในการท างานนั้นไม่ใช่ว่าจะเอาเขามาเป็นเพียงเครื่องมือท างานให้ แต่จะต้องให้คนท่ีท างานทุก
คนได้ประโยชน์ ได้พัฒนาตัวเอง ผู้น าควรรู้ว่า เขาควรจะได้ประโยชน์อะไรเพื่อความเจริญงอกงามแห่ง
ชีวิตท่ีแท้จริงของเขา 

สรุปได้ว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นหลักธรรมอันเป็นธรรมของสัตบุรุษ ธรรมท่ีท าให้เป็น
สัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี มีองค์ประกอบส าคัญ ธัมมัญญุตา เป็นการรู้จักธรรม      รู้
หลัก ความจริง  อัตถัญญุตา เป็นการรู้ในความมุ่งหมายในผลของการกระท านั้น อัตตัญญุตา เป็นการรู้จัก
ตน  มัตตัญญุตา เป็นการรู้จักประมาณ  กาลัญญุตา เป็นการรู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม  ปุคคลัญญุตา     
เป็นการรู้จักบุคคล ปริสัญญุตา เป็นรู้จักชุมชน นับว่าเป็นหลักธรรมท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนา
ตนเองอย่างครบถ้วนอย่างยิ่ง 

๒.๓.๓ หลักพละ ๔ 

พระพุทธเจ้าตรัสพละ ๔ ไว้ใน พลสูตร ว่า ภิกษุท้ังหลาย พละ ๔ ประการนี้ ๔ ประการ
อะไรบ้าง คือ ๑. ปัญญาพละ (ก าลังคือปัญญา) ๒. วิริยพละ (ก าลังคือความเพียร) ๓. อนวัชชพละ 
(ก าลังคือกรรมท่ีไม่มีโทษ) ๔. สังคหพละ (ก าลังคือการสงเคราะห์) 

๑) ปัญญาพละ ความสามารถ มีประสบการณ ์มีวิสัยทัศน์บริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล กล้าหาญในการตัดสินใจ  

ปัญญาพละ เป็นอย่างไร คือ ธรรมเหล่าใดเป็นกุศล นับว่าเป็นกุศล ธรรมเหล่าใดเป็น
อกุศล นับว่าเป็นอกุศล ธรรมเหล่าใดมีโทษ นับว่ามีโทษ ธรรมเหล่าใดไม่มีโทษ นับว่าไม่มีโทษ ธรรม
เหล่าใดด านับว่าด า ธรรมเหล่าใดขาว นับว่าขาว ธรรมเหล่าใดไม่ควรเสพ นับว่าไม่ควรเสพ ธรรมเหล่า
ใดควรเสพ นับว่าควรเสพ ธรรมเหล่าใดไม่สามารถท าความเป็นพระอริยะ นับว่าไม่สามารถท าความ



๒๕ 

เป็นอริยะ ธรรมเหล่าใดสามารถท าความเป็นพระอริยะ นับว่าสามารถท าความเป็นพระอริยะ ธรรม
เหล่านั้นเป็นธรรมท่ีบุคคลเห็นได้ด้วยดี พิจารณาแล้วด้วยปัญญา นี้เรียกว่า ปัญญาพละ๑๙ 

 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้แสดงทัศนะไว้ว่า ปัญญาพละ ก าลังปัญญา คือ ได้

ศึกษามีความรู้ความเข้าใจถูกต้องชัดเจน ในเรื่องราวและกิจการท่ีตนเกี่ยวข้อง ตลอดไปถึงสภาวะอัน
เป็นธรรมดาของโลกและชีวิต เป็นผู้กระท าการต่างๆ ด้วยความเข้าใจเหตุผลและสภาพความเป็น
จริง๒๐ 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้ให้ความหมาย ปัญญาพละว่า คือ ก าลังแห่ง
ความรอบรู้ ความรู้มีหลายระดับ บางคนเห็นค าว่า “ปัญญาพละ” ก็สะกดและอ่านได้ แต่ไม่รู้
ความหมายของค า ในกรณีนี้ความรู้แค่อ่านออกจัดเป็นความรู้ระดับ “สัญญา” คือความจ าได้หมายรู้ 
เมื่อตาเห็นภาพ การรับรู้จัดเป็นรูปสัญญา เมื่อหูได้ยินเสียง การรับรู้เสียงจัดเป็น สัททสัญญา ฯลฯ 
สัญญา (perception) จึงเป็นการรับรู้เฉพาะส่วน คือเห็นแค่ไหน รับรู้แค่นั้น ได้ยินแค่ไหน เข้าใจแค่
นั้น แต่ปัญญารู้มากกว่านั้น เพราะเป็นความรอบรู้ เช่น บางคนพอเห็นค าว่า ปัญญาพละ ก็อธิบายได้
ว่า หมายความว่าอย่างไร และจะพัฒนาขึ้นได้ด้วยวิธีไหน ความรู้ของเขาจัดเป็นปัญญา คือรู้มากกว่าท่ี
เห็น เข้าใจมากกว่าท่ีได้ยิน เช่น เด็กของเรา ไม่สบายเราจับตัวเด็ก ก็รู้ว่าตัวเด็กร้อนจึงพาไปหาหมอ
พอหมอจับตัวเด็กตรวจดูอาการเท่านั้น หมอรู้ว่าเด็กปุวยเป็นโรคอะไร และส่ังยารักษาโรคได้ ความรู้
ของเราว่าเด็กตัวร้อนเป็นความรู้ระดับสัญญาส่วนความรู้ระดับหมอเป็นความรู้ระดับปัญญา๒๑ 

จากค านิยามข้างตนสรุปความหมายได้ว่า ปัญญาพละ คือ ก าลัง (Power) หรือเรี่ยวแรง
ความสามารถ หรือศักยภาพของผู้น าทางด้านความฉลาดสามารถทางสติปัญญา (EQ.) เป็นความรู้
ท่ัวไป รู้เหตุรู้ผลรู้ตน รู้ผู้อื่น มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ ฉลาดในการท า พูด คิด เพื่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) วิริยพละ ขยันหมั่นเพียร อดทน ต้ังมั่นต้ังใจท างาน ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค การไม่
บกพร่องต่อหน้าท่ี ไม่ขาดประชุมกัน พระพุทธเจ้าตรัสถึง วิริยพละ ไว้ว่า  

วิริยพละ เป็นอย่างไร คือ ธรรมเหล่าใด เป็นอกุศล นับว่าเป็นอกุศล ธรรมเหล่าใดมีโทษ 
นับว่ามีโทษ ธรรมเหล่าใดด านับว่าด า ธรรมเหล่าใดไม่ควรเสพ นับว่าไม่ควรเสพ ธรรมเหล่าใดไม่
สามารถท าความเป็นพระอริยะ นับว่าไม่สามารถท าความเป็นพระอริยะ  บุคคลยังฉันทะให้เกิด 
พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว้ เพื่อละธรรมเหล่านั้น ธรรมเหล่าใดเป็นกุศล นับว่า
เป็นกุศล ธรรมเหล่าใดไม่มีโทษ นับว่าไม่มีโทษ ธรรมเหล่าใดขาว นับว่าขาว ธรรมเหล่าใดควรเสพ 
นับว่าควรเสพ ธรรมเหล่าใดสามารถท าความเป็นพระอริยะ นับว่าสามารถท าความเป็นพระอริยะ 
บุคคลสร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว้ เพื่อได้ธรรมเหล่านั้น นี้เรียกว่า 
คือ วิริยพละ๒๒ 

                                                             
๑๙องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๕/๔๓๙.   
๒๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม, หน้า ๒๓.   
๒๑พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, หน้า ๕๑.   
๒๒องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๕/๔๓๙.   



๒๖ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายความหมาย วิริยะ ว่าคือความเพียร ความ
แกล่วกล้า ไม่เกรงกลัวอุปสรรค พยายามบากบั่นอุตสาหะ ก้าวหน้าเรื่อยไป ไม่ทอดท้ิงธุระ๒๓ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ให้ความหมาย วิริยะ ว่าเป็นการลงมือปฏิบัติลงมือ
ท างานท่ีตนชอบท่ีตนรัก ท าด้วยความพากเพียรพยายาม ท าด้วยความสนุก กล้าหาญ กล้าเผชิญกับ
ความทุกข์ยาก ปัญหา และอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้น หากมีอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆ ก็เพียรก าจัดปัดเปุาให้
หมดส้ินไป โดยไม่ย่อท้อ ไม่ส้ินหวัง เดินหน้าเรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุเปูาหมายคือความส าเร็จ๒๔

2 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)ให้ความหมายว่า “วิริยะมาจากค าว่า วีระ 

แปลว่ากล้าหาญ คือกล้าท าตามความคิดพร้อมท่ีจะเผชิญความยากล าบาก ไม่เปราะบาง ไม่ท้อถอย 
ไม่ทุกข์ง่าย กล้าสู้ เพราะฉะนั้น คนท่ีกล้าอย่างนี้จะเป็นคนเด็ดเด่ียวจริงจังกล้าคิด กล้าท า”๒๕ 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) สรุปความหมายของค าว่า วิริยะว่า ผู้มีวิริยะ คือ
ผู้ขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการงานในอาชีพ  หรือในหน้าท่ีรับผิดชอบ เป็นคนท าการงาน
เข้มแข็ง จริงจัง กระฉับกระเฉง (Active) ไม่เป็นคนเฉื่อยชา (Passive) ไม่เป็นคนหยิบโหย่ง ส ารวย 
กรีดกราย ชอบผัดวันประกันพรุ่ง ไม่ทอดท้ิงธุระกลางคัน๒๖ 

ก าลังความเพียรหรือความขยัน คนมีความขยันต้องมีก าลังใจเข้มแข็ง อาจกล่าวได้ว่า วิริย
พละก็คือก าลังใจนั่นเอง ก าลังต้องมาคู่กับปัญญาเสมอ คนมีก าลังใจแต่ไม่มีก าลังปัญญาจะเป็นคน
บ้าบิ่น คนมีก าลังปัญญาแต่ขาดก าลังใจจะเป็นคนขลาด คนท่ีมีก าลังใจและก าลังปัญญาจึงจะเป็นคน
กล้าหาญ นักบริหารท่ีมีก าลังปัญญาแต่ขาดก าลังใจ มักถือนโยบายหลบภัยหนีปัญหา เหมือนกัน
นักมวยช้ันเชิงท่ีเอาแต่ถอยตลอด ๑๒ ยก แม้ว่าคู่ต่อสู้เพล่ียงพล ้า เขาก็ ไม่กล้าใช้หมัดเด็ดเก็บคู่ต่อสู้ 
คนดูก็เบ่ือนักมวยประเภทหนีลูกเดียวฉันใด ประชาชนก็เบ่ือผู้บริหารที่เอาแต่หลบภัยหนีปัญหาฉันนั้น 

ผู้ท าการใหญ่ย่อมต้องเจออุปสรรคเหมือนต้นไม้สูงใหญ่มักจะเจอลมแรง  นักบริหารต้อง
กล้าจับท าโครงการใหญ่หรืองานใหญ่ถือคติว่า “คนสร้างงาน งานก็สร้างคน” ถ้าขยันท างานยากๆ 
ความช านาญก็ตามมา คนท่ีผ่านร้อนผ่านหนาวมามากจะฉลาดและแกร่งขึ้น ดังนั้น 

นักบริหารต้องไม่หลบเล่ียงหน้าท่ีท่ีล าบากยากเย็น ถือภาษิตท่ีว่า “ว่าวขึ้นสูงเพราะมีลม
ต้าน คนจะขึ้นสูงเพราะเผชิญอุปสรรค” พระพุทธเจ้ายังต้องรบกับมารก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดัง
ค ากล่าวที่ว่า มารไม่มีบารมีไม่แก่ ไม่มีความส าเร็จอันใดท่ีได้มาโดยไม่ต้องลงทุนลงแรง พระพุทธองค์
ตรัสว่า วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความขยัน๒๗ 

 

                                                             
๒๓พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๓๙.   
๒๔พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง ๒๕๕๑),

หน้า ๑๓๙.   
๒๕พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปลุกปลอบใจยามวกิฤต , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๒๘.    
๒๖พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลป์ : คุณลักษณะความ

เป็นผู้น าที่ดี, หน้า ๙๕.   
๒๗พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, หน้า ๖๗-๖๙.   



๒๗ 

๓) อนวัชชพละ การหลีกเล่ียงการทุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีระบบอุปถัมภ์        
มีความยุติธรรมเป็นกลางเสมอภาค 

พระพุทธเจ้าตรัสถึง อนวัชชพละไว้ว่า  
“อนวัชชพละ เป็นอย่างไร คือ อริยสาวกในธรรมวนิัยนี ้เป็นผู้ประกอบด้วย

กายกรรม ไม่มีโทษ วจีกรรมไม่มีโทษ มโนกรรมไมม่ีโทษนี้เรียกว่า คือ อนวัชชพละ”๒๘ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายว่า อนวัชชพละ คือก าลังสุจริต หรือ

ก าลังความบริสุทธิ์ คือมีความประพฤติและหน้าท่ีการงาน สุจริตไร้โทษ สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีข้อท่ีใคร
จะติเตียนได้๒๙ 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล่าวถึง อนวัชชพละ แปลว่า ก าลังแห่งการ
งานท่ีไม่มีโทษ หรือข้อเสียหาย หมายถึงนักบริหารต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดังพุทธ
พจน์ท่ีว่า “ธมฺมญฺจเร สุจริต  บุคคลควรปฏิบัติ (หน้าท่ี) ให้สุจริต๓๐ 

วรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ ให้ความหมาย อนวัชชพละ ว่าคือ การกระท าท่ีไม่มีโทษ คือ ไม่
ผิดกฎหมาย ศีลธรรม และระเบียบประเพณีอันดีงามของสังคม๓๑ 

ส่ิงท่ีไม่มีโทษเบื้องต้นก็คือ การรักษาศีล ศีลรักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม ส ารวม
กาย และวจีทวาร ประกอบแต่การสุจริต รักษากิตติคุณ ประพฤติให้ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นท่ี
เคารพนับถือของประชาราษฎร์ มิให้มีข้อท่ีผู้ใดจะดูแคลน๓๒ 

๔) สังคหพละ การมีมนุษย์สัมพันธ์ พระพุทธเจ้าตรัสถึง สังคหพละ ไว้ว่า  
“สังคหพละ เป็นอย่างไร คือ สังคหวัตถุ (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว) ๔ ประการนี้ ได้แก่ (๑) 

ทาน การให้ (๒) เปยยวัชชะ วาจาเป็นท่ีรัก (๓) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ (๔) สมานัตตตา 
การวางตนสม ่าเสมอ นี้เรียกว่า สังคหพละ”๓๓ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ได้ให้ความหมายของสังคหวัตถุ ๔ คือ ธรรมเครื่อง
ยึดเหนี่ยวใจคน และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี ได้แก่๓๔ 

(๑) ทาน ให้ปัน คือเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยส่ี ทุน
หรือทรัพย์สินส่ิงของตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจ และศิลปวิทยา  

(๒) ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน คือกล่าวค าสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ช้ีแจงแนะน าส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ มีเหตุผลเป็นหลักฐาน ชักจูงในทางท่ีดีงาม หรือค าแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้ก าลังใจ 
รู้จักพูดให้เกิดความเข้าใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ท าให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
                                                             

๒๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๘-๖๙.   
๒๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ธรรมสภา) หน้า ๒๓.   
๓๐พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, หน้า ๗๓.   
๓๑วรรณนภา ไกวัลอาภรณ์, พุทธธรรมเพื่อชวีิต และสังคม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา

<http://wannapa.com/action3.html [๒๘ ก.พ. ๒๕๕๓]. 
๓๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ธรรมสภา) หน้า ๑๗.   
๓๓องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓/๕/๔๓๙-๔๔๑.   
๓๔พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, หน้า ๒๕.   



๒๘ 

(๓) อัตถจริยา ท าประโยชน์แก่เขา คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกาย และขวนขวายช่วยเหลือ
กิจการต่างๆ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมท้ังช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้าน
จริยธรรม  

(๔) สมานัตตตา เอาตัวสมาน คือ ท าตัวให้เข้ากับทุกคนได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย 
ให้ความเสมอภาค ปฏิบัติสม ่าเสมอกันต่อคนท้ังหลาย ไม่เอารัดเอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์คือ ร่วม
สุข ร่วมทุกข ์ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) กล่าวว่า สังคหวัตถุ แปลว่า ธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งการ
สงเคราะห์กัน หมายถึง ธรรมท่ีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกันไว้ได้ เหมือนหมุดหรือนอตท่ียึดอุปกรณ์ของรถ
ให้อยู่รวมกันจนใช้งานได้ สังคหวัตถุเป็นหลักสังคมสงเคราะห์ เป็นหลัก มนุษยสัมพันธ์ เป็นเครื่อง
ประสานสามัคคี เป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดสันติภาพและภราดรภาพ๓๕ 

สิริวัฒน์ ศรีเครือดง ได้ให้ความหมายของ สังคหวัตถุ ว่าวัตถุเครื่องสงเคราะห์ซึ่งกันและ
กัน ดังค ากล่าวท่ีว่า ยิ้มแย้มแจ่มใส ต้ังใจสนทนา เจรจาไพเราะ สงเคราะห์เกื้อกูล และได้อธิบายใน
หัวข้อ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ตามแนวพระพุทธศาสนา : หลักธรรมส าหรับส่ังสอนสังคม” เพื่อให้มี
มนุษยสัมพันธ์มีความสุข ดังนี้๓๖ 

๑. ทาน การให้ปันส่ิงของของตนแก่ผู้อื่น ถือเป็นหลักส าคัญเบื้องต้นเพราะการผูกใจกัน
นั้นต้องอาศัยหรือใช้การให้เป็นเบ้ืองต้น การให้เป็นการแสดงออกของไมตรีจิตของผู้ให้ ผู้รับย่อมพอใจ 
การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่แก่กันนั้นเป็นความอบอุ่นของชีวิต  

๒. ปิยวาจา การเจรจาด้วยถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน เป็นหลักปฏิบัติท่ีมีความส าคัญ
รองลงมา เพราะการให้อย่างเดียวยังไม่พอต่อการยึดเหนี่ยวน ้าใจ จึงต้องใช้ค าพูดท่ีไพเราะช่วยยึด
เหนี่ยวอีกด้วย อย่าพูดหยาบ ผรุสวาท ให้ใช้ค าพูดท่ีไพเราะต่อกัน 

๓. อัตถจริยา ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ ต่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวมจะท าให้
เป็นคนน่ารัก น่านับถือ หมายความว่า เมื่อมีงานกิจใดท่ีเป็นประโยชน์ของส่วนรวมต้องช่วยกันท า
เอื้อเฟื้อช่วยท าธุรการงานของผู้อื่น เมื่อได้รับการร้องขอ หรือต้องการความช่วยเหลือ  

๔. สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือท าตัวให้เข้ากันได้ เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ถือตัว ร่วม
สุขร่วมทุกข์กัน 

ผู้วิจัยพอสรุปความหมายเกี่ยวกับ สังคหพละ (สังคหวัตถุ ๔) ก าลังแห่งการมีมนุษย
สัมพันธ์ หรือการสงเคราะห์ ว่า คือหลักการสงเคราะห์กันและกันระหว่างผู้อยู่ร่วมกันในสังคม ท าให้
เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวต่อกัน ท าให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีงาม ส่งผลดีต่อการด าเนินงาน
ให้ราบรื่น ได้รับความร่วมแรงร่วมใจในอันจะขับเคล่ือนองค์กรไปสู่จุดหมายท่ีคาดหวังไว้โดยมี 

ทาน การให้เปรียบเสมือนการผูกมิตร ผู้ให้ย่อมเป็นท่ีชอบใจของผู้รับ จะให้ด้วยค าพูด 
ด้วยแรงกาย แรงใจ ด้วยส่ิงของ ด้วยการช่วยเหลือ ด้วยการแนะน าช้ีแนะ การท าอย่างนี้จะเกิดความ
ไว้ใจต่อกันและกัน  
                                                             

๓๕พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง 
๒๕๕๑), หน้า ๑๖๑.   

๓๖สิริวัฒน์ ศรีเครือดง, ผศ.ดร., ”การสร้างมนุษยสัมพันธ์ตามแนวพระพุทธศาสนา : หลักธรรมส าหรับ
สั่งสอนสังคม”, ๒๐ ปีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (มิถุนายน, ๒๕๕๑) : ๗๐.   



๒๙ 

ปิยวาจา การพูดด้วยวาจาสุภาพ อันเป็นเครื่องผูกมัดใจยิ่งกว่าของขลังใดๆในโลก เพราะ
ตามปกติคนเราชอบค าพูดท่ีเสนาะโสตอยู่แล้ว การได้ฟังส่ิงท่ีไม่ระคายหูย่อมส่งผลต่ออารมณ์ ไม่เกิด
ปฏิฆะ ไม่เกิดความไม่ชอบใจ ฉะนั้น การพูดค าอ่อนหวาน เป็นเสน่ห์และบวกกับเทคนิคการพูดก็
สามารถผูกใจ ผู้ร่วมงานท้ังหลายได้ 

อัตถจริยา การบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ เสียสละแก่ส่วนรวมด้วยความสามารถท่ีมีอยู่ไม่
ว่าจะเป็นสติปัญญา ความคิด ก าลังเรี่ยวแรง ค าพูด ส่ิงของ หรือการช่วยเหลือโดยวิธีการใดก็ตาม 
ย่อมท าให้ผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธา รักใคร่ เห็นอกเห็นใจในผู้น า  

สมานัตตตา การวางตนเหมาะสม เสมอต้นเสมอปลายกล่าวคือ ไม่เอารัด ไม่เอาเปรียบ
บริวารลูกน้อง ร่วมสุขทุกข์ วางตนให้เหมาะแก่กาลเทศะ ไม่นอกลู่นอกทาง ย่อมเป็นส่ิงท าให้เกิด
ความเคารพศรัทธา รักใคร่พึงพอใจต่อตัวลูกน้องบริวารได้ จากแนวความคิดเกี่ยวกับหลักธรรม 
สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๓ ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรม 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์, (๒๕๕๔, 
หน้า ๒๑๒ – ๒๑๓). 

ธรรมะตามหลักของนักปกครองท่ีควรมี ก็เป็นหลักธรรม
ส าคัญท่ีจะท าให้หมู่มวลมนุษยชาติเกิดความสงบสุขได้ ก็ต้อง
เริ่มจากมีนักปกครองท่ีดี มีหลักการปกครองท่ีดี หลักการ
ดังต่อไปนี้จะเป็นหลักการท่ีจ าเป็นส าหรับนักปกครองท้ังหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ระดับผู้บริหารในองค์กรต่างๆ โดยยึดหลักปกครองตามแบบ
ฉบับท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าหรือเรียกว่า หลักพุทธธรร
มาภิบาล 
 

พระครูภาวนาโสภิต วิ. ,ดร. (หน้า 
๓๙-๔๐). 

หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธก็คือหลักธรรมต่างๆ ท่ีได้ถูกบัญญัติ
ไว้ในพระไตรปิฎก มีประโยชน์หรือคุณค่ามากน้อยเพียงใด ก็
ขึ้นอยู่กับการท่ีนักปกครองจะพึงน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตน ซึ่งต้องพึงสังวรไว้ว่านักปกครองท่ีดีจะเป็นผู้น า
ความสงบสุขมาสู่สังคมโลกต่อไปในอนาคต 
 

อรทัย สติมั่น, (๒๕๕๔, หน้า ๑๒๙). การศึกษาหลักธรรมาภิบาลตามแนวคิดท่ีเรียกว่า “ธรรมาภิ
บาลเชิงพุทธ” (Buddhist Governance)   มีแนวคิดส าคัญ 
ดังนี้ 
๑) ธรรมราชา : ท่ีมาแห่งแนวคิดธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 
๒) สังฆสังคม : ต้นแบบแห่งธรรมาภิบาลเชิงพุทธ  
๓) วิเคราะห์พุทธธรรมาภิบาล พุทธศาสนาเป็นองค์ประกอบ
แห่งความสัมพันธ์ สังคมสงฆ์ถือได้ว่า เป็นสังคมแห่งธรรมาภิ
บาลอย่างแท้จริง 
 



๓๐ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 
(๒๕๕๓, หน้า ๒๑๐–๒๑๑). 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นธรรมของสัตบุรุษ ธรรมท่ีท าให้เป็น
สัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี 
 

พระธรรมปิฎก (ป.อ .ปยุ ตฺ โต) , 
(๒๕๔๖, หน้า ๒๕–๒๘). 

การประยุกต์หลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นในการพัฒนาตนเอง 
หรือคุณสมบัติในตัวผู้น า โดยจะต้องมีธรรม ๗ ประการ 
 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺ
โต), (หน้า ๒๓๙).   

วิริยะ คือ ความเพียร ความแกล่วกล้า ไม่เกรงกลัวอุปสรรค 
พยายามบากบั่นอุตสาหะ ก้าวหน้าเรื่อยไป ไม่ทอดท้ิงธุระ 
 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 
(หน้า ๑๓๙).   

วิริยะ คือ การลงมือปฏิบัติลงมือท างานท่ีตนชอบท่ีตนรัก ท า
ด้วยความพากเพียรพยายาม ท าด้วยความสนุก กล้าหาญ 
กล้าเผชิญกับความทุกข์ยาก ปัญหา และอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้น 
หากมีอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆ     ก็เพียรก าจัดปัดเปุาให้หมด
ส้ินไป โดยไม่ย่อท้อ ไม่ส้ินหวัง  
 

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๔๑, หน้า ๒๘).    

วิริยะ มาจากค าว่า วีระ แปลว่า กล้าหาญ คือกล้าท าตาม
ความคิดพร้อมท่ีจะเผชิญความยากล าบาก ไม่เปราะบาง ไม่
ท้อถอย ไม่ทุกข์ง่าย กล้าสู้ เพราะฉะนั้น คนท่ีกล้าอย่างนี้จะ
เป็นคนเด็ดเด่ียวจริงจังกล้าคิด กล้าท า 
 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺค
โล),  
(หน้า ๙๕).   

วิริยะว่า ผู้มีวิริยะ คือผู้ขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการ
งานในอาชีพ หรือในหน้าท่ีรับผิดชอบ เป็นคนท าการงาน
เข้มแข็ง จริงจัง กระฉับกระเฉง (Active) ไม่เป็นคนเฉื่อยชา 
(Passive) ไม่เป็นคนหยิบโหย่ง ส ารวย กรีดกราย ชอบ
ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่ทอดท้ิงธุระกลางคัน 
 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺม
จิตฺโต),  
(หน้า ๖๗-๖๙).   

นักบริหารต้องไม่หลบเล่ียงหน้าท่ีท่ีล าบากยากเย็น ถือภาษิต
ท่ีว่า “ว่าวขึ้นสูงเพราะมีลมต้าน คนจะขึ้นสูงเพราะเผชิญ
อุปสรรค” พระพุทธเจ้ายังต้องรบกับมารก่อนตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าดังค ากล่าวท่ีว่า มารไม่มีบารมีไม่แก่ ไม่มี
ความส าเร็จอันใดท่ีได้มาโดยไม่ต้องลงทุนลงแรง พระพุทธ
องค์ตรัสว่า วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความ
ขยัน 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุ ตฺโต) , 
(หน้า ๒๓).   

อนวัชชพละ คือ ก าลังสุจริต หรือก าลังความบริสุทธิ์ คือมี
ความประพฤติและหน้าท่ีการงาน สุจริตไร้โทษ สะอาด
บริสุทธิ์ ไม่มีข้อท่ีใครจะติเตียนได้ 

ว ร ร ณ น ภ า  ไ ก วั ล อ า ภ ร ณ์ , 
(ออนไลน์). 

ความหมาย อนวัชชพละ ว่าคือ การกระท าท่ีไม่มีโทษ คือ ไม่
ผิดกฎหมาย ศีลธรรม และระเบียบประเพณีอันดีงามของ
สังคม 



๓๑ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 
(หน้า ๑๖๑).   

สังคหวัตถุ แปลว่า ธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งการสงเคราะห์กัน 
หมายถึง ธรรมท่ีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวกันไว้ได้ เหมือนหมุด
หรือนอตท่ียึดอุปกรณ์ของรถให้อยู่รวมกันจนใช้งานได้ สังคห
วัตถุ เป็นหลักสังคมสงเคราะห์ เป็นหลัก มนุษยสัมพันธ์ เป็น
เครื่องประสานสามัคคี เป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดสันติภาพ
และภราดรภาพ 

สิริวัฒน์ ศรี เครือดง , ผศ.ดร. , 
(๒๕๕๑, หน้า ๗๐).   

สังคหวัตถุ คือ วัตถุเครื่องสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ดังค ากล่าว
ท่ีว่า ยิ้มแย้มแจ่มใส ต้ังใจสนทนา เจรจาไพเราะ สงเคราะห์
เกื้อกูล และได้อธิบายในหัวข้อ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ตาม
แนวพระพุทธศาสนา : หลักธรรมส าหรับส่ังสอนสังคม” 
เพื่อให้มีมนุษยสัมพันธ์มีความสุข 

 

 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒.๔.๑ ความหมายของการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีส าคัญของรัฐบาลในการปกครอง และ
การให้บริการประชาชน ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้คล้ายคลึงกัน นักวิชาการตะวันตก๓๗ ให้
ความหมายของการปกครองท้องถิ่นว่า “เป็นองค์การท่ีมีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภา
ท้องถิ่นท่ีสมาชิกมาจากการเลือกต้ังจากประชาชน” สอดคล้องกับนักคิดอีกหลายท่าน อาทิ โจน เจ 
คลาร์ก และแฮรีส จี. มอนตากู ได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไว้ว่า เป็นหน่วยการ
ปกครองท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพื้นท่ีหนึ่งพื้นท่ีใดโดยเฉพาะ 
โดยได้มีการเลือกต้ังโดยอิสระเพื่อเลือกผู้ท่ีมีหน้าท่ีบริหารการปกครองท้องถิ่น มีอ านาจอิสระพร้อม
ความรับผิดชอบ โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่
ท้ังนี้หน่วยการปกครองท้องถิ่นยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศ ไม่ได้
กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อย่างใดนอกจากนี้การให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมี
นักวิชาการในประเทศไทยได้ให้ความหมายการปกครองท้องถิ่นไว้ในลักษณะท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
อาทิเช่น การปกครองท่ีมีอาณาเขตท่ีแน่นอน มีอ านาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลัง มี
สมาชิกท่ีมาจากการเลือกต้ัง การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนในเขตพื้นท่ีหนึ่งพื้นท่ีใด โดยเฉพาะและหน่วยการปกครองดังกล่าวนี้
จัดต้ังและอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง๓๘การปกครองท่ีรัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจายอ านาจ

                                                             
๓๗ปธาน สุวรรณมงคล, การปกครองท้องถ่ินไทยในบริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗), หน้า ๑–๒. 
๓๘John J. Clarke, Outline of Local Government of The United Kingdom,             

(London : Sir Issac Pitman and SonLtd, 1957), p. 87. 



๓๒ 

ไปให้หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครอง
ร่วมกันท้ังหมดหรือบางส่วน ในการบริหารท้องถิ่นตามหลักการท่ีว่าถ้าอ านาจการปกครองมาอยู่ท่ี
ประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน 
ดังนั้นการบริหารการปกครองท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเองอันเกิดจากการกระจายอ านาจ
ของรัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลางมีอ านาจในการตัดสินใจและการ
บริหารงานภายในท้องถิ่นในเขตอ านาจของตน การปกครองท้องถิ่น๓๙ การปกครองซึ่งหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกต้ังโดยอิสระ เพื่อเลือกผู้ท่ีมีหน้าท่ีบริหารการปกครองท้องถิ่นมีอ านาจ
อิสระพร้อมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถท่ีจะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่ท้ังนี้หน่วยการปกครองท้องถิ่นยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วย
อ านาจสูงสุดของประเทศ ไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อย่างใด๔๐สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่น
ใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครอง และด าเนินกิจการบางอย่าง เพื่อบ าบัด ความต้องการของตนเอง การ
บริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดการเป็นองค์การมีเจ้าหน้าท่ีซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาเองท้ังหมดหรือ
บางส่วน ท้ังนี้ มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่างๆ ตามความ
เหมาะสม๔๑ 

ส านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้ความการปกครองหมายถึง การปกครองใน
รูปลักษณะการกระจายอ านาจบางอย่าง ซึ่งรัฐได้มอบหมายให้ท้องถิ่นท ากันเองเพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น มีโอกาสปกครองและบริหารท้องถิ่นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ให้งานด าเนินไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตรงกับ
ความประสงค์ของประชาชนโดยให้เหตุท่ีว่าประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมจะทราบความต้องการของ
ท้องถิ่นนั้นๆ ได้ดีกว่าบุคคลอื่นและย่อมมีความผูกพันต่อท้องถิ่นนั้น โดยมีงบประมาณของตนเองและ
มีอิสระในการบริหารงานพอสมควร๔๒ ความหมายของการปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่น เป็น
ผลท่ีเกิดจากความจ าเป็นของรัฐบาลในการกระจายอ านาจการปกครองบางส่วน โดยให้ท้องถิ่น
ด าเนินการบางอย่างได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นเอง การปกครองท้องถิ่นจึงมิใช่การ
ปกครองโดยอิสระอย่างส้ินเชิงหรือมิใช่การปกครองท่ีเกิดจากลัทธิของชุมชนท้องถิ่น แต่เป็นผลท่ีเกิด
จากรัฐเป็นผู้ให้การปกครองท้องถิ่น จากค าจ ากัดความหรือความหมายของค าว่า การปกครองท้องถิ่น
ข้างต้น  

                                                             
๓๙Haris G. Montagu, Comparative Local Government, (Grat Britain : William Brendon 

and Son, Ltd. 1984), p. 744.  
๔๐Daniel Wit, A Comparative Surveyof Local Government and Administration, 

(Bangkok : Kurusapha Press, 1967), p. 15.  
๔๑อุทัย หิรัญโต, สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยามนุษวิทยา , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนส

โตร์, ๒๕๒๓), หน้า ๓๒. 
๔๒ส านักงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน กรมการปกครอง, คู่มือปฏิบัติงานการจัดท าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ เมืองพัทยา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการ
ปกครอง, ๒๕๓๔), หน้า ๕๒. 



๓๓ 

องค์การปกครองท้องถิ่นถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการบริหารสาธารณะแก่
ประชาชนท่ีมาจากหลักการกระจายอ านาจภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ ซึ่งการท่ีท้องถิ่นสามารถ
ปกครองตนเองได้นั้นต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ๕ ประการ๔๓  คือ 

๑. มีการก าหนดพื้นท่ีหรือชุมชนท่ีอยู่ในเขตความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
๒. มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นท่ีมาจากประชาชน โดยมีอ านาจในการตัดสินใจและ

บริหารในเขตความรับผิดชอบ 
๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่ง ถือว่าเป็นหัวใจของการปกครองตนเองของการ

ปกครองท้องถิ่น 
๔. มีการโอนอ านาจหน้าท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
๕. มีความอิสระในการบริหารโดยมีฐานะทางกฎหมายมีอ านาจในการหารายได้ การ

จัดท างบประมาณรายจ่าย มีแหล่งรายได้ และบุคลากร 
การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมด าเนินกิจการอัน

เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับท้องถิ่นนั้น โดยเฉพาะมักมีวัตถุประสงค์ไปในทางท่ีจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนปกครองตนเองสามารถมีองค์การในทางปกครองท่ีจะช่วยสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น ตลอดจน
การบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนในเขตการปกครองนั้นๆ ส่วนมากการปกครองท้องถิ่นมักจะ
เป็นนิติบุคคล อาจประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีท่ีราษฎรเลือกต้ังเข้ามา เพื่อปฏิบัติตามก าหนดระยะเวลา 
โดยมีงบประมาณของตนเอง๔๔การปกครองท่ีรัฐบาลกลางหรือส่วนกลางได้กระจายอ านาจไปให้หน่วย
การปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย มีพื้นท่ี และประชากรเป็นของตนเอง 
ประการส าคัญองค์กรดังกล่าวจะต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม การ
มอบอ านาจจากส่วนกลางมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหา ตัดสินใจ การตรวจสอบการท างานและร่วมรับบริการสาธารณะต่างๆ อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าการปกครองท้องถิ่นจะมีอิสระในการด าเนินงาน แต่ยังคงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาล
กลาง๔๕องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและพื้นท่ีของตนท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมาย 
โดยมีความเป็นอิสระตามสมควร ไม่ต้องอยู่ในบังคับบัญชาของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนกลาง
เป็นเพียงหน่วยคอยก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการไปด้วยความเรียบร้อย 
หรืออีกนัยหนึ่ง การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การกระจายอ านาจของราชการส่วนกลางเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นอิสระต่างหากจากการ

                                                             
๔๓อรทัย ก๊กผล, ลักษณะการปกครองท้องถ่ินไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๔), หน้า ๑๘๗. 
๔๔จรูญ สุภาพ, สารานุกรมรัฐศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓. (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๑), 

หน้า ๙. 
๔๕วุฒิสาร ตันไชย, การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถ่ิน : ความก้าวหน้าหลังรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. ๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คลังวิชา, ๒๕๔๗), หน้า ๑.  



๓๔ 

ปกครองของราชการส่วนกลาง ท่ีให้อ านาจแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง๔๖องค์กรท่ีท า
หน้าท่ีบริหารงานในแต่ละท้องถิ่น มีผู้แทนท่ีได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
การบริหารอย่างอิสระในเขตพื้นท่ีท่ีก าหนด มีอ านาจในการบริหารการเงินและการคลังและก าหนด
นโยบายของตนเองรวมท้ังหน้าท่ีด าเนินกิจกรรมภายในกรอบท่ีกฎหมายบัญญัติไว้เพื่อประโยชน์ของ
รัฐและของประชาชนในท้องถิ่น โดยองค์กรดังกล่าวในกรณีประเทศไทยได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด, เทศบาล, องค์การบริหารส่วนต าบล, พัทยา และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น๔๗ 

ดังนั้นการปกครองท้องถิ่น หมายถึง การท่ีองค์กรหนึ่งมีพื้นท่ีอาณาเขตของตนเองมี
ประชากรและมีรายได้ตามท่ีหลักเกณฑ์ก าหนด โดยมีอ านาจและมีอิสระในการปกครองตนเอง มีการ
บริหารการคลังของตน รวมท้ังมีอ านาจหน้าท่ีให้บริการในด้านต่างๆ แก่ประชาชน ซึ่งประชาชนใน
พื้นท่ีดังกล่าวจะมีส่วนร่วมในการบริหารและปกครองตนเอง อาทิ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในชุมชน หรือการมีส่วนร่วมในการบริหารและปกครองตนเอง โดยผ่านตัวแทนท่ีมาจากการ
เลือกต้ัง เช่น การมีสภาท้องถิ่น เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากความหมายหลายประการข้างต้นสามารถ
ประมวลบทสรุปความหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

๑) เป็นการปกครองรูปแบบหนึ่งในระดับท้องถิ่น โดยรัฐกระจายอ านาจและหน้าท่ีให้
ท้องถิ่นบางประการให้ท้องถิ่นรับผิดชอบ และอีกมิติหนึ่งการปกครองท้องถิ่นเป็นผลผลิตมาจากการ
ปกครองมาแต่โบราณท่ีชุมชนมีการปกครองตนเองอยู่แล้ว 

๒) ได้รับการยอมรับเป็นองค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมายและมีอิสระในการปกครองตนเอง แต่
ไม่ได้หมายความว่าองค์กรดังกล่าวมีสถานะเป็นรัฐใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากยังมีหน่วยการปกครอง
ส่วนกลางเป็นผู้คอยก ากับดูแลเพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นด าเนินกิจการด้วยความเรียบร้อย 

๓) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น โดย
ประชาชนเป็นผู้เลือกตัวแทนเข้าไปท าหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔) เป็นองค์กรท่ีมีอ านาจในการก าหนดนโยบาย งบประมาณ เพื่อบริหารกิจการตาม
อ านาจหน้าท่ีของหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

สรุปได้ว่า การปกครองท้องถิ่นหมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลกลางมอบอ านาจให้
ประชาชนด าเนินการปกครองตนเองโดยมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นท าหน้าท่ีเกี่ยวกับพัฒนา และ
ให้บริการประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์กรหน่วยการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวนี้มีอ านาจในการก าหนดใน
ท้องถิ่นของตนเท่านั้นและหน่วยการปกครองท้องถิ่นนี้ต้องอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง 

๒.๔.๒ แนวคิดการปกครองท้องถ่ิน 

การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการปกครองตนเอง เป็นเรื่องท่ีมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมากกับแนวความคิดและทฤษฎีในการกระจายอ านาจ ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมาย
ไว้ดังนี้ การปกครองท้องถิ่นคือระบบการปกครองท่ีเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการ

                                                             
๔๖นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, สารานุกรมการปกครองท้องถ่ินไทย.หมวดแนวคิดพื้นฐาน : รัฐกับการ

ปกครองท้องถ่ิน, สถาบันพระปกเกล้า, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมดาเพลส, ๒๕๔๗), หน้า, ๒๒. 
๔๗โกวิทย์ พวงงาม และ อลงกรณ์ อรรคแสง, คู่มือ มิติใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มาจากการ

เลือกต้ังโดยตรงของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๗), หน้า ๗.  



๓๕ 

ปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดมีองค์กรท าหน้าท่ีปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ องค์กรนี้
ถูกจัดต้ังและควบคุมโดยรัฐบาล แต่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายของตนเองได้๔๘ การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอ านาจให้หน่วยการปกครองระดับรอง
ของรัฐหรือกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและด า เนินการ
บางอย่าง เพื่อประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์ท้องถิ่นโดยตรง การบริหารงานท้องถิ่นจะมีองค์การ
ปกครองท่ีประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ี ซึ่งประชาชนเลือกต้ังมาท้ังหมดหรือบางส่วน ท้ังนี้มีความอิสระใน
การบริหารงานแต่รัฐบาลต้องควบคุมโดยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม ๔๙ การปกครองท้องถิ่น 
หมายถึง องค์การท่ีมีอาณาเขตแน่นอน มีจ านวนประชากรตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดมีอ านาจปกครอง
ตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเองและมีสภาท้องถิ่นท่ีสมาชิกสภามาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชน๕๐ อาจกล่าวได้ว่าการปกครองท้องถิ่น หมายถึง “การปกครองท่ีรัฐบาลกลางให้อ านาจหรือ
กระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นได้มีอ านาจใน
การปกครองร่วมรับผิดชอบท้ังหมดหรือเพียงบางส่วนในการบริหารงานท้องถิ่นตามแนวความคิดท่ีว่า
ถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้วรัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมจะเป็น  “รัฐบาลของ
ประชาชน” โดยประชาชนและเพื่อประชาชน”๕๑ 

การปกครองในรูปลักษณะกระจายอ านาจบางอย่าง ซึ่งรัฐได้มอบหมายให้ท้องถิ่นท า
กันเองเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสปกครองและบริหารงานท้องถิ่นด้วยตนเอง เพื่อสนองความ
ต้องการส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นนั้นให้งานด าเนินไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลตรงกับความประสงค์ของประชาชนโดยเหตุท่ีว่าประชาชนในท้องถิ่นย่อมทราบความ
ต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ ได้ดีกว่าบุคคลอื่นและย่อมมีความผูกพันต่อท้องถิ่นนั้น โดยมีงบประมาณ
ของตนเอง และมีอิสระในการบริหารงานพอสมควร๕๒ การปกครองท่ีรัฐบาลกลางมอบอ านาจให้หรือ
กระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท่ีเกิดขึ้นจากหลักการกระจายอ านาจได้มีอ านาจในการ
ปกครองร่วมรับผิดชอบท้ังหมด หรือแต่เพียงบางส่วนในการบริหารภายในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและ
อาณาเขตของตนท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมาย๕๓ การปกครองรวมถึงแนวคิดยุทธศาสตร์ การบริหาร การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ ว่าเป็นองค์กรประชาธิปไตยท่ีส าคัญมากท่ีสุดใน
ระดับรากหญ้า มีบทบาทท่ีส าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยข้ันพื้นฐาน เป็นองค์กรท่ีใกล้ชิด

                                                             
๔๘ประทาน คงฤทธิศึกษากร, การปกครองท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พีระพัฒนา, ๒๕๒๖), หน้า ๘. 
๔๙อุทัย หิรัญโต, การปกครองท้องถ่ินไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๓), หน้า ๔. 
๕๐สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหง, “ผลการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจและก ากับดูแลตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”, รายงานการวิจัย, 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๗), หน้า ๓ - ๙. 

๕๑ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถ่ินไทย, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๒๑. 

๕๒วิญญู อังคณารักษ์, แนวความคิดในการกระจายอ านาจปกครองท้องถ่ิน, เอกสารประกอบการ
บรรยาย, ๒๕๔๙), หน้า ๔.  

๕๓ชูศักด์ิ เที่ยงตรง, การบริหารการปกครองส่วนท้องถ่ินไทย,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๓. 



๓๖ 

กับประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตรง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ การ
กระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนี้๕๔ 

ในขณะท่ีเศรษฐกิจของประเทศพัฒนามากไป เช่นเดียวกับกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีผลักดัน
เศรษฐกิจให้ก้าวไปข้างหน้า ระบบการเมืองการปกครองกลับประสบปัญหาอย่างหนัก ระบบราชการ
ซึ่งเป็นกลไกของรัฐ มีหน้าท่ีปฏิบัติงานเพื่อภารกิจของรัฐ แต่กลับหาผลประโยชน์กับประชาชน  
ส่วนการปกครองท้องถิ่นซึ่งดูแลส่งเสริมท้องถิ่น แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่มีอ านาจเท่าท่ีควรและถูก
ระบบการเมืองกับระบบราชการครอบง า๕๕ การเมืองการปกครองท้องถิ่นถือว่าเป็นระบบเปิด ไม่ใช่
ระบบปิด เป็นระบบท่ีพัวพันกับการเมืองระดับชาติ มิอาจแยกมันออกจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ได้คนไทยส่วนใหญ่ต้องการการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น แต่เมื่อไม่มีการปกครองท้องถิ่นที่มีอ านาจหรือ
บทบาทเพียงพอ พวกเขาจึงเอาการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไประดมทรัพยากรท้องถิ่นมาก
ขึ้น ในประเทศไทยแม้การปกครองท้องถิ่นแท้หรือการปกครองโดยท้องถิ่นจะไม่ส าคัญ แต่การ
ปกครองท่ีท้องถิ่นหรือการปกครองให้ท้องถิ่นนับวันจะเป็นท่ีสนใจของประชาชนขึ้นทุกปี๕๖ 

การปกครองส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งมีอ านาจอิสระ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามสมควร 
อ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีจะต้องไม่มากจนมีผลกระทบกระเทือนต่ออ านาจอธิปไตยของรัฐ
เพราะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมิใช่ชุมชนท่ีมีอ านาจอธิปไตย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ
ตามกฎหมาย และมีองค์การท่ีจ าเป็น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั่นเอง การปกครองตนเองของท้องถิ่น หมายถึง องค์การท่ีมีอาณาเขตแน่นอน มีประชากร
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ มีอ านาจปกครองตนเอง มีการบริหารงานคลังของตนเอง และมีสภาของ
ท้องถิ่นท่ีสมาชิกได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนการปกครองท่ีรัฐบาลกลางให้อ านาจ หรือกระจาย
อ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการ
ปกครองร่วมกันรับผิดชอบท้ังหมดหรือเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น 

๔.๒.๓ ลักษณะของการปกครองท้องถ่ิน 
เนื่องจากการปกครองท้องถิ่นในรูปของการปกครองตนเอง เป็นการปกครองท่ีให้

ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และการมีอ านาจอิสระในการปกครองตนเอง
ภายใต้กฎหมายของรัฐหรือประเทศนั้นๆ ดังนั้น ลักษณะของการปกครองท้องถิ่นที่ส าคัญ มีดังนี้๕๗ 

๑) มีสถานะตามกฎหมายหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการจัดต้ังขึ้นโดยกฎหมาย 
๒) มีพื้นท่ีและระดับ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีพื้นท่ีการปกครองท่ีแน่นอนและ

ชัดเจน และควรจะต้องมีการแบ่งระดับการปกครองท้องถิ่นว่ามีกี่ระดับ เช่น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ เป็นต้น เกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดพื้นท่ีและระดับของการปกครองท้องถิ่นมีมากมาย เช่น 

                                                             
๕๔พิเชษฐ์ วงศ์เกียรต์ิขจร, แนวคิด ยุทธศาสตร์ การบริหาร การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(อปท.) ในยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๕๒), หน้า ก. 
๕๕ธเนศวร์ เจริญเมือง, ๑๐๐ปีการปกครองท้องถ่ินไทย ๒๔๔๐– ๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร : 

โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๔๒), หน้า ๓๔๗. 
๕๖อเนก เหล่าธรรมทัศน์, เหตุอยู่ที่ท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๓-๔. 
๕๗วัชรา ไชยสาร, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๔), หน้า ๑๔๒-๑๔๘. 



๓๗ 

สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความส านึกในการปกครองตนเองของประชาชนประสิทธิภาพในการ
บริหาร รายได้ และความหนาแน่นของประชากร เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยมีเกณฑ์จัดต้ังและยก
ฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น ๓ ประการ คือ รายได้ย้อนหลัง ๓ ปี ไม่รวมเงินอุดหนุนจ านวน
ประชากรและขนาดพื้นท่ี 

๓) มีการกระจายอ านาจและหน้าท่ี การปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการกระจายอ านาจการ
ปกครองไปให้ท้องถิ่น โดยการก าหนดอ านาจและหน้าท่ีของหน่วยการปกครองท้องถิ่นไว้ในกฎหมาย
อย่างชัดเจน ดังนั้น การท่ีหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะมีอ านาจและหน้าท่ีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
นโยบายทางการเมืองการปกครองเป็นส าคัญ 

๔) มีความเป็นนิติบุคคล หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นองค์การนิติบุคคลโดย
เอกเทศจากองค์การของรัฐบาลกลาง ท้ังนี้ เพื่อการด าเนินงานท่ีถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เพราะหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีงบประมาณทรัพย์สิน 
หนี้สิน และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเป็นของตนเอง 

๕) มีการเลือกต้ัง การปกครองท้องถิ่นจะต้องมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นท่ีมาจากการ
เลือกต้ังโดยประชาชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ กล่าวคือ จะต้องให้สิทธิแก่ประชาชนในท้องถิ่นในการ
เลือกตั้งคณะเจ้าหน้าท่ีผู้บริหารการปกครองท้องถิ่นท้ังหมดหรือบางส่วน เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครอง 

๖) มีอ านาจอิสระ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องไม่อยู่ในสายบังคับบัญชาของ
หน่วยงานรัฐบาลกลาง และมีอ านาจอิสระในการก าหนดนโยบายและการบริหารงานภายใต้ขอบเขต
ของกฎหมาย สามารถก าหนดนโยบาย ออกกฎข้อบังคับ เพื่อก ากับควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายหรือความต้องการของท้องถิ่น และสามารถใช้ดุลยพินิจของตนในการปฏิบัติกิจการใน
ขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง 

๗) มีงบประมาณของตนเอง หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจในการจัดเก็บ
รายได้ จัดเก็บภาษีตามขอบเขตท่ีกฎหมายให้อ านาจในการจัดเก็บ เพื่อให้ท้องถิ่ นมีรายได้เพียง
พอท่ีจะท านุบ ารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 

๘) มีการก ากับดูแลของรัฐ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีฐานะเป็นหน่วยการ
ปกครองระดับรองของรัฐ และอยู่ในการก ากับดูแลของรัฐ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม
และความมั่นคงแห่งรัฐ 

๑) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบท่ัวไปมี ๓ รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ มี ๒ รูปแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา  

สรุปได้ว่า การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นจึงมี ๓ บทบาทส าคัญในการจัดการ คือ 
การบริหารงานในโครงสร้างหน้าท่ีขององค์กร การบริการสังคมและประชาชน และการสนับสนุน
โครงการ กิจกรรม ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จากแนวความคิด
เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๔ ดังต่อไปนี้ 

 
 



๓๘ 

ตารางที่ ๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ปธาน สุวรรณมงคล, (๒๕๔๗, หน้า ๑–
๒). 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีส าคัญ
ของรั ฐบาลในการปกครอง  และการให้บริการ
ประชาชน ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้คล้ายคลึง
กัน นักวิชาการตะวันตก 

John J. Clarke, (1957, p. 87). หน่วยการปกครองท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนในเขตพื้นท่ีหนึ่งพื้นท่ีใด โดยเฉพาะ
และหน่วยการปกครองดังกล่าวนี้จัดต้ังและอยู่ในความ
ดูแลของรัฐบาลกลาง 

Daniel Wit, (1967, p. 15).  

 

การปกครองท่ีรัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจาย
อ านาจไปให้หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นท่ีเปิด
โอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นไ ด้มีอ านาจในการ
ปกครองร่วมกันท้ังหมดหรือบางส่วน ในการบริหาร
ท้องถิ่นตามหลักการที่ว่าถ้าอ านาจการปกครองมาอยู่ท่ี
ประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลท้องถิ่นก็ย่อมเป็น
รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน 

Haris G. Montagu, (1984, p. 744). การบริหารการปกครองท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีองค์กร
ของตนเองอันเกิดจากการกระจายอ านาจของรัฐบาล
กลาง โดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล
กลางมีอ านาจในการตัดสินใจและการบริหารงาน
ภายในท้องถิ่นในเขตอ านาจของตน   

 

ส านักงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
กรมการปกครอง, (๒๕๓๔, หน้า ๕๒). 

การปกครองในรูปลักษณะการกระจายอ านาจ
บางอย่าง ซึ่งรัฐได้มอบหมายให้ท้องถิ่นท ากันเอง
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น มีโอกาสปกครองและ
บริหารท้องถิ่นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ให้งานด าเนินไป
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตรง
กับความประสงค์ของประชาชนโดยให้ เหตุ ท่ีว่ า
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมจะทราบความต้องการ
ของท้องถิ่นนั้นๆ ได้ดีกว่าบุคคลอื่นและย่อมมีความ
ผูกพันต่อท้องถิ่นนั้น โดยมีงบประมาณของตนเองและ
มีอิสระในการบริหารงานพอสมควร 

อรทัย ก๊กผล, (๒๕๔๔, หน้า ๑๘๗). องค์การปกครองท้องถิ่นถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
จัดการบริหารสาธารณะแก่ประชาชนท่ีมาจากหลักการ
กระจายอ านาจภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 



๓๙ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จรูญ สุภาพ, (๒๕๓๑, หน้า ๙). หน่วยการปกครองซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมด าเนิน

กิจการอันเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับท้องถิ่นนั้น โดยเฉพาะมัก
มีวัตถุประสงค์ไปในทางท่ีจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
มีส่วนปกครองตนเองสามารถมีองค์การในทางปกครอง
ท่ีจะช่วยสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น ตลอดจนการ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนในเขตการปกครอง
นั้น ๆ ส่วนมากการปกครองท้องถิ่นมักจะเป็นนิติ
บุคคล อาจประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีท่ีราษฎรเลือกต้ัง
เข้ามา เพื่อปฏิบั ติตามก าหนดระยะเวลา โดยมี
งบประมาณของตนเอง 
 

วุฒิสาร ตันไชย, (๒๕๔๗, หน้า ๑). การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองท่ีรัฐบาลกลาง
หรือส่วนกลางได้กระจายอ านาจไปให้หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย มี
พื้นท่ี และประชากรเป็นของตนเอง ประการส าคัญ
องค์กรดังกล่าวจะต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ใน
การปฏิบั ติอย่างเหมาะสม การมอบอ านาจจาก
ส่วนกลางมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 

 

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, (๒๕๔๗, หน้า 
๒๒). 

การปกครองซึ่งราชการส่วนกลางได้มอบอ านาจในการ
ปกครองและบริหารกิจการงานให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและพื้นท่ีของตนท่ี
ก าหนดไว้ตามกฎหมาย โดยมีความเป็นอิสระตาม
สมควร ไม่ต้องอยู่ในบังคับบัญชาของราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนกลางเป็นเพียงหน่วยคอยก ากับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

โกวิทย์ พวงงาม และอลงกรณ์ อรรคแสง,  
(๒๕๔๗, หน้า ๗). 

องค์กรท่ีท าหน้าท่ีบริหารงานในแต่ละท้องถิ่น มีผู้แทนท่ี
ได้รับเลือกต้ังจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อการบริหารอย่างอิสระในเขตพื้นท่ีท่ีก าหนด มีอ านาจ
ในการบริหารการเงินและการคลังและก าหนดนโยบาย
ของตนเองรวมท้ังหน้าท่ีด าเนินกิจกรรมภายในกรอบท่ี
กฎหมายบัญญัติไว้  
 



๔๐ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ประทาน คงฤทธิศึกษากร, (๒๕๒๖, หน้า 
๘). 

การปกครองท้องถิ่นคือระบบการปกครองท่ีเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐ 
และโดยนัยนี้จะเกิดมีองค์กรท าหน้าท่ีปกครองท้องถิ่น
โดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ องค์กรนี้ถูกจัดต้ังและควบคุมโดย
รัฐบาล แต่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุม
ให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเองได้ 
 

อุทัย หิรัญโต, (๒๕๒๓, หน้า ๔). การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอ านาจให้หน่วยการปกครอง
ระดับรองของรัฐหรือกระจายอ านาจให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและด าเนินการ
บางอย่าง เพื่อประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์ท้องถิ่น
โดยตรง การบริหารงานท้องถิ่นจะมีองค์การปกครองท่ี
ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ี ซึ่งประชาชนเลือกต้ังมาท้ังหมด
หรือบางส่วน ท้ังนี้มีความอิสระในการบริหารงานแต่
รัฐบาลต้องควบคุมโดยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
รามค าแหง, (๒๕๔๗, หน้า ๓ - ๙). 

 

องค์การท่ีมีอาณาเขตแน่นอน มีจ านวนประชากรตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดมีอ านาจปกครองตนเอง  มีการ
บริหารการคลังของตนเองและมีสภาท้องถิ่นท่ีสมาชิก
สภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
 

 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร, (๒๕๓๙, หน้า ๒๑). การปกครองท่ีรัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจาย
อ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นได้มีอ านาจในการปกครองร่วม
รับผิดชอบท้ังหมดหรือเพียงบางส่วนในการบริหารงาน
ท้องถิ่นตามแนวความคิดท่ีว่าถ้าอ านาจการปกครองมา
จากประชาชนในท้องถิ่นแล้วรัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมจะ
เป็น “รัฐบาลของประชาชน” โดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน 
 

วิญญู อังคณารักษ์, (๒๕๔๙, หน้า ๔). การปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการปกครองส่วนหนึ่งของ
ประเทศ ซึ่งมีอ านาจอิสระ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
สมควร อ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีจะต้องไม่มาก
จนมีผลกระทบกระเทือนต่ออ านาจอธิปไตยของรัฐ
เพราะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมิใช่ชุมชนท่ีมีอ านาจ
อธิปไตย  
 



๔๑ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ชูศักดิ์ เท่ียงตรง, (๒๕๔๘, หน้า ๑๓). การปกครองท่ีรัฐบาลกลางมอบอ านาจให้หรือกระจาย

อ านาจไปให้หน่วยการปกครองท่ีเกิดขึ้นจากหลักการ
กระจายอ านาจไ ด้มี อ านาจในการปกครองร่ วม
รับผิดชอบท้ังหมด หรือแต่เพียงบางส่วนในการบริหาร
ภายในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและอาณาเขตของตนท่ี
ก าหนดไว้ตามกฎหมาย 

พิเชษฐ์ วงศ์เกียรต์ิขจร, (๒๕๕๒, หน้า 
ก). 

การปกครองรวมถึงแนวคิดยุทธศาสตร์ การบริหาร การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ ว่า
เป็นองค์กรประชาธิปไตยท่ีส าคัญมากท่ีสุดในระดับราก
หญ้ า  มีบทบาท ท่ีส า คัญ ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดกับ
ประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง  

ธเนศวร์ เจริญเมือง, (๒๕๔๒, หน้า 
๓๔๗). 

ระบบการเมืองการปกครองกลับประสบปัญหาอย่าง
หนัก ระบบราชการซึ่ ง เป็นกลไกของรั ฐ มีหน้า ท่ี
ปฏิบัติงานเพื่อภารกิจของรัฐ แต่กลับหาผลประโยชน์กับ
ประชาชน ส่วนการปกครองท้องถิ่นซึ่งดูแลส่งเสริม
ท้องถิ่น แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่มีอ านาจเท่าท่ีควรและ
ถูกระบบการเมืองกับระบบราชการครอบง า   

อเนก เหล่าธรรมทัศน์, (๒๕๔๓, หน้า ๓-
๔). 

การเมืองการปกครองท้องถิ่นถือว่าเป็นระบบเปิด ไม่ใช่
ระบบปิด เป็นระบบท่ีพัวพันกับการเมืองระดับชาติ มิ
อาจแยกมันออกจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้คน
ไทยส่วนใหญ่ต้องการการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น 

ประหยัด หงษ์ทองค า, (๒๕๒๖, หน้า 
๑๐). 

การปกครองส่วนท้องถิ่น อ านาจอิสระ ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามสมควร อ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี
จะต้องไม่มากจนมีผลกระทบกระเทือนต่ออ านาจ
อธิปไตยของรัฐเพราะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมิใช่
ชุมชนท่ีมีอ านาจอธิปไตย 

วัชรา ไชยสาร, (๒๕๔๔, หน้า ๑๔๒-
๑๔๘). 

การปกครองท้องถิ่นในรูปของการปกครองตนเอง เป็น
การปกครองท่ีให้ความส าคัญต่อการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น และการมีอ านาจอิสระในการ
ปกครองตนเองภายใต้กฎหมายของรัฐหรือประเทศ
นั้นๆ 

 
 
 



๔๒ 

๒.๕ บริบทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 

ประวัติความเป็นมา 
ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท้าวค าผง ท้าวทิศพรหม และท้าวก่ า 

ผู้เป็นบุตรของพระวอ พระตา ได้หนีภัยสงครามของพระเจ้าสิริบุญสาร เจ้าแห่งนครเวียงจันทน์ เข้ามา
พึ่งพระบรมโพธิสมภาร โดยการอพยพ เข้ามาต้ังถิ่นฐานอยู่ท่ีเวียงดอนกองแขวงจ าปาสัก แต่ยังไม่ได้
สถาปนาเป็นเมืองอุบลราชธานี จนถึงส้ินรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเข้าสู่สมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะ
รวบรวมไพร่พลตามหัวเมืองต่างๆ เพื่อเป็นก าลังของกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้ทรงมีพระราชก าหนดว่า
หากมีเจ้าเมืองใดหรือใครก็ตามท่ีสามารถรวบรวมไพร่พลได้มาก และสามารถต้ังเมืองให้เป็นปึกแผ่น
มั่นคงได้ ก็จะโปรดเกล้าฯแต่งต้ังให้เป็นเจ้าเมือง ดังนั้น พระปทุมสุรราช (ท้าวค าผง) จึงอพยพ
ครอบครัวและไพร่พลจากเวียงดอนกอง มาต้ังหลักปักฐานบริเวณห้วยแจระแม ซึ่งต่อมาพระปทุมสุร
ราชได้ยกทัพไปปราบกบฏ จนได้รับชัยชนะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช จึง
พระราชทานบ าเหน็จรางวัล แก่พระปทุมสุรราช ด้วยการโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังพระปทุมสุรราช เป็น 
พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ ครองเมืองอุบลราชธานี และเป็นเจ้าเมืองคนแรกของอุบลราชธานี พร้อมท้ัง
ยกฐานะบ้านแจระแมข้ึนเป็น"เมืองอุบลราชธานี" ในปี พ.ศ.๒๓๓๕ และภายหลังได้ย้ายไปต้ังเมืองใหม่
ท่ี "ดงอู่ผ้ึง"  อันเป็นท่ีต้ังเมืองอุบลราชธานีในปัจจุบัน เหตุท่ีมีค าว่า "ราชธานี" ต่อท้ายนั้นเป็นเพราะ
จังหวัดอุบลราชธานีมีเจ้าเมืองสืบต่อมาถึง ๔ คน และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจังหวัด
อุบลราชธานี มีฐานะเป็นเมืองส าคัญเมืองหนึ่ง เป็นท่ีต้ังกองบัญชาการมณฑลอีสานมาโดยตลอด 
จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ได้มีการยุบเลิกมณฑล
อุบลราชธานี และในปี พ.ศ. ๒๕๑๕  จังหวัดอุบลราชธานี ได้กลายเป็นจังหวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
ไทย และต่อมาในปีเดียวกันนั้น จังหวัดอุบลราชธานีได้ถูกแบ่งพื้นท่ีอ าเภอยโสธร และอ าเภอใกล้เคียง
เพื่อต้ังเป็นจังหวัดยโสธร และต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จังหวัดอุบลราชธานีได้ถูกแบ่งอีกครั้ง โดยอ าเภอ
อ านาจเจริญ และอ าเภอใกล้เคียงต้ังเป็นจังหวัดอ านาจเจริญ ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นท่ีเป็น
อันดับ ๕ และมีประชากรล าดับท่ี ๓ ของประเทศ จึงนับได้ว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการ
เปล่ียนแปลงเรื่ อยมาจนกลายเป็นจังหวัดท่ีมีความเจริญรุ่ ง เรืองสูงสุดจังหวัดหนึ่ ง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จนได้รับสมญานามว่า “อุบลราชธานี เมืองนักปราชญ์ ราชธานีอีสาน” และ
เป็นดินแดน “รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี มี
จ านวน ๒๒๒ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๔ 
แห่ง และเทศบาลต าบล ๔๔ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๑๗๒ แห่ง   

 
ค าขวัญ 
เมืองดอกบัวงาม แม่น้ าสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวย

ราษฎร์ใฝุธรรม งามล้ าเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดน
อนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล 

 



๔๓ 

วิสัยทัศน์  
มุ่งพัฒนาเพื่อส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการท่ีดีเพื่อประโยชน์

สุขของประชาชน 
 
พันธกิจของส านักงานท้องถ่ินจังหวัดอุบลราชธานี 
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาบุคลากรและบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนพื้นฐานหลักคุณธรรม 
๓. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
๔. พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้าน

การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการเมือง 
การปกครอง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
และความต้องการของชุมชน  

๖. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ 
๗. ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข มี

ความสมานฉันท์ โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๘. สนับสนุนรักษาความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน 
๙. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 
จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลศักยภาพพื้นฐานของพื้นท่ี ข้อมูลศักยภาพและ

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นว่า โดยสภาพข้อเท็จจริง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านการเกษตรเป็นหลัก เนื่องจากความได้เปรียบในเรื่องของพื้นท่ีและ
สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ าฝนและแหล่งน้ าธรรมชาติ ปัจจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงท่ีก าลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท้ังในแง่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเขตการค้าเสรี  
ความอุดมสมบูรณ์และสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเข้ามาเย่ียมเยือนภูมิภาคแห่งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อ
กับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ลาว เวียดนาม กัมพูชา สามารถเช่ือมโยงไปสู่ประเทศจีนตอนใต้ ได้
เล็งเห็นข้อได้เปรียบและศักยภาพของพื้นท่ี จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด โดย
เรียงล าดับความส าคัญดังนี้ 

 



๔๔ 

๑.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
         ๑.๑ การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน โดย

ก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ แผนงานพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
  ๑.๑.๑ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมโรค 
  ๑.๑.๓ แผนงานส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ฝึกอาชีพ 
        ๑.๒ การส่งเสริมการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ แผนงานส่งเสริมการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ 
  ๑.๒.๒ แผนงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา 
  ๑.๒.๓ แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการอุดมศึกษา 
       ๑.๓ ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
  ๑.๓.๑ แผนงานส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
       ๑.๔ รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดย

ก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
  ๑.๔.๑ แผนงานเสริมสร้างความปลอดภัย 
  ๑.๔.๒ แผนงานปูองกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ๑.๕ การพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อรองรับ AEC 
  ๑.๕.๑ แผนงานพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อรองรับ AEC 
 ๒. การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
         แนวทางการพัฒนา 
     ๒.๑ เช่ือมโยงและขยายช่องทางการตลาด สินค้าและบริการของจังหวัด โดย

ก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
  ๒.๑.๑ แผนงานพัฒนาความร่วมมือ ทางการค้า การลงทุนและการ

ท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 
     ๒.๒ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับเพื่อรองรับการ เป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โดยก าหนแผนงาน ดังนี้ 
  ๒.๒.๑ แผนงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP เครือข่าย

วิสาหกิจชุมชนและSMEs 
              ๒.๒.๒ แผนงานเสริมสร้างผู้ประกอบการและการลงทุนอุตสาหกรรม

ภูมิภาค 
           ๒.๓ ยกระดับการผลิตและการบริการให้ได้มาตรฐานสากล  โดยก าหนดแผนงาน 

ดังนี้ 
  ๒.๓.๑ แผนงานเสริมสร้างผู้ประกอบการและการลงทุนอุตสาหกรรม

ภูมิภาค 



๔๕ 

           ๒.๔ สร้างพันธมิตรการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว ในประเทศและ
ต่างประเทศ  

  ๒.๔.๑ แผนงานพัฒนาความร่วมมือ ทางการค้า การลงทุนและการ
ท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 

           ๒.๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการให้บริการ โลจิสติกส์ (Logistics) 
เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 

  ๒.๕.๑ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกให้ได้
มาตรฐาน เอื้อต่อการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว 

          ๒.๖  พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
   ๒.๖.๑ แผนงานส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว 
          ๒.๗ พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(AEC) 
 
 ๓. การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
      แนวทางการพัฒนา  
      ๓.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษและข้าว

หอมมะลิอินทรีย์ โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ แผนงานพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ 
  ๓.๑.๒ แผนงานพัฒนาการตลาดข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ 
    ๓.๒ การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ โดยก าหนดแผนงาน 

ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ แผนงานพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจ 
  ๓.๒.๒ แผนงานพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร 
    ๓.๓ การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ า โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
   ๓.๓.๑ แผนงานพัฒนาทรัพยากรดินและน้ า 
  ๓.๓.๒ แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมการปศุสัตว์และการประมง 
  ๓.๓.๓ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ 
                ๓.๓.๔ แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการประมง 
           ๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  ๓.๔.๑ แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
           ๓.๕ การพัฒนาการเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
                 ๓.๕.๑ แผนงานพัฒนาการเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

 
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 



๔๖ 

    ๔.๑ การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
  ๔.๑.๑ แผนงานพัฒนาและจัดการผังเมืองโดยศึกษาและอบรมการพัฒนา

ผังเมือง และการบริหารจัดการผังเมือง 
  ๔.๑.๒ แผนงานจัดระเบียบท่ีดินท ากิน ท่ีอาศัย และพัฒนาศักยภาพ

สินทรัพย์โดยการออกเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับท่ีดิน 
  ๔.๑.๓ แผนงานพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้และส่ิงแวดล้อมโดยการ

สร้าง 
จิตส านึก พัฒนาและพื้นฟูทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วนร่วม ตลอดท้ังแก้ไขปัญหามลพิษและ

ส่ิงแวดล้อม พัฒนาเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการจัดการขยะมูลฝอย 
    ๔.๒ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม  โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
  ๔.๒.๑ แผนงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม โดยศึกษาการ

แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า การบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค -บริโภค 
และพัฒนาศักยภาพระบบเตือนภัย ปูองกันภัยแล้งและน้ าท่วม 

    ๔.๓ การบริหารจัดการเรื่องพลังงาน โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
  ๔.๓.๑ แผนงานการบริหารจัดการด้านพลังงานในระดับชุมชน พัฒนา

ความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงาน การพัฒนาศักยภาพด้านพลังงาน และการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน 

  ๔.๓.๒  แผนงานพัฒนาพลังงานทดแทนจากขยะมูลฝอย 
           ๔.๔ การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรองรับ

ประชาคมอาเซียน 
                ๔.๔.๑ แผนงานเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รองรับประชาคมอาเซียน 
 ๕. การเสริมสร้างและรักษาความม่ันคง 
     แนวทางการพัฒนา 
     ๕.๑ การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง โดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
  ๕.๑.๑ แผนงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคง 
  ๕.๑.๒ แผนงานการประสานความร่วมมือและจัดต้ังเครือข่ายด้านความ

มั่นคงในระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ และภาครัฐกับประชาชน 
 ๖. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
     แนวทางการพัฒนา 
     ๖.๑ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดโดยก าหนดแผนงาน ดังนี้ 
  ๖.๑.๑ แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสถานท่ีราชการ 
  ๖.๑.๒ แผนงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
  ๖.๑.๓ แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ๖.๑.๔ แผนงานภายใต้ภาวะวิกฤติ 



๔๗ 

ท้ังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี มีจ านวน ๒๒๒ แห่ง ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๔ แห่ง และเทศบาลต าบล ๔๔ แห่ง 
และองค์การบริหารส่วนต าบล ๑๗๒ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริม
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีผู้สนใจท าวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจ านวนมากซึ่งแต่ละท่านก็ได้ศึกษาในประเด็นท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยขอ
น าเสนอในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๒.๖.๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักพุทธธรรม 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหลักพุทธธรรรม ซึ่งได้มีผู้ท าการศึกษาวิจัยและ
ด าเนินการจัดท าไว้หลายท่าน อันจะเป็นแนวทางส าคัญในการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องมาเสนอ ดังนี้ 

พิรัชย์ ศรีราม๕๘ ได้วิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิ
บาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ PIRAT 
MODEL ดังนี้ (๑) Participation การมีส่วนร่วมของบุคลากรเทศบาลกับประชาชน (๒) Importance 
ความส าคัญกับวัฒนธรรมองค์กร (๓) Responsibility ความรับผิดชอบร่วมกับระบบการบริหาร  
(๔) Authority ปฏิบัติหน้าท่ีตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (๕) Transparency หลักความโปร่งใสและ
การมีส่วนร่วมภาคสังคม  

สุนทร สุวรรณพร ได้วิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย พบว่า๕๙ ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทยจะมีองค์กร ๒ ระดับคือ ๑) ระดับชาติ เรียกว่าคณะกรรมการมาตรฐานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่นท าหน้าท่ีจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง ๓ 
รูปแบบ คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด , เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการ ๔ ฝุายคือผู้แทนของหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง, ผู้แทนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, ผู้แทนของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ อีก ๖ คน รวมท้ังส้ิน ๒๔ 
คน และให้ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่นมาจากการ
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากท่ีประชุมนั้น ซึ่งมีอ านาจในการก าหนดมาตรฐานกลางในการจัดการ
                                                             

๕๘พิรัชย์ ศรีราม, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยหลักพุทธ
ธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๕๙สุนทร สุวรรณพร, “การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗). 



๔๘ 

ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง ๓ รูปแบบ ๒) ระดับ
จังหวัด เรียกว่าคณะอนุกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ส่วนท้องถิ่น จะมีหน้าท่ี
จัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๓ รูปแบบภายในจังหวัดนั้น โดยท าหน้าท่ี
เป็น ผู้ช่วยคณะกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ส่วนท้อ งถิ่นประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการ ๔ ฝุายเช่นเดียวกันคือผู้แทนของหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง , ผู้แทนของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๖ 
คน รวมท้ังส้ิน ๒๔ คนและให้ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วน
ท้องถิ่นมาจากการคัดเลือก 

จิตติมา พักเพียง๖๐ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า การบริหารตนด้วยหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ เป็นด้านท่ีมีการน าไปประยุกต์ใช้น้อยท่ีสุด และมีสภาพปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ ในแต่ละ
ด้าน คือ ๑) การบริหารตน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นผู้น าในการสร้างประสิทธิภาพใน
การบริหารงานและการให้บริการแก่ประชาชน ฉะนั้นผู้บริหารจึงต้องเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างรอบรู้ รอบคอบและมีภูมิคุ้มกันตามสภาวะแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม 
และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้อื่น ส่งผลให้เกิด
ความเช่ือถือและศรัทธาแก่คนในองค์กรและประชาชน ก่อให้เกิดการบริหารและการบริการท่ีดี มี
คุณภาพต่อชุมชนและสังคม ๒) การบริหารคน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์กรและการ
ให้บริการที่ดีด้วยการมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ พูดจาดี มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการบริหาร
องค์กรร่วมกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความเป็นธรรมเพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึง
พอใจและไว้วางใจ แก้ไขปัญหาและติดต่อประสานงานได้ทุกระดับ รับรู้ปัญหาจากประชาชนโดยตรงเพื่อ
น ามาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการ และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ๓) การบริหารงาน เป็นการบริหารที่ต้องเกิดจากความรัก 
ความพอใจ ความต้ังใจในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในหน้าท่ี การวางแผนและก าหนดเปูาหมายอย่าง
ชัดเจน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ การติดตาม
ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับทราบ ตลอดจนการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ด้วยการพัฒนาตน 
พัฒนาคน พัฒนางานไปพร้อมกันอย่างมีระบบ  

ไพศาล เครือแสง๖๑ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ผลการวิจัยพบว่า การ

                                                             
๖๐จิตติมา พักเพียง, “รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๖๑ไพศาล เครือแสง, “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตภาคเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๔๙ 

ส่งเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
มี ๖ รูปแบบด้วยกันคือ ๑) รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักนิติธรรมกับหลักศีล พบว่า กระตุ้น
จริยธรรมด้วยการก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ และการสนับสนุนงบประมาณมาสู่
กิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมของผู้น าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) รูปแบบการส่งเสริม
จริยธรรมด้านความโปร่งใสกับศีลธรรม พบว่า จะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบการตรวจสอบให้กับ
ประชาชนได้มีความรู้ในการตรวจสอบ และกลไกการท างานต่างๆ อาจจะประชาสัมพันธ์ในระบบของ
หนังสือ ใช้เสียงตามสาย การประชุมในหมู่บ้าน ๓) รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักความ
รับผิดชอบกับหลักศรัทธา พบว่า การน าหลักของจิตส านึกความรับผิดชอบของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
ซึ่งเป็นการปูองกันความช่ัวและการลดทุจริตคอร์รัปช่ัน ๔) รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามหลัก
ความคุ้มค่ากับหลักวิริยารัมภะ อยู่ท่ีหลักทางการบริหารเพื่อส่วนร่วมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ประชาชน มุ่งไปสู่การลดการใช้ทรัพยากรตามลักษณะของโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ๕) 
รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักการมีส่วนร่วมกับหลักพาหุสัจจะ พบว่า การสร้างกระบวนการ
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การจัดโครงการ กระบวนการ
ดังกล่าวจะต้องเกิดจากความต้องการของภาคประชาชนเป็นหัวใจส าคัญ และ ๖. รูปแบบการส่งเสริม
จริยธรรมของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องใช้คุณธรรมควบคุมกับปัญญาเสมอและพยายาม
ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของประชาชน 

ศิริรัตน์ คลังเย็น๖๒ ได้ท าวิจัยเรื่อง การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิ
บาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ๖ 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักการมี
ส่วนร่วม ๕) หลักความรับผิดชอบ ๖) หลักความคุ้มค่า และการใช้หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๑) ทาน ๒) ศีล ๓) ปริจจาคะ ๔) อาชวะ ๕) มัททวะ ๖) ตปะ ๗) 
อักโกธะ ๘) อวิหิงสา ๙) ขันติ ๑๐) อวิโรธนะ และทฤษฎีการบริหารมาประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนรูปแบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ารูปแบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเกิดขึ้นได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีปัจจัยในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
ด้วยตัวแบบ SIRIRAT Model ได้แก่ Service mind, Integration, Responsibility, Importance, 
Result, Achievement, Transparency. จากแนวความคิดเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธธรรม 
สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๕ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 

 

                                                             
๖๒ศิริรัตน์ คลังเย็น, “การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘). 



๕๐ 

ตารางที่ ๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธธรรม 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

พิรัชย์ ศรีราม, (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๖). 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ได้แก่ PIRAT MODEL ดังนี้ (๑) 
Participation การมีส่วนร่วมของบุคลากรเทศบาล
กับประชาชน (๒) Importance ความส าคัญกับ
วัฒนธรรมองค์กร (๓) Responsibility ความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ร่ ว ม กั บ ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร  
(๔) Authority ปฏิบัติหน้าท่ีตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (๕) Transparency หลักความโปร่งใสและ
การมีส่วนร่วมภาคสังคม  
 

สุนทร สุวรรณพร, (วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๗). 

 

ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้อ งถิ่ น ไ ทยจะมี อง ค์ก ร  ๒  ระ ดับ คือ  ๑ ) 
ระดับชาติ เรียกว่าคณะกรรมการมาตรฐานการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่นท าหน้าท่ีจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

จิตติมา พักเพียง , (วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๘). 

การบริหารตนด้วยหลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นด้านท่ีมี
การน าไปประยุกต์ใช้น้อยท่ีสุด และมีสภาพปัญหา
และอุปสรรคอื่นๆ การบริหารตน ผู้บริหารองค์การ
บริ หาร ส่ วนจั งหวั ด ต้ อง เป็ น ผู้ น า ในก ารสร้ า ง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการแก่
ประชาชน ผู้บริหารจึงต้องเป็นคนดี มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรอย่างรอบรู้ 
รอบคอบและมีภูมิคุ้มกันตามสภาวะแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงชีวิตและ
การปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้อื่น 
 

ไพศาล เครือแสง , (วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๘). 

 

การส่งเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
มีรูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักนิติธรรมกับ
หลักศีล พบว่า กระตุ้นจริยธรรมด้วยการก าหนด
นโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ และการ
สนับสนุนงบประมาณมาสู่กิจกรรมการส่งเสริม
จริยธรรมของผู้น าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   



๕๑ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ศิริรัตน์ คลังเย็น, (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๘). 

รูปแบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธ
ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า
รูปแบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธ
ธรรมาภิบาลขององ ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่ น         
จะเกิดขึ้นได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีปัจจัยในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศ  

 
 

๒.๖.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้มี ผู้

ท าการศึกษาวิจัยและด าเนินการจัดท าไว้หลายท่าน อันจะเป็นแนวทางส าคัญในการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้
น าผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาเสนอ ดังนี้ 

ธิติวุฒิ หม่ันมี๖๓ ได้วิจัยเรื่อง การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
พบว่า เป็นแนวคิดท่ีเป็นการสร้างความรู้สึกของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีประจ าอยู่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความรักท่ีจะอยู่ในองค์กรและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการ
งานโดยอาศัยองค์ประกอบในการสร้างความผูกพัน ๓ ด้านคือ ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ด้าน
ค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการสร้างความ
ผูกพันภายในองค์กร กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย ๓ กระบวนการคือ กระบวนการด้านการสอน
งานและสนับสนุนการปฏิบัติ กระบวนการการมีส่วนร่วม และกระบวนการการส่ือสาร 

อภิชาติ พานสุวรรณ๖๔ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรม ทฤษฎีผู้น า ทฤษฎีการพัฒนาท่ีมีผลต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้น าชุมชนควรเป็นผู้ท่ี
ปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยเฉพาะ 3 ด้าน คือ 1) มัตตัญญุตาหรือรู้ตน คือมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีอุดมการณ์เช่ือมั่นในตนเอง มีความกระตือรือร้น ขยันอดทน อุทิศเวลาให้แก่งาน พัฒนา
ตนเอง มีความรับผิดชอบ ยอมรับความผิดพลาด มีวินัยในตนเองและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ชุมชน 2) 
ปุคคลปโรปรัญญุตาหรือรู้จักบุคคล คือรู้จักเลือกใช้คนให้เหมาะกับงาน สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน มีความสามารถในการจูงใจคน 
สร้างขวัญก าลังใจให้เพื่อนร่วมงาน 3) ปริสัญญุตาหรือรู้ชุมชน คือ มีความรักในชุมชนท่ีอาศัย รู้ความ
                                                             

๖๓ธิติวุฒิ หมั่นมี, “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,  ๒๕๕๖). 

๖๔อภิชาติ พานสุวรรณ, “การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๕๒ 

ต้องการของคนในชุมชน รู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นผู้น าในการปฏิบั ติตามวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน เป็นผู้น าในการสร้างอาชีพ ทฤษฎี
คุณลักษณะผู้น า ผู้น าชุมชนควรมีลักษณะท่ีส าคัญ 4 ด้าน คือ 1) ความเป็นกันเอง 2) ความเฉลียว
ฉลาด 3) ความมุ่งมั่น และ 4) ความมั่นใจในตนเอง 

สุรินทร์ธร ศิธรกุล๖๕ ได้วิจัยเรื่อง ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า  แนวทางใน
การพัฒนาผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมือง ท่ีดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือการพัฒนาภาวะผู้น าโดยใช้ “SHADED Model” ท่ีมีความ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ Socialbility มีสังคมท่ีดี Human relation ผู้น าจะต้อง
ตระหนักในคุณค่าและศักด์ิศรีของตัวเอง ของลูกน้อง Ability มีความรู้ ความสามารถ การใช้
สติปัญญานั้นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ Director มีศิลปะในการปกครอง คือมี
จิตส านึกเกิดขึ้นในตัวของผู้น า Executive เป็นนักบริหารมืออาชีพ Developer เป็นนักพัฒนามือ
อาชีพ 

รักษา สุดเส้นผม๖๖ ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง นอกจากกฎหมายและนโยบายรัฐ และงบประมาณแล้วยังพบว่า ปัจจัยด้านกฎระเบียบ
กฎเกณฑ์ ในการกระจายอ านาจจะส่งผลดี ถ้าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีจิตส านึกท่ีดี แต่โดยท่ัวไป
ส่วนมากการออกกฎต่างๆ มาจากด้านบนท่ีก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ตลอดจนการให้การศึกษา 
ปัจจัยในด้านนี้ การให้การศึกษาเพื่อเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ี กฎหมาย กฎระเบียบและผลประโยชน์
เพื่อลดการขายสิทธิ ขายเสียงและลดการใช้อ านาจเกินขอบเขตและการใช้วาทะครอบง ากฎขี่ 

ภาส ภาสสัทธา๖๗ ได้วิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้าน
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า หลักธรรมที่มีความเหมาะสมในการบริหารตน 
(หลักสัปปุริสธรรม ๗) ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีประเด็นส าคัญ ๒ ประเด็น คือ 
๑) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีความเหมาะสมในการบริหารตน ๒) การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ในการบริหารตนและการบริหารจัดการองค์กร กล่าวคือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งเป็น
หลักธรรมของสัตบุรุษ ของคนดีท่ีมีความเหมาะสมในการครองตนเป็นอย่างยิ่ง ด้วยองค์ประกอบของ

                                                             
๖๕สุรินทร์ธร ศิธรกุล, “ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๖๖รักษา สุดเส้นผม, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๖๗ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๕๓ 

หลักธรรมท้ัง ๗ หลัก ประกอบด้วย ๑) ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักหรือรู้จักเหตุ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่ง
ธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการท่ีจะท าให้เกิดผล ในการบริหารจัดการองค์กรนั้น 
ผู้บริหารจ าเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องเพื่อบรรลุเปูาหมายขององค์กรให้มี ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการตัดสินใจ วางแผนการในการท างานบนพื้นฐานของความมีเหตุผล 
ความจ าเป็นตามล าดับความส าคัญ ๒) อัตถัญญุตา คือ รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ท่ี
ประสงค์ รู้จักผลท่ีจะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท า (รู้จักผล) มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กร 
๓) อัตตัญญุตา คือ ความรู้จักตน รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความสามารถ 
ความถนัด ประพฤติให้เหมาะสม และรู้ท่ีจะแก้ไขปรับปรุงต่อไป (รู้จักตน) รู้จักองค์กร ท่ีบริหารเป็น
อย่างดีว่ามีจุดด้อย จุดแข็งอย่างไร มีขีดความสามารถอย่างไร กระท าการต่างๆ ให้สอดคล้องถูกจุดท่ี
จะสัมฤทธิ์ผล ปรับปรุงองค์กรให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมท้ังการส ารวจพิจารณาหาจุดบกพร่องของ
ตนเองว่ามีจุดอ่อนท่ีเป็นข้อเสียอะไรบ้าง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ ๔) มัตตัญญุตา คือ ความรู้
จักประมาณ ความพอดี (รู้จักประมาณ) การรู้จักความพอเหมาะความพอดีในการพูด การปฏิบัติ
ภารกิจงานต่างๆ รู้ศักยภาพทางการบริหารการเงินการคลังขององค์กร พิจารณางบประมาณภายใต้
วงเงินท่ีมีอยู่ตามก าลัง ๕) กาลัญญุตา คือ ความรู้จักกาล รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีควร
หรือจะต้องใช้ในการประกอบกิจ ท าหน้าท่ีการงาน หรือปฏิบัติการต่างๆ (รู้จักกาล) มีความเข้าใจถึง
ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีเหมาะสม ๖) ปริสัญญุตา คือ รู้จักชุมชน และรู้จักท่ีประชุม 
การประพฤติต่อชุมชน (รู้ จักชุมชน) ให้เกียรติต่อผู้ร่วมประชุมหรือสนทนา การบริหารจัดการ
จ าเป็นต้องปฎิสัมพันธ์กับองค์การต่างๆ และชุมชน ๗) ปุคคลัญญุตา คือ ความรู้จักบุคคล ความ
แตกต่างแห่งบุคคลว่าโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม (รู้บุคคล) รู้ในความสามารถของ
บุคคล ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน การบูรณาการหลักธรรมกับการบริหารตนท่ีเหมาะสมในการ
บริหารงานให้ได้ใจคน ท าให้บุคลากรท างานด้วยใจและก่อให้เกิดองค์กรท่ีเป็นสุข จากแนวความคิด
เกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๖ 
ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ ๒.๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นักวิจัย ผลการวิจัย 

ธิติวุฒิ หมั่นมี, (วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตร ดุษฎีบัณฑิต , 
๒๕๕๖). 

การสร้างความรู้สึกของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าท่ีท่ีประจ า
อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความรักท่ีจะอยู่ในองค์กร
และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานโดยอาศัยองค์ประกอบใน
การสร้างความผูกพัน ๓ ด้านคือ ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ด้าน
ค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

อ ภิ ช า ติ  พ า น สุ ว ร ร ณ , 
(วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๘). 

หลักพุทธธรรม ทฤษฎีผู้น า ทฤษฎีการพัฒนาท่ีมีผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผู้น าชุมชนควรเป็นผู้ท่ีปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม 7 และผู้น า
ชุมชนควรมีลักษณะท่ีส าคัญ 4 ด้าน คือ 1) ความเป็นกันเอง  2) 
ความเฉลียวฉลาด 3) ความมุ่งมั่น และ 4) ความมั่นใจในตนเอง   



๕๔ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
สุรินทร์ธร ศิธรกุล, (วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๗). 

แนวทางในการพัฒนาผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ี ดีส าหรั บอง ค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่ น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือการพัฒนาภาวะผู้น า
โดยใช้ “SHADED Model” ท่ีมีความสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ Socialbility มีสังคมท่ีดี 
Human relation ผู้น าจะต้องตระหนักในคุณค่าและ
ศักด์ิศรีของตัวเอง ของลูกน้อง Ability มีความรู้ 
ความสามารถ การใช้สติปัญญานั้นๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ Director มีศิลปะในการ
ปกครอ ง  คือมี จิ ตส านึ ก เ กิ ดขึ้ น ใน ตั วของ ผู้น า 
Executive เป็นนักบริหารมืออาชีพ Developer เป็น
นักพัฒนามืออาชีพ 

รักษา สุดเส้นผม , (วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๗). 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่
อง ค์ก รปกครอ ง ส่วน ท้อ ง ถิ่ น ของ ไทย ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นอกจากกฎหมายและ
นโยบายรัฐ และงบประมาณแล้วยังพบว่า ปัจจัยด้าน
กฎระเบียบกฎเกณฑ์ ในการกระจายอ านาจจะส่งผลดี 
ถ้าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีจิตส านึกท่ีดี 

ภาส ภาสสัทธา, (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๘). 

หลักธรรมท่ีมีความเหมาะสมในการบริหารตน 
(หลักสัปปุริสธรรม ๗) ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีประเด็นส าคัญ ๒ ประเด็น คือ ๑) 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีความเหมาะสมใน
การบริหารตน ๒) การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 
๗ ในการบริหารตนและการบริหารจัดการองค์กร 
กล่าวคือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งเป็นหลักธรรมของ
สัตบุรุษ ของคนดีท่ีมีความเหมาะสมในการครองตน
เป็นอย่างยิ่ง 

 

๒.๖.๓ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประสิทธิผล 

ในการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้เรียบเรียงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลมาไว้ ณ ท่ีนี้ ซึ่งแต่
ละเรื่องจะมีบริบทของผลการวิจัยท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือมีลักษณะท่ีคล้ายกันซึ่งสามารถ
น ามาเป็นกรณีศึกษาได้ โดยผู้วิจัยได้เรียบเรียงไว้ ดังนี้ 

 สมคิด ดวงจักร ในงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของนโยบายการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ๑) การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการตามหลักธรร



๕๕ 

มาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือการสนับสนุนของสภามหาวิทยาลัย
และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ๒)ความส าเร็จของการน านโยบายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วยปัจจัยหลักคือการบังคับใช้กฎหมายท่ีเป็นธรรม การ
ส่ือสารและสมรรถนะของบุคลากร ๓)การประเมินนโยบายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลกระทบต่อความเช่ือถือของสังคมและฝุายบริหารมหาวิทยาลัย ๔)
ประสิทธิผลของนโยบายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีความส าเร็จคือ จริยธรรมาภิบาล 
ภาวะสมดุลของส่ิงแวดล้อม และเสรีภาพทางวิชาการ๖๘ 

 ปิติชาย  ตันปิติ  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ขององค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าแนวคิด
เรื่องประสิทธิผล  เป็นตัวช้ีวัดและเป็นเครื่องตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่า  การบริหารองค์การประสบ
ความส าเร็จหรือไม่เพียงใดอย่างไรก็ตาม  ค าว่าประสิทธิผลยังมีความแตกต่างกันอยู่ในความเข้าใจของ
นักวิขาการต่างสาจากัน  นักเศรษฐศาสตร์หรือนักวิเคราะห์ทางการเงินมองประสิทธิผลขององค์การ
ในรูปของผลก าไร  หรือผลตอบแทนจากการลงทุน  ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตประสิทธิผลของ
องค์การ จะหมายถึงคุณภาพหรือ ปริมาณของผลผลิตท่ีอยู่ในรูปของสินค้า และหรือบริการ ในมุมมอง
องนักการศึกษาประสิทธิผล ก็คือ ประสิทธิผลก็คือ คุณภาพการศึกษา หรือคุณภาพของนิสิตนักศึกษา
ท่ีจบ รวมถึงความพึงพอใจของครูและผู้ปกครอง๖๙ 

 นงลักษณ์  เรือนทอง  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล  
พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลประกอบด้วย  ๘  องค์ประกอบ 
คือ ๑) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ๒) ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ ๓) การประกันคุณภาพการ
ตรวจสอบได้และความน่าเช่ือถือ ๔) สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ๕) การมีวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ๖) เน้นการเรียนการสอน ๗) การสอนท่ีมีวัตถุประสงค์ ๘) มีความคาดหวังต่อ
นักเรียนสูง๗๐ 

 ปิลัญ ปฏิพิมพาคม  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารและประสิทธิผล
ของสถานศึกษาเอกชน  ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  พบว่า  องค์ประกอบประสิทธิผลขอโรงเรียน
เอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี  ๘  องค์ประกอบ  คือ  ความสามารถในการผลิต  ความสามรถ
ในการพัฒนาเจตคติ  ความสารถในการปรับตัว  บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน  ความพึง
พอใจในงานบุคลากร  ความสามัคคีของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากรและการแก้ปัญหาภายใน  

                                                             

 ๖๘สมคิด ดวงจักร์ ,ประสิทธิผลของนโยบายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ,วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ,๒๕๕๖), หน้า ๒๕๕. 

 ๖๙ปิติชาย  ตันปิติ, การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. ๒๕๕๐), หน้า ๒๓๔. 

 ๗๐นงลักษณ์  เรือนทอง,รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐), หน้า ๑๕๐-๑๕๕. 



๕๖ 

และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน  ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน๗๑ 

 ดวงเนตร ส าราญวงศ ์ในงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาท่ีถ่ายโอนสู่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น
จากการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยศึกษาจากกร ณีการถ่ายโอน
สถานศึกษาให้องค์การบริหารจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะท าให้สามารถเข้าใจปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในด้านการบริหารจัดการศึกษาและน าไปสู่การแสวงหา
แนวนโยบายท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในอนาคต ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้แก่ขวัญและก าลังใจของบุคลากร
ทางการจัดการศึกษา ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎระเบียบท่ี
เอื้ออ านวยต่อการบริหารจัดการศึกษา โครงสร้างองค์กรและนักวิชาการศึกษาเพื่อรองรับภารกิจด้าน
การจัดการศึกษา๗๒ 

 ทรงราชย์ ไชยญาติ ในงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพ
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การบรรลุเปูาหมายของศูนย์สุขภาพชุมชนไม่พบความแตกต่างของการ
ให้บริการอย่างเป็นองค์รวม แต่เป็นการเน้นเฉพาะทางกาย สังคม และสภาพแวดล้อมยังขาดมิติ
ทางด้านจิตวิญญาณ ท้ังนี้การให้บริการด าเนินการแบบผสมผสานและต่อเนื่องเป็นไปตามนโยบายการ
ด าเนินงานของระดับประเทศและพัฒนาการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง๗๓ 

หลักธรรมท่ีมีความเหมาะสมในการบริหารงานท่ัวไป (สัปปุริสธรรม) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีประเด็นส าคัญ ๒ ประเด็น คือ ๑) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ท่ีเหมาะสมกับการบริหารงานท่ัวไป ๒) การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม ในการบริหารงานท่ัวไป 
กล่าวคือ การจะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
ส าหรับบริหารงานท่ัวไปอีกหลักคือ อปริหานิยธรรม เป็นธรรมท่ีท าให้เกิดความแข็งแกร่ง เกิดความ
สามัคคีในการท างาน งานท่ีท าไปแล้วนั้นเกิดความคุ้มค่าในทางปฏิบัติ พัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติ เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และตอบสนองประโยชน์สูงสุดของประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งก็ต้องเพียรพยามด้วยความอดทนและมีความรับผิดชอบให้องค์กรได้พัฒนาให้ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาท่ีวางไว้ก็จะท าให้การบริหารงานท่ัวไปขององค์กรปกครอง

                                                             
๗๑ปิลัญ ปฎิพิมพาคม,รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐),  หน้า ๒๓๓. 

๗๒ดวงเนตร ส าราญวงศ์,ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาที่ถ่ายโอนสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา,วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
,๒๕๕๗), ๒๖๕. 

๗๓ทรงราชย์ ไชยญาติ,ประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ,
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๓),  หน้า ๒๔๓. 



๕๗ 

ส่วนท้องถิ่นพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในท่ีสุด จากแนวความคิดเกี่ยวกับงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผล สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๗ ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ ๒.๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผล 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

สมคิด ดวงจักร์, (วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๖). 

๑) การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยราชภัฎมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก คือการสนับสนุนของสภามหาวิทยาลัยและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย ๒) ความส าเร็จของการน า
นโยบายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลไป
ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วยปัจจัยหลัก
คือการบังคับใช้กฎหมายท่ีเป็นธรรม การส่ือสารและ
สมรรถนะของบุคลากร ๓) การประเมินนโยบายการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีผลกระทบต่อความเช่ือถือของสังคมและฝุาย
บริหารมหาวิทยาลัย ๔) ประสิทธิผลของนโยบายการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีความส าเร็จคือ 
จริยธรรมาภิบาล ภาวะสมดุลของส่ิงแวดล้อม และ
เสรีภาพทางวิชาการ 

ปิติชาย ตันปิติ, (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต, ๒๕๕๐).  

ประสิทธิผลยังมีความแตกต่างกันอยู่ในความเข้าใจ
ของนักวิขาการต่างสาจากัน  นักเศรษฐศาสตร์หรือ
นักวิเคราะห์ทางการเงินมองประสิทธิผลขององค์การ
ในรูปของผลก าไร  หรือผลตอบแทนจากการลงทุน  
ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตประสิทธิผลขององค์การ  
จะหมายถึงคุณภาพหรือ ปริมาณของผลผลิตท่ีอยู่ใน
รูปของสินค้า  และหรือบริการ  ในมุมมององนัก
การศึกษาประสิทธิผล ก็คือ ประสิทธิผลก็คือ คุณภาพ
การศึกษา หรือคุณภาพของนิ สิตนักศึกษาท่ีจบ 
รวมถึงความพึงพอใจของครูและผู้ปกครอง 

นงลักษณ์  เรือนทอง , (วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๐),  

องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิผลประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบ คือ ๑) 
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ๒) ผู้บริหารและครู
เป็นมืออาชีพ ๓) การประกันคุณภาพการตรวจสอบ
ได้และความน่าเช่ือถือ ๔) สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้  ๕) การมีวิ สัยทัศน์และวัตถุประสงค์
ร่วมกัน ๖) เน้นการเรียนการสอน ๗) การสอนท่ีมี
วัตถุประสงค์ ๘) มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง 



๕๘ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ปิลัญ ปฎิพิมพาคม, (วิทยานิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต ๒๕๕๐),   

องค์ประกอบประสิทธิผลขอโรงเรียนเอกชนระดับ
การ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐานมี  ๘  อ ง ค์ประกอบ คือ  
ความสามารถในการผลิต  ความสามรถในการพัฒนา
เจตคติ ความสารถในการปรับตัว บรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน ความพึงพอใจในงาน
บุคลากร ความสามัคคีของบุคลากรด้านการพัฒนา
บุคลากรและการแก้ปัญหาภายใน และภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดวงเนตร ส าราญวงศ์, (วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๗),  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้แก่ขวัญ
และก าลังใจของบุคลากรทางการจัดการศึกษา 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กฎระเบียบท่ีเอื้ออ านวยต่อการบริหารจัด
การศึกษา โครงสร้างองค์กรและนักวิชาการศึกษาเพื่อ
รองรับภารกิจด้านการจัดการศึกษา 

ทรงราชย์ ไชยญาติ, (วิทยานิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๓),   

การบรรลุเปูาหมายของศูนย์สุขภาพชุมชนไม่พบความ
แตกต่างของการให้บริการอย่างเป็นองค์รวม แต่เป็น
การเน้นเฉพาะทางกาย สังคม และสภาพแวดล้อมยัง
ขาดมิ ติทางด้านจิตวิญญาณ ท้ังนี้การให้บริการ
ด าเนินการแบบผสมผสานและต่อเนื่องเป็นไปตาม
นโยบายการด าเนินงานของระดับประเทศและ
พัฒนาการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 

 

 

 

 



๕๙ 

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี” ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยจาก
การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาข้างต้น ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
    ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)    (Dependent Variable) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สถานภาพส่วนบุคคล 
๑. เพศ  
๒. อายุ  
๓. ระดับการศึกษา  
๔.ความเกี่ยวข้องกับ อปท. 
๕.ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ  
๖. รายได้  
๗.ประสบการณ์ในการท างาน  

หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
๑. ธัมมัญญุตา ความรู้จักธรรม รู้จักเหตุ  
๒. อัตถัญญุตา ความรู้จักอรรถ  
๓. อัตตัญญุตา ความรู้จักตน  
๔. มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ  
๕. กาลัญญุตา ความรู้จักกาล  
๖. ปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน  
๗. ปุคคลัญญุ  ความรู้จักบุคคล 

ประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
๑. ด้านแผนพัฒนาของ อปท.   
๒. ด้านคุณภาพการให้บริการ   
๓. ด้านการปฏิบัติราชการ   
๔. ด้านการพัฒนาองค์กร 

หลักพละ ๔  
๑. ปัญญาพละ ก าลังความรู้ความสามารถ  
๒. วิริยพละ ก าลังความขยันหมั่นเพียร  
๓. อนวัชชพละ ก าลังความซื่อสัตย์สุจริต  
๔. สังคหพละ ก าลังของเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน 



๖๐ 

 

บทที่ ๓  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี” ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) กล่าวคือ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึก (In-depth interview)  และสนทนากลุ่ม (Group Discussion) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วย รูปแบบการ
วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย จะได้น าเสนอข้อมูลท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี” เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี  
(Mixed Methods Research) ระหว่าง การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับปัญหาและครอบคลุม
ความคิดการวิจัยตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการวิจัย โดย
แบ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 

๓.๒.๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
ค านวณจากสูตร Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๖๓ คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

 ๑) ประชากร ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
จ านวน ๒๒๒ แห่ง  มีประชากรท้ังหมด  ๓,๘๗๑  คนได้แก่ 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๑ แห่ง  ประชากร ๒๕๓ คน 
- เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล ๔๙ แห่ง ประชากร ๑,๖๓๑ คน 



๖๑ 

 

- องค์การบริหารส่วนต าบล ๑๗๒ แห่ง ประชากร ๑,๙๘๗  คน 
 ๒) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีการ

หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้สูตร Taro Yamane๑ ก าหนดขอบเขตความคลาดเคล่ือน ๐.๐๕ สูตร
การค านวณหากลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้คือ 

 

  n =            
 2
eN + 1

N    

เมื่อ n = จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
 N = จ านวนประชากรท้ังหมดท่ีใช้ในการศึกษา 
 e = ความคลาเคล่ือนท่ียอมรับได้ (เท่ากับ ๐.๐๕) 

 แทนค่า n = 2)3,871(0.05+1
3,871    

    =  362.54 
 ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน ๓๖๓ คน  
 
๓.๒.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In–depth Interview) โดยผู้วิจัยคัดเลือก

จากผู้มีส่วนได้เสียและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในการวิจัยครั้งนี้ จะท า
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๘ รูป/คน มีรายนามผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญท่ีให้การสัมภาษณ์ ดังนี้ 

                                                             

         ๑Taro Yamane , Statistics: An Introductory Analysis, Third edition, (New York : Harper 
and. Row Publication, 1973), p. 125. 

๑ พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายธรรมยุต) 
๒ พระศรีวิสุทธิมุน ี รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (วัดปากน้้า) 
๓ พระครูอรุณธรรมโกศล เจ้าคณะอ้าเภอนาเยีย (วัดป่านาเยีย) 
๔ พระครูกิตติปุญญากร เจ้าคณะต้าบลท่าช้าง (วัดท่าช้างน้อย) 
๕ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๖ ผศ.ดร.วินัย  จ้าปาอ่อน อาจารย์ประจ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๗ ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์ อาจารย์ประจ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๘ ผศ.สุพิมล  ศรศักดา อาจารย์ประจ้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี 
๙ นายสวัสด์ิ ฤทธิ์สิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
๑๐ นายแทนไท แก้วปัญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลต้าบลโพธิ์ศรี 
๑๑ นายปรีชา  เหมนัค นายกเทศมนตรีเทศบาลต้าบลท่าช้าง 
๑๒ นางศุภร  คูณผล นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลระเว 
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๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือและอธิบายลักษณะของเครื่องมือ 
ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มเฉพาะ ดังนี้ 

๑) การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดย
ศึกษาเอกสารวิชาการและจากงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อการ
ส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี
เครื่องมือในการวิจัย ๓ ชนิด ประกอบด้วย ๑ )แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ และ 3) แบบสนทนา
กลุ่มเฉพาะ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

๑) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ประเด็นส าคัญ
ของเนื้อหาการวิจัยและวิเคราะห์สาระส าคัญจากนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการแล้วได้ร่างแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก เพื่อน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบคุณภาพในด้านต่างๆ ดังนี้  

 ๑) การใช้ถอ้ยค าส านวนภาษาของข้อค าถาม  
 ๒) โครงสร้างของประเด็นเนื้อหาค าถามท่ีครอบคลุมสาระส าคัญของหลักพุทธธรรม

เพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
  ๓) กรอบประเด็นและข้อค าถามครอบคลุมเนื้อหาส าคัญท่ีต้องการตามวัตถุประสงค์ 

การวิจัยท่ีก าหนดไว้  
 ๔) น าเครื่องมือท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน ๕ ท่านเพื่อตรวจสอบ

ความ เท่ียงตรง (Validity) ท้ังความตรงของเนื้อหา (Content validity) และความตรงตามโครงสร้าง 
(Construct validity) โดยการหาค่า IOC (Rainelle & Hamilton) 

  การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้ว 
เสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน ๕ ท่าน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เพื่อพิจารณาท้ังในด้านเนื้อหาสาระ และ
โครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช้ และตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ ( Index of Item-Objective 
Congruent : IOC) และน าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน ๕ 
ท่าน เพื่อตรวจความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Contents Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ประเด็นค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ IOC (Index 
of Congruence)  โดยมีรายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ IOC ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 

๑๓ นายไพรัตน์ ขจรเพชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโพนเมือง 
๑๔ จ.ส.ต.พรสวัสด์ิ ครองบุญ ปลัดเทศบาลต้าบลบุ่งไหม 
๑๕ นายถาวร  ดีงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลนาดี 
๑๖ นายทองบรร มะเด่ือ ก้านันต้าบลบ้านตูม อ้าเภอนาจะหลวย 
๑๗ นายส้ารวย ประสานศรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านตูม อ้าเภอนาจะหลวย 
๑๘ นายบุญกอง คูณมา ประธานกลุ่มมวลชนคนต้าบลบ้านตูม 
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ล ำดับ ผู้เชี่ยวชำญ ต ำแหน่ง 
๑. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโ , 

ผศ.ดร. 
 

ผู้อ้านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    
(วังน้อย) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจ้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจ้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๒) แบบสอบถาม (Questionnaires) ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพุทธธรรมาภิบาลเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ ๑) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธธรร
มาภิบาลเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี จากอินเทอร์เน็ต บทความ ต ารา รายงานการวิจัย ๒) น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาสร้างกรอบของข้อค าถาม โดยสร้างเครื่องมือจากกรอบเนื้อหาในค า
จ ากัดความของศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย ๓) เสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและปรับปรุง
แก้ไขตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาแนะน า ๔) น าเครื่องมือท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน ๕ 
ท่านเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ท้ังความตรงของเนื้อหา (Content validity) และความ
ตรงตามโครงสร้าง (Construct validity) โดยการหาค่า IOC (Rainelle & Hamilton)๒ 5) น า
เครื่องมือท่ีตรวจสอบแล้วแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีคล้ายกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีจ านวน ๓๐ ชุด เพื่อหาความเท่ียง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficients) ตามวิธีของ Cranach๓ 6) น าเครื่องมือท่ีแก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว 
ไปเก็บข้อมูลกับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครอง
                                                             

  ๒สมจิตร  แก้วนาค, การพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมของกองทัพอากาศ, ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๑). 
 ๓ประยูร อาษานาม, คู่มือวิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๑), หน้า ๘๗. 
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ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน ๓๖๓ คน๔ มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า ๕ ระดับ โดยแต่ละระดับคะแนนมีความหมายดังนี้ 
    คะแนน ๕ หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า  มากท่ีสุด 
    คะแนน ๔ หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า  มาก 
    คะแนน ๓ หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า  ปานกลาง 
    คะแนน ๒ หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า  น้อย 
    คะแนน ๑ หมายถึง  ผู้ตอบมีความคิดเห็นว่า  น้อยท่ีสุด 

๓) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
  การสร้างแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลเพื่อเสนอการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี แล้วน าประเด็นการสนทนากลุ่มจากผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน ๑๒ รูป/คน  
  ๔) ลักษณะของเคร่ืองมือ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีเครื่องมือในการวิจัย 
๓ ชนิด ประกอบด้วย ๑) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ และ 3) แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้   
   (๑) แบบสอบถาม แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา โดยศึกษางานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น ๔ ตอนดังนี้ 
   ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ หรือตรวจสอบรายการ โดยถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ความ
เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์
ในการท างาน  

 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสัปปุริสัตธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  โดยแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ ตามหลักการของ ลิเคิร์ท จ านวน ๒๑ ข้อ 
โดยก าหนดค่าของล าดับคะแนน ดังนี้ 
     ๕ หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
     ๔ หมายถึง ระดับมาก 
     ๓ หมายถึง ระดับปานกลาง 
     ๒ หมายถึง ระดับน้อย 
     ๑ หมายถึง ระดับน้อยที่สุด๕ 
                                                             

 
๔กาสัก  เต๊ะขันหมาก, หลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : Principle of Social Science Research, 

(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๓), หน้า ๙๘. 
๕ธีรยุทธ พ่ึงเทียร, สถิติเบื้องต้นและการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล ๒๕๔๕), หน้า 

๑๓๐. 



๖๕ 

 

 ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ ตามหลักการของ ลิเคิร์ท จ านวน ๒๒ ข้อ โดย
ก าหนดค่าของล าดับคะแนนดังนี้ 
     ๕ หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
     ๔ หมายถึง ระดับมาก 
     ๓ หมายถึง ระดับปานกลาง 
     ๒ หมายถึง ระดับน้อย 
     ๑ หมายถึง ระดับน้อยที่สุด๖ 

 ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยประสิทธิผลในการบริหารงาน ๔ ด้าน คือ 
ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการปฏิบัติราชการ 
และด้านพัฒนาองค์กร โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี ๕ 
ระดับ ตามหลักการของ ลิเคิร์ท จ านวน ๒๐ ข้อ โดยก าหนดค่าของล าดับคะแนนดังนี้ 
     ๕ หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
     ๔ หมายถึง ระดับมาก 
     ๓ หมายถึง ระดับปานกลาง 
     ๒ หมายถึง ระดับน้อย 
     ๑ หมายถึง ระดับน้อยที่สุด๗ 

 (๒) แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสร้างประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ เรื่องการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบด้วย ๔ ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑ ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี ควรอย่างไร 
 ตอนท่ี ๒ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอย่างไร 

 ตอนท่ี ๓ หลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอย่างไร 

ตอนที่ ๔ การพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี อย่างไร 

                                                             

 ๖อ้างแล้ว, หน้า ๑๓๐. 
๗บุญส่ง นิลแก้ว, “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล

การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, วิทยำนิพนธ์ปริญญำกำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร, ๒๕๕๐).  



๖๖ 

 

  (๓) สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้วิ จัยสร้างประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่มเฉพาะ           
เพื่อก าหนดการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย ๔ ประเด็นค าถาม ดังนี้ 

ประเด็นค าถามที่ ๑ ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดอุบลราชธานี ควรอย่างไร 
 ประเด็นค าถามที่ ๒ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอย่างไร 

ประเด็นค าถามที่ ๓ หลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอย่างไร  

ประเด็นค าถามที่ ๔ การพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี อย่างไร 

ความมุ่งหมายของการท าสนทนากลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ๑) ก าหนดการพัฒนาการ
ส่งเสริมหลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี ๒) ก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญของหลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ๓) ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
ของผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ สรุปผลการวิจัยเป็นประเด็นในเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อ
การส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี” จาก
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จ้านวน ๑๒ รูป/คน ประกอบด้วย 

๑. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโ , ผศ.ดร. ผู้อ้านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. อาจารย์ประจ้าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร,ดร. อาจารย์ประจ้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 

๔. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ้าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี อาจารย์ประจ้าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร อาจารย์ประจ้าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๗. ผศ.ดร.รัฐพล ใจเย็นมา อาจารย์ประจ้าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘. ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ประจ้าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๖๗ 

 

๙. ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์ อาจารย์ประจ้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
๑๐. ดร.ปรมต วรรณบวร อาจารย์ประจ้ามหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
๑๑. ดร.สุภาภรณ์ โสภา อาจารย์ประจ้าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

หน่วยวิทยบริการจังหวัดสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๒. ดร.อ้าพล ปุญญา อาจารย์ประจ้าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

หน่วยวิทยบริการจังหวัดสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 ๕) การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผู้วิจัยได้น าไปด าเนินการวิเคราะห์ และประเมิน
ระดับคุณภาพความตรงของเครื่องมือการวิจัย ดังนี้ 

(ก) การวิเคราะห์ Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา ท้ัง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมินกรอบ
เนื้อหา ขอบเขตของแบบสอบถามประเด็นส าคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยค าส านวน
ภาษาเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและความเป็นเอกนัยในการเก็บข้อมูล 

(ข) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ 
IOC (Index of Congruence)๘ โดยผู้เช่ียวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัยไม่
น้อยกว่า ๕ ท่าน   

(ค) การหาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการน าแบบสอบถามท่ี
ปรับปรุงจากขั้นตอนการหาค่า IOC แล้วไปแจกให้กลุ่มบุคคลท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างของ
งานวิจัย จ านวน ๓๐ ชุด เพื่อวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α) ซึ่งผลการทดสอบการใช้
แบบสอบถาม (Try Out)   
 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  ๑ ผู้วิ จัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย ด้วยการสัมภาษณ์เพื่อก าหนด        
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้   

ก) ติดต่อประสานงานผู้บริหาร ๑๘ คน เพื่อขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์ พร้อม
ช้ีแจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ ขั้นตอน กระบวนการ สถานท่ี วันและเวลาในการสัมภาษณ์ 

ข) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ค) จัดเตรียมประเด็นค าถาม โครงร่างและเอกสารให้เพียงพอกับกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 

                                                             
๘สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฏเทพ 

สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 



๖๘ 

 

ง) ประสานงานเพื่อยืนยัน วัน เวลา สถานท่ีกับผู้เช่ียวชาญทุกท่าน 
จ) จัดเตรียมสถานท่ี ทีมงานและด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
ฉ) ท าการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นค าถาม ตามประสบการณ์ของ

ผู้เช่ียวชาญ และรายงานผลการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ ๒ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อการศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อการ
ส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี และแจก
แบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 

ก) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามกับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข) ติดต่อประสานส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนัดหมาย วัน เวลา ในการแจกแบบสอบถาม 

ค) จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับกลุ่มตัวอย่าง 
ง) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และส่งทางไปรษณีย์ 
จ) ตรวจสอบ และคัดแยกแบบสอบถามท่ีได้รับการตอบไม่สมบูรณ์หรือมีร่องรอย

ระบุถึงการไม่ต้ังใจท าแบบสอบถามโดยพิจารณาตามขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างท่ีผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 
ฉ) ท าการลงรหัสและจัดระบบข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการวิจัย 

 ขั้นตอนที่ ๓ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย ด้วยการท าสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) เพื่อก าหนดการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ ๑) ติดต่อประสานงานผู้เช่ียวชาญ 
๑๒ รูป/คน เพื่อขอความร่วมมือในการสนทนากลุ่มเฉพาะ พร้อมช้ีแจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ 
ขั้นตอน กระบวนการ สถานท่ี วันและเวลาในการสนทนากลุ่มเฉพาะ  ๒) ขอหนังสือ ขอความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓) 
จัดเตรียมประเด็นค าถาม โครงร่าง และเอกสารให้เพียงพอกับกลุ่มผู้เช่ียวชาญ  ๔) ประสานงานเพื่อ
ยืนยัน วัน เวลา สถานท่ีกับผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ๕) จัดเตรียมสถานท่ี  ทีมงาน และด าเนินการสนทนา
ด้วยตนเอง ๖) ท าการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นค าถาม ตามประสบการณ์ของ
ผู้เช่ียวชาญ และรายงานผลการวิจัย 
 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 



๖๙ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยการบันทึกคะแนนแต่ละข้อของแต่ละคนลงในแบบลงรหัส 
(Coding Form) เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้๙ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตาม

โดยการใช้การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เสนอข้อมูล ดังนี้  

๑) สถานภาพส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage) 

๒) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับหลักพุทธธรรมเพื่อการเสริมสร้างประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย 
(mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation)  

3) การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อหลักพุทธธรรมเพื่อการเสริมสร้างประสิทธิผลใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

4) ข้อมูลท่ีได้จากค าถามปลายเปิด น ามาจัดกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ วิเคราะห์
โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) น าเสนอข้อมูล
โดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้ 

๑) ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 

๒) ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง และจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย 
เช่ือมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ท่ีรวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ท้ังนี้ เพื่อจะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้ว ไม่มีความ
ชัดเจน ก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพื่อตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์ เพื่อหาความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 

๓) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ 
ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลท่ีเช่ือถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเช่ือมโยง เพื่อ
น าไปสู่การพิสูจน์ท่ีเป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริง  

                                                             
๙อภินันท์  จันตะนี, วิธีวจิัยทำงธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : วี.เจ. พริ้นต้ิง, ๒๕๓๘), หน้า ๑๘๕-๒๐๐. 



๗๐ 
 

บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง "การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี" ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Methodology Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบ
เบื้องต้น ก่อนท่ีจะน าเสนอกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อให้ค าช้ีแนะแล้วน าเสนอต่อเวทีการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อเสริมสร้างแนวทางให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ท้ังนี้ผู้วิจัยได้
น าเสนอผลการวิจัยออกเป็น ๓ ด้าน คือ 

๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
โดยสรุปผลการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ จากผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

๔.๑.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๑.๒ ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

อุบลราชธานี 
๔.๑.๓ หลักพุทธธรรมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  
๔.๑.๔ สมมติฐานการวิจัย 

๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
โดยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

(Key Informants) จ านวน ๑๘ รูป/คน ดังนี้ 
๔.๒.๑ ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

อุบลราชธานี 
๔.๒.๒ หลักพุทธธรรมท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  
 ๔.๓ การวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อ
ยืนยันข้อมูลการวิจัย 

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 
 
 
 



๗๑ 
 

๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

จากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน ๒๒๒ แห่ง ท้ังนี้ผู้วิจัยได้สรุปวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยตอบให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ ท้ังข้อท่ี ๑ และขอ้ท่ี ๒ ดังนี้ 

๔.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการวิจัยเรื่อง "การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี" นั้นผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ความเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสังกัดอยู่ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ในการท างาน สามารถ
จ าแนกได้ตามตารางท่ี ๔.๑ ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๑ จ านวนและร้อยละของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดอุบลราชธานี 

จ าแนกตามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 (n=363) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ   

ชาย ๑๖๓ ๔๔.๙๐ 
หญิง ๒๐๐ ๕๕.๑๐ 

รวม ๓๖๓ ๑๐๐ 
๒. อายุ   

๒๐ - ๒๕ ปี ๔๗ ๑๒.๙๐ 
๒๖ - ๓๐ ปี ๑๔๑ ๓๘.๘๐ 
๓๑ - ๓๕ ปี ๙๗ ๒๖.๗๐ 
๓๖  ปีข้ึนไป ๗๘ ๒๑.๕๐ 

รวม ๓๖๓ ๑๐๐ 
๓. วุฒิการศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๗๖ ๒๐.๙๐ 
ปริญญาตร ี ๒๓๔ ๖๔.๕๐ 
ปริญญาโท ๕๓ ๑๔.๖๐ 

รวม ๓๖๓ ๑๐๐ 



๗๒ 
 

ตารางที่ ๔.๑ จ านวนและร้อยละของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดอุบลราชธานี 
จ าแนกตามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

(n=363) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๔. ความเก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

  

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา อปท. ๒๐ ๕.๕๐ 
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๒๘ ๖๒.๘๐ 
ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๑๕ ๓๑.๗๐ 

รวม ๓๖๓ ๑๐๐ 
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สังกัดอยู่   

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒๐ ๕.๕๐ 
เทศบาลนคร ๒๒ ๖.๑๐ 
เทศบาลเมือง ๔๐ ๑๑.๐๐ 
เทศบาลต าบล ๙๐ ๒๔.๘๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ๑๙๑ ๕๒.๖๐ 

รวม ๓๖๓ ๑๐๐ 
๖. รายได้ต่อเดือน   

ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๒๒ ๓๓.๖๐ 
๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๖๗ ๔๖.๐๐ 
๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป ๗๔ ๒๐.๔๐ 

รวม ๓๖๓ ๑๐๐ 
๗. ประสบการณ์ในการท างาน   

๑-๕ ปี ๘๗ ๒๔.๐๐ 
๖-๑๐ ปี ๑๕๓ ๔๒.๑๐ 
๑๑ ปีข้ึนไป ๑๒๓ ๓๓.๙๐ 

รวม ๓๖๓ ๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้ 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๐๐ คนคิดเป็นร้อยละ 
๕๕.๑๐ และเพศชาย จ านวน ๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๐ 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๖ - ๓๐ ปี จ านวน ๑๔๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๘.๘๐ และรองลงมาอายุระหว่าง ๓๑ - ๓๕ ปี จ านวน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๐ 
และรองลงมาอายุระหว่าง ๒๐ - ๒๕ ปี จ านวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๐ 



๗๓ 
 

วุฒิการศึกษา  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา จ านวน ๒๓๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๖๔.๕๐ รองลงมามีวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๙๐ และน้อยท่ีสุดมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท จ านวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๐ 

ความเก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 
พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๐ รองลงเป็น ลูกจ้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๐ น้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหาร/สมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สังกัดอยู่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัด องค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๐ รองลงมาสังกัดเทศบาลต าบล จ านวน ๙๐ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๐ และน้อยท่ีสุด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน ๒๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕.๕๐ 

รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง ๑๕,๐๐๐ - 
๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ และรองลงมามีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 
๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๗ และน้อยท่ีสุดมีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ 
บาทขึ้นไป จ านวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๐  
 ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ท างานระหว่าง ๖-๑๐ ปี จ านวน ๑๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๐ รองลงมามีประสบการณ์ในการ
ท างาน ๑๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๐ และน้อยท่ีสุดมีประสบการณ์ในการ
ท างานระหว่าง ๑-๕ ปี จ านวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

๔.๑.๒ ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
อุบลราชธานี 

จากการวิจัยเรื่อง "การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี" นั้นผู้วิจัยได้ศึกษาประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ ๓) ด้านการปฏิบัติราชการ และ ๔) ด้านการพัฒนา
องค์กร สามารถจ าแนกได้ตามตารางท่ี ๔.๒ – ๔.๖ ดังนี้ 

ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม    

(n=363) 
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดอุบลราชธาน ีโดยภาพรวม 

ประสิทธิผลในการบริหารงาน 
X  S.D. แปลผล 

๑.  ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๓.๖๐ ๐.๕๒ มาก 
๒.  ด้านคุณภาพการให้บริการ ๓.๖๗ ๐.๕๐ มาก 
๓.  ด้านการปฏิบัติราชการ ๓.๗๔ ๐.๕๗ มาก 
๔.  ด้านการพัฒนาองค์กร ๓.๗๔ ๐.๕๒ มาก 

 ภาพรวม ๓.๖๙ ๐.๔๑ มาก 
 
 จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ล าดับท่ีหนึ่ง คือ ด้านการปฏิบัติราชการ ( X = ๓.๗๔) ล าดับท่ีสอง คือ ด้านการพัฒนาองค์กร          
( X = ๓.๗๔) ล าดับท่ีสาม คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ ( X = ๓.๖๗) และล าดับสุดท้าย คือ ด้าน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( X = ๓.๖๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(n=363) 

ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 
X  S.D. แปลผล 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม 
องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา 

 
 

๓.๘๑ 

 
 

๐.๖๓ มาก 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนา 

ท่ีก าหนดไว้ 
 

๓.๕๕ 
 

๐.๘๘ มาก 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานบรรลุตาม

แผนพัฒนา 
 

๓.๔๐ 
 

๐.๙๓ ปานกลาง 
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
 

๓.๖๘ 
 

๐.๘๑ มาก 
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการน าผลการประเมินไปใช้

ในการพัฒนางาน 
 

๓.๕๕ 
 

๐.๙๙ มาก 
รวม ๓.๖๐ ๐.๕๒ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
( X =๓.๖๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาส
ให้ประชาชน กลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา ( X =๓.๘๑) 
ล าดับท่ีสอง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา             
( X =๓.๖๘) ล าดับท่ีสาม คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
งาน ( X = ๓.๕๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านคุณภาพการให้บริการ 

 
            (n=363) 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 
X  S.D. แปลผล 

๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ๓.๗๑ ๐.๖๘ มาก 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการบริการประชาชน

ในวันหยุด 
 

๓.๔๘ 
 

๐.๙๕ ปานกลาง 
๓. เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจและต้ังใจในการให้บริการประชาชน ๔.๑๔ ๐.๖๗ มาก 
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดบริการสาธารณะท่ีมี

คุณภาพ 
 

๓.๖๔ 
 

๐.๗๑ มาก 
๕. เจ้าหน้าท่ีบริการประชาชนโดยยึดหลักความเสมอภาค ๓.๓๖ ๑.๐๘ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๖๗ ๐.๕๐ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๖๗)         
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ  เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจและต้ังใจในการให้บริการ
ประชาชน ( X =๔.๑๔) ล าดับท่ีสอง ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี          
( X =๓.๗๑) ล าดับท่ีสาม คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ           
( X =๓.๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗๗ 
 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการปฏิบัติราชการ 

 
            (n=363) 

ด้านการปฏิบัติราชการ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

X  S.D. แปลผล 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนในการด าเนินกิจกรรมและ

โครงการ 
 

๓.๔๐ 
 

๑.๑๐ ปานกลาง 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงบประมาณเป็นไปตาม

แผนท่ีวางไว้ 
 

๓.๘๖ 
 

๐.๗๓ มาก 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและ

สามารถตรวจสอบได้ 
 

๓.๗๑ 
 

๐.๗๗ มาก 
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการประหยัดพลังงาน ๓.๗๔ ๐.๗๖ มาก 
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลจากการด าเนินโครงการเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 

๓.๙๘ 
 

๐.๗๓ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๗๔ ๐.๕๗ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดอุบลราชธานี  ด้านการปฏิบัติราชการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๗๔)           
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลจากการด าเนิน
โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ( X =๓.๙๘) ล าดับท่ีสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ( X =๓.๘๖) ล าดับท่ีสาม คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
มาตรการประหยัดพลังงาน ( X = ๓.๗๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

ตารางที่ ๔.๖  ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการพัฒนาองค์กร 

 
            (n=363) 

ด้านการพัฒนาองค์กร 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 
X  S.D. แปลผล 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ท างานไว้อย่างชัดเจน 

 
๔.๐๓ 

 
๐.๖๙ มาก 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 
๓.๒๘ 

 
๐.๙๑ ปานกลาง 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผนอัตราก าลังภายใน
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจน 

 
๓.๙๒ 

 
๐.๖๖ มาก 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการในการลดขั้นตอนการ
ท างาน 

 
๓.๕๙ 

 
๐.๙๕ มาก 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้
ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ 

 
๓.๘๘ 

 
๐.๗๐ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๗๔ ๐.๕๒ มาก 
 
 จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการพัฒนาองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๗๔) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างาน
ไว้อย่างชัดเจน ( X =๔.๐๓) ล าดับท่ีสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผนอัตราก าลังภายใน
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจน ( X =๓.๙๒) ล าดับท่ีสาม คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุนให้
บุคลากรได้ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ( X =๓.๘๘) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 
 

๔.๑.๓ หลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี  

จากการวิจัยเรื่อง "การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี" นั้นผู้วิจัยได้ศึกษาหลักพุทธธรรม 
โดยน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ และหลักพละ ๔ มาใช้ในการศึกษาวิจัย ซึ่งหลักธรรมท้ัง ๒ หลักนี้ เป็น
หลักธรรมท่ีส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
ในการบริหารงาน ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ หลัก คือ ๑) หลักสัปปุริสธรรม ๗ และ๒) หลักพละ ๔ 
สามารถจ าแนกได้ตามตารางท่ี ๔.๗  ดังนี้ 

๑) หลักสัปปุริสธรรม ๗ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี ้

ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  
โดยภาพรวม    

(n=363) 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม    

ระดับส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การบริหารงาน 

X  S.D. แปลผล 
๑. หลักธัมมัญญุตา (รู้จักการ รู้จักเหตุ รู้งาน รู้หน้าท่ีอย่างถูกต้อง) ๓.๕๕ ๐.๕๙ มาก 
๒. หลักอัตถัญญุตา (รู้จุดหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล) ๓.๖๘ ๐.๖๑ มาก 
๓. หลักอัตตัญญุตา (รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร) ๓.๗๐ ๐.๖๔ มาก 
๔. หลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี) ๓.๗๐ ๐.๖๐ มาก 
๕. หลักกาลัญญุตา (รู้จักเวลา รู้คุณค่าของเวลา) ๓.๖๗ ๐.๕๙ มาก 
๖. หลักปริสัญญุตา (รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก่ปัญหาต่างๆ ได้) ๓.๓๕ ๐.๖๘ ปานกลาง 
๗. หลักปุคลัญญุตา (รู้จักบุคคล รู้ประเภทของบุคคลท่ีร่วมงานด้วย) ๓.๖๖ ๐.๕๓ มาก 

ภาพรวม ๓.๖๑ ๐.๔๑ มาก 
  
 จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๑) และ
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด
ได้แก่ หลักอัตตัญญุตา (รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร) ( X = ๓.๗๐) และหลักมัตตัญญุ
ตา (รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี) ( X =๓.๗๐) รองลงมาก หลักอัตถัญญุตา (รู้จุดกมาย รู้ความมุ่ง
หมาย รู้จักผล) ( X =๓.๖๘) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ หลักปริสัญญุตา (รู้ชุมชน รู้สังคม 
สามารถแก่ปัญหาต่างๆได้) ( X =๓.๓๕) 
 
 



๘๐ 
 

ตารางที่  ๔.๘ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  
หลักธัมมัญญุตา (รู้หลักการรู้จักเหตุ รู้งาน รู้หน้าที่ในการด าเนินการอย่างถูกต้อง)  

             (n=363) 

หลักธัมมัญญุตา 
(รู้หลักการ รู้จักเหตุ รู้งาน รู้หน้าที่ในการด าเนินการอย่างถูกต้อง) 

ระดับส่งผลต่อประสิทธิผล 
ในการบริหารงาน 

X  S.D. แปลผล 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสท่ีจะรับข้อมูล ข้อเท็จจริง

จากเจ้าหน้าท่ี 
 

๓.๔๗ 
 

๐.๙๐ 
 

มาก 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการท าโครงการท่ีมุ่งต่อประโยชน์

ของชุมชน 
 

๓.๗๑ 
 

๐.๘๒ 
 

มาก 
๓ การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมีความเป็นธรรมเสมอภาค ๓.๔๘ ๐.๘๗ มาก 

ภาพรวม ๓.๕๕ ๐.๕๙ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  หลักธัมมัญญุตา (รู้หลักการ รู้จักเหตุ รู้งาน      
รู้หน้าท่ีในการด าเนินการอย่างถูกต้อง) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๕๕) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการท าโครงการท่ีมุ่งต่อประโยชน์ของ
ชุมชน ( X = ๓.๗๑) ล าดับท่ีสอง คือ การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมีความเป็นธรรมเสมอภาค         
( X = ๓.๔๘) ล าดับท่ีสาม คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสท่ีจะรับข้อมูล ข้อเท็จจริงจาก
เจ้าหน้าท่ี ( X = ๓.๔๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

ตารางที่  ๔.๙  ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี   
หลักอัตถัญญุตา (รู้จุดหมายรู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล) 

(n=363) 

หลักอัตถัญญุตา  
(รู้จุดหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล) 

ระดับส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการบริหารงาน 

X  S.D. แปลผล 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดธรรมาภิบาลเป็นหลักในการ  

ด าเนินงานต่างๆ 
 

๓.๕๙ 
 

๐.๙๔ 
 

มาก 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผนงานทุกอย่างได้อย่าง

เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ 
 

๓.๘๒ 
 

๐.๗๗ 
 

มาก 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานต่างๆ ๓.๖๓ ๐.๘๙ มาก 

ภาพรวม ๓.๖๘ ๐.๖๑ มาก 
  
 จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ตามหลักหลักอัตถัญญุตา (รู้จุดหมาย รู้ความมุ่ง
หมาย รู้จักผล) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า            
ล าดับท่ีหนึ่ง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผนงานทุกอย่างได้อย่างเหมาะสมและทันต่อ
เหตุการณ์ ( X = ๓.๘๒) ล าดับท่ีสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานต่างๆ 
( X = ๓.๖๓) และล าดับท่ีสาม คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดธรรมาภิบาลเป็นหลักในการ
ด าเนินงานต่างๆ ( X =๓.๕๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  
หลักอัตตัญญุตา (รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร) 

(n=363) 

หลักอัตตัญญุตา  
(รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร) 

ระดับส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการบริหารงาน 

X  S.D. แปลผล 
๑. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่ือสารองค์กรท่ีดี ๓.๖๕ ๐.๙๒ มาก 
๒. บุคลากรท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมนุษยสั์มพันธ์ที่ดี ๓.๗๖ ๐.๘๔ มาก 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพ 
   ของบุคลากรในหน่วยงาน 

 
๓.๖๗ 

 
๐.๙๐ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๗๐ ๐.๖๔ มาก 
  

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  ตามหลักอัตตัญญุตา (รู้ตน รู้ว่าตนเองมี
คุณสมบัติมีความรู้อย่างไร) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๗๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ บุคลากรท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ( X =๓.๗๖)    
ล าดับท่ีสอง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
หน่วยงาน ( X =๓.๖๗) และล าดับท่ีสาม คือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่ือสารองค์กร
ท่ีดี ( X =๓.๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

ตารางที่  ๔.๑๑ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านหลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี) 

(n=363) 

หลักมัตตัญญุตา  
(รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี) 

ระดับส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการบริหารงาน 

X  S.D. แปลผล 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด

ไว้ 
 

๓.๖๕ 
 

๐.๘๗ 
 

มาก 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดหลักจริยธรรมของ

หน่วยงานหรือไม่ 
 

๓.๗๙ 
 

๐.๗๓ 
 

มาก 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริม

จริยธรรมเป็นประจ า 
 

๓.๖๖ 
 

๐.๘๙ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๗๐ ๐.๖๐ มาก 

 
 จากตารางที่  ๔.๑๑ พบว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้านหลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ 
รู้จักความพอดี) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๗๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า          
ล าดับท่ีหนึ่ง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดหลักจริยธรรมของหน่วยงานหรือไม่          
( X = ๓.๗๙) ล าดับท่ีสอง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมจริยธรรม
เป็นประจ า ( X = ๓.๖๖) และล าดับท่ีสาม คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ( X = ๓.๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

ตารางที่ ๔.๑๒ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  
ด้านหลักกาลัญญุตา (รู้จักเวลา รู้คุณค่าเวลา รู้จักการบริหารเวลาอย่างเหมาะสม) 

 
(n=363) 

หลักกาลัญญุตา  
(รู้จักเวลา รู้คุณค่าเวลา รู้จักการบริหารเวลาอย่างเหมาะสม) 

ระดับส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การบริหารงาน 

X  S.D. แปลผล 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกระจายอ านาจแก่บุคลากรทุก

ระดับ 
 

๓.๔๖ 
 

๐.๘๗ 
 

มาก 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขั้นตอนในการท างานในการ

ให้บริการประชาชน 
 

๓.๘๔ 
 

๐.๖๙ 
 

มาก 
๓ . องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดการให้บริการ 

ตามล าดับก่อนหลัง 
 

๓.๗๐ 
 

๐.๗๕ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๖๗ ๐.๕๙ มาก 

 
 จากตารางที่  ๔.๑๒ พบว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  ด้านหลักกาลัญญุตา (รู้จักเวลา       
รู้คุณค่าเวลา รู้จักการบริหารเวลาอย่างเหมาะสม) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๗)        
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขั้นตอนในการท างาน
ในการให้บริการประชาชน  ( X = ๓.๘๔) ล าดับท่ีสอง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ก าหนดการให้บริการ ตามล าดับก่อนหลัง ( X = ๓.๗๐) ล าดับท่ีสาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การกระจายอ านาจแก่บุคลากรทุกระดับ ( X = ๓.๔๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

ตารางที่ ๔.๑๓ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  
ด้านหลักปริสัญญุตา (รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้)  

             (n=363) 

หลักปริสัญญุตา  
(รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้) 

ระดับส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการบริหารงาน 

X  S.D. แปลผล 
๑.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ใน

การบริหารองค์การ 
 

๓.๕๓ 
 

๐.๘๙ มาก 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ๓.๓๖ ๐.๙๘ ปานกลาง 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดหน่วยงานให้ค าปรึกษา/รับ

เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน 
 

๓.๑๗ 
 

๐.๙๕ ปานกลาง 
ภาพรวม ๓.๓๕ ๐.๖๘ ปานกลาง 

  
 จากตารางที่  ๔.๑๓ พบว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  ด้านหลักปริสัญญุตา (รู้ชุมชน        
รู้สังคม สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้) โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๓๕) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารองค์การ ( X =๓.๕๓) ล าดับท่ีสอง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน ( X = ๓.๓๖) และล าดับท่ีสาม คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัด
หน่วยงานให้ค าปรึกษา/รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ ( X = ๓.๑๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

ตารางที่ ๔.๑๔ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี        
ด้านหลักปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล รู้ประเภทของบุคคลท่ีร่วมงานด้วยกัน)  

 
             (n=363) 

หลักปุคคลัญญุตา  
(รู้จักบุคคล รู้ประเภทของบุคคลที่ร่วมงานด้วยกัน) 

ระดับส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการบริหารงาน 

X  S.D. แปลผล 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

แต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน 
 

๓.๗๐ 
 

๐.๗๓ มาก 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คนได้เหมาะสมกับงาน ๓.๖๙ ๐.๘๐ มาก 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี

เหมาะสม 
 

๓.๕๘ 
 

๐.๘๐ มาก 
ภาพรวม ๓.๖๖ ๐.๕๓ มาก 

  
 จากตารางที่  ๔.๑๔ พบว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้านหลักปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล   
รู้ประเภทของบุคคลท่ีร่วมงานด้วยกัน) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๖) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
แต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน ( X = ๓.๗๐) ล าดับท่ีสอง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คนได้
เหมาะสมกับงาน ( X = ๓.๖๙) และล าดับท่ีสาม คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม ( X = ๓.๕๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 
 

๒) หลักพละ ๔ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี ้

ตารางที่  ๔.๑๕  ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม   

 
(n=363) 

หลักพละ ๔ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยภาพรวม   

ระดับส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการบริหารงาน 

X  S.D. แปลผล 
๑. ด้านปัญญาพละ (ก าลังความรู้ความสามารถ) ๓.๓๐ ๐.๔๙ ปานกลาง 
๒. ด้านวิริยะพละ (ก าลังความขยันหมั่นเพียร) ๓.๕๒ ๐.๕๒ มาก 
๓. ด้านอนวัชชพละ (ก าลังความช่ือสัตย์สุจริต) ๓.๓๖ ๐.๖๐ ปานกลาง 
๔. ด้านสังคหพละ (ก าลังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน) ๓.๕๕ ๐.๔๘ มาก 

ภาพรวม ๓.๔๓ ๐.๓๘ มาก 
 
 จากตารางที่  ๔.๑๕ พบว่า หลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๔๓) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ ด้านสังคหพละ (ก าลังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน)     
( X = ๓.๕๕) ล าดับท่ีสอง คือ ด้านวิริยะพละ (ก าลังความขยันหมั่นเพียร) ( X = ๓.๕๒) ล าดับท่ีสาม 
คือ ด้านอนวัชชพละ (ก าลังความช่ือสัตย์สุจริต) ( X = ๓.๓๖) และล าดับสุดท้าย คือ มีค่าเฉล่ียระดับ
มาก ( X = ๓.๓๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

ตารางที่  ๔.๑๖  ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้านปัญญา
พละ (ก าลังความรู้ความสามารถ)  

 
               (n=363) 

ด้านปัญญาพละ 
(ก าลังความรู้ความสามารถ) 

ระดับส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการบริหารงาน 

X  S.D. แปลผล 
๑. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ในการบริหารงาน ๓.๓๗ ๐.๘๘ ปานกลาง 
๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ๓.๒๘ ๐.๘๖ ปานกลาง 
๓. ผู้บริหารมีความเข้าใจปัญหาของประชาชนและสามารถแก้ไขได้ ๓.๓๔ ๑.๐๒ ปานกลาง 
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้หลักเหตุและผลในการตัดสินใจ

ด าเนินโครงการต่างๆ 
 

๓.๒๕ 
 

๑.๐๑ 
 

ปานกลาง 
๕. ผู้บริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิด ๓.๑๙ ๐.๙๐ ปานกลาง 
๖. ผู้บริหารมีการให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทาง

วิชาชีพของบุคลากร 
 

๓.๓๖ 
 

๐.๙๖ 
 

ปานกลาง 
รวม ๓.๓๐ ๐.๔๙ ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ ๔.๑๖  พบว่า หลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้านปัญญาพละ (ก าลังความรู้ความสามารถ) โดย
ภาพรวมมีอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๓๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ 
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ในการบริหารงาน ( X =๓.๓๗) ล าดับท่ีสอง คือ ผู้บริหารมีการให้
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากร ( X =๓.๓๖) และล าดับท่ีสาม 
คือ ผู้บริหารมีความเข้าใจปัญหาของประชาชนและสามารถแก้ไขได้ ( X =๓.๓๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

ตารางที่ ๔.๑๗ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้านวิริยะพละ 
(ก าลังความขยันหมั่นเพียร)  

            (n=363) 

ด้านวิริยะพละ  
(ก าลังความขยันหม่ันเพียร) 

ระดับส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการบริหารงาน 

X  S.D. แปลผล 
๑. เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ๓.๔๒ ๐.๘๖ มาก 
๒. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างในเรื่องความขยันหมั่นเพียรแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

๓.๕๓ 
 

๐.๙๐ 
 

มาก 
๓. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติงานตามเวลาท่ี

ก าหนดไว้ 
๓.๘๒ ๐.๘๐ 

มาก 

๔. ผู้บริหารมีการยอมรับฟัง ข้อเสนอแนะจาก ผู้ใต้บังคับบัญชา ๓.๔๒ ๐.๙๖ มาก 
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็น

ประจ า 
 

๓.๓๕ 
 

๑.๐๓ 
 

ปานกลาง 
๖. ผู้บริหารใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจด าเนินโครงการต่างๆ ๓.๕๗ ๐.๙๕ มาก 

ภาพรวม ๓.๕๒ ๐.๕๒ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า หลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  ด้านวิริยะพละ (ก าลังความขยันหมั่นเพียร)        
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๕๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ 
เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติงานตามเวลาท่ีก าหนดไว้ ( X =๓.๘๒) ล าดับท่ีสอง คือ 
ผู้บริหารใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจด าเนินโครงการต่างๆ ( X =๓.๕๗) และล าดับท่ีสาม คือ ผู้บริหาร
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในเรื่องความขยันหมั่นเพียรแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ( X =๓.๕๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

ตารางที่ ๔.๑๘ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้านอนวัชชพละ 
(ก าลังความช่ือสัตย์สุจริต) 

(n=363) 

ด้านอนวัชชพละ 
 (ก าลังความชื่อสัตย์สุจริต) 

ระดับส่งผลต่อประสิทธิผล 
ในการบริหารงาน 

X  S.D. แปลผล 
๑. เจ้าหน้าท่ีมีการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓.๔๓ ๐.๙๔ มาก 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มรีะบบเล่นพรรคเล่นพวกมา

เกี่ยวข้อง 
 

๓.๐๘ 
 

๐.๙๓ 
 

ปานกลาง 
๓. ผู้บริหารมีความยุติธรรมเป็นกลางให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ทุกฝ่าย 
 

๓.๒๒ 
 

๐.๙๖ 
 

ปานกลาง 
๔. บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร ๓.๖๗ ๐.๗๕ มาก 
๕. เจ้าหน้าท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ๓.๕๖ ๐.๘๖ มาก 
๖. เจ้าหน้าท่ีประพฤติตามหลักศีล ๕ ๓.๒๑ ๐.๙๐ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๓๖ ๐.๖๐ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า หลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้านอนวัชชพละ (ก าลังความช่ือสัตย์สุจริต)        
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =๓.๖๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง       
คือ บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร  ( X =๓.๖๗) ล าดับท่ีสอง      
คือ เจ้าหน้าท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ( X =๓.๕๖) และล าดับท่ีสาม       
คือ เจ้าหน้าท่ีมีการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ( X =๓.๔๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

ตารางที่ ๔.๑๙ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้านสังคหพละ 
(มีก าลังของเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน)  

            (n=363) 

ด้านสังคหพละ  
(มีก าลังของเคร่ืองยึดเหนี่ยวใจคน) 

ระดับส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการบริหารงาน 

X  S.D. แปลผล 
๑. ผู้บริหารมีการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงานโดยยึดหลักความสามารถ อย่างเป็นธรรม 
 

๓.๕๕ 
 

๐.๗๗ 
 

มาก 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแบ่งปันส่ิงของช่วยเหลือ

ประชาชนในยามประสบภัยอย่างเหมาะสม 
 

๓.๖๐ 
 

๐.๗๑ 
 

มาก 
๓. บุคลากรมีความสามารถเข้ากับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 

เจ้าหน้าท่ีและประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 

๓.๕๒ 
 

๐.๘๕ 
 

มาก 
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการท างานมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม 

ไม่มุ่งผลประโยชน์ตน 
 

๓.๗๕ 
 

๐.๗๗ 
 

มาก 
๕. องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาชาวบ้าน แม้

มิได้รับการร้องขอก็ตาม 
 

๓.๓๗ 
 

๐.๘๑ 
 

ปานกลาง 
๖. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นกันเองเรียบง่าย เข้ากับทุกคนได้เสมอต้น

เสมอปลาย 
 

๓.๔๘ 
 

๑.๐๑ 
 

มาก 
ภาพรวม ๓.๕๕ ๐.๔๘ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า หลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้านสังคหพละ (มีก าลังของเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๕๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการท างานมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่มุ่งผลประโยชน์ตน ( X =๓.๗๕) ล าดับท่ี
สอง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแบ่งปันส่ิงของช่วยเหลือประชาชนในยามประสบภัยอย่าง
เหมาะสม ( X =๓.๖๐) และล าดับท่ีสาม คือ ผู้บริหารมีการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานโดยยึดหลักความสามารถ อย่างเป็นธรรม ( X =๓.๕๕) 

 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

๔.๑.๔ การสมมติฐานการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง "การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี" ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานในการวิจัยเพื่อ
ศึกษาความแตกต่างของสถานภาพส่วนบุคคลท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและศึกษาการปฏิบัติตามพุทธธรรม คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ และหลักพละ ๔ ว่า
มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือไม่อย่างไร ผู้วิจัยจ าแนกได้ ดังนี้ 

๑) สมมติฐานที่ ๑ พนักงานที่มีสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๑.๑ พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน 

ตารางที่ ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามเพศ  

 (n=363) 

ประสิทธิผล 
ในการบริหารงาน 

เพศ 
t Sig. 

ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐาน 

ชาย (๑๖๓ คน) หญิง (200 คน) 

X  S.D. X  S.D. 
๑. ด้านแผนพัฒนาของ อปท. ๓.๖๒ 0.๕๓๔ ๓.๕8 0.๕๑๔ ๐.๘๑๖ ๐.๔๑๕ ไม่แตกต่างกัน 
๒. ด้านคุณภาพการให้บริการ ๓.๖๔ 0.๔๘๐ ๓.๖๘ 0.๕๒๒ -๐.๗๓๐ ๐.๔๖๖ ไม่แตกต่างกัน 
๓. ด้านการปฏิบัติราชการ ๓.๗๕ 0.๕๔๙ ๓.๗3 0.๕๘3 ๐.๔๙๔ ๐.๖๒๒ ไม่แตกต่างกัน 
๔. ด้านการพัฒนาองค์กร ๓.๗๒ 0.๔๙๘ ๓.๗๕ 0.๕๓3 -๐.๔๔๗ ๐.๖๕๕ ไม่แตกต่างกัน 

ภาพรวม ๓.๖๙ 0.๓๙๑ ๓.๖๘ 0.๔๓5 ๐.๐๖๕ ๐.๙๔๘ ไม่แตกต่างกัน 

 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางท่ี ๔.๒๐ พบว่า พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่าง จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีทุกด้าน (ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านด้านการปฏิบัติราชการ ด้านด้านการปฏิบัติราชการ และด้านด้านการพัฒนาองค์กร) ไม่แตกต่าง
จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

 



๙๓ 
 

สมมติฐานที่ ๑.๒ พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๒๑  การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามอายุ  
(n=363) 

ประสิทธิผล 
ในการ

บริหารงาน 

แหล่งแห่ง 
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การทดสอบ
สมมติฐาน 

ด้านแผนพัฒนา 
ของ อปท. 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๔๖๙ ๓ 0.๔๙๐ ๑.๘๐๒ 0.๑๔๗ ไม่แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๙๗.๖๐๘ ๓๕๙ 0.๒๗๒ 

รวม ๙๙.๐๗๗ ๓๖๒  

ด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๘๐๓ ๓ 0.๙๓๔ ๓.๗๗๑* 0.๐๑๑ แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๘๘.๙๕๗ ๓๕๙ 0.๒๔๘ 

รวม ๙๑.๗๖๐ ๓๖๒  

ด้านการปฏิบัติ 
ราชการ 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๔๐๗ ๓ ๑.๑๓๖ ๓.๖๐๑* 0.๐๑๔ แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๑๑๓.๒๑๑ ๓๕๙ 0.๓๑๕ 

รวม ๑๑๖.๖๑๘ ๓๖๒  

ด้านการพัฒนา
องค์กร 

ระหว่างกลุ่ม ๕.๒๖๗ ๓ ๑.๗๕๖ ๖.๘๙๔** 0.๐๐๐ แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๙๑.๔๓๑ ๓๕๙ 0.๒๕๕ 

รวม ๙๖.๖๙๘ ๓๖๒  

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม ๒.๙๖๑ ๓ 0.๙๘๗ ๕.๙๗๘** 0.๐๐๑ แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๕๙.๒๘๕ ๓๕๙ 0.๑๖๕ 

รวม ๖๒.๒๔๗ ๓๖๒  
* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
**หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีโดยรวมแตกต่างกัน มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้านคุณภาพ
การให้บริการ และด้านการปฏิบัติราชการ แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ส่วน
พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้านแผนพัฒนาของ อปท. แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๑ 
 



๙๔ 
 

สมมติฐานที่ ๑.๓ พนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๒๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
 (n=363) 

ประสิทธิผล 
ในการ

บริหารงาน   

แหล่งแห่ง 
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การทดสอบ
สมมติฐาน 

ด้าน
แผนพัฒนา
ของ อปท. 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๕๙๘ ๒ 0.๗๙๙ ๒.๙๕๑ 
 
 

0.๐๕๔ 
 
 

ไม่แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๙๗.๔๗๙ ๓๖๐ 0.๒๗๑ 

รวม ๙๙.๐๗๗ ๓๖๒  

ด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๒๙๗ ๒ ๑.๑๔๙ ๔.๖๒๓* 
 

0.๐๑๐ 
 
 

แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๘๙.๔๖๒ ๓๖๐ 0.๒๔๙ 

รวม ๙๑.๗๖๐ ๓๖๒  

ด้านการ 
ปฏิบัติราชการ 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๑๖๖ ๒ ๑.๐๘๓ ๓.๔๐๗* 
 

0.๐๓๔ 
 
 

แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๑๑๔.๔๕๑ ๓๖๐ 0.๓๑๘ 

รวม ๑๑๖.๖๑๘ ๓๖๒  

ด้านการ
พัฒนาองค์กร 

ระหว่างกลุ่ม .๗๙๘ ๒ 0.๓๙๙ ๑.๔๙๘ 
 
 

0.๒๒๕ 
 
 

ไม่แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๙๕.๙๐๐ ๓๖๐ 0.๒๖๖ 

รวม ๙๖.๖๙๘ ๓๖๒  

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม ๑.๔๖๒ ๒ 0.๗๓๑ ๔.๓๒๙* 0.๐๑๔ แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๖๐.๗๘๕ ๓๖๐ 0.๑๖๙ 

รวม ๖๒.๒๔๗ ๓๖๒  
*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า พนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษา แตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมแตกต่าง
กัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการปฏิบัติราชการ แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ ๐.๐๕  
 
 



๙๕ 
 

สมมติฐานที่ ๑.๔ พนักงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ ๔.๒๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามความเก่ียวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

(n=363) 
ประสิทธิผล 

ในการ
บริหารงาน  

แหล่งแห่ง 
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การทดสอบ
สมมติฐาน 

ด้าน
แผนพัฒนา 
ของ อปท. 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๙๒๒ ๒ 0.๙๖๑ ๓.๕๖๑* 
 
 

0.๐๒๙ 
 
 

แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๙๗.๑๕๕ ๓๖๐ 0.๒๗๐ 

รวม ๙๙.๐๗๗ ๓๖๒  

ด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๓๙๓ ๒ ๑.๑๙๗ ๔.๘๒๑* 
 
 

0.๐๐๙ 
 
 

แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๘๙.๓๖๖ ๓๖๐ 0.๒๔๘ 

รวม ๙๑.๗๖๐ ๓๖๒  
ด้านการ 
ปฏิบัติ
ราชการ 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๖๙๘ ๒ ๑.๓๔๙ ๔.๒๖๔* 
 
 

0.๐๑๕ 
 
 

แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๑๑๓.๙๑๙ ๓๖๐ 0.๓๑๖ 

รวม ๑๑๖.๖๑๘ ๓๖๒  

ด้านการ
พัฒนาองค์กร 

ระหว่างกลุ่ม ๕.๒๖๓ ๒ ๒.๖๓๒ ๑๐.๓๖๒** 
 
 

0.๐๐๐ 
 
 

แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๙๑.๔๓๕ ๓๖๐ 0.๒๕๔ 

รวม ๙๖.๖๙๘ ๓๖๒  

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม ๒.๗๕๘ ๒ ๑.๓๗๙ ๘.๓๔๕** 0.๐๐๐ แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๕๙.๔๘๙ ๓๖๐ 0.๑๖๕ 

รวม ๖๒.๒๔๗ ๓๖๒  
*หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
**หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
  

จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบว่า พนักงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี โดยภาพรวมแตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า พนักงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้านแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการปฏิบัติราชการ แตกต่างกัน 
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ส่วนพนักงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๙๖ 
 

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี ด้านการพัฒนาองค์กร แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

 

สมมติฐานที่ ๑.๕ พนักงานท่ีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดอยู่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีแตกต่าง
กัน 
 

ตารางที่ ๔.๒๔ การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
สังกัดอยู่  

(n=363) 
ประสิทธิผล 

ในการ
บริหารงาน   

แหล่งแห่ง 
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การ
ทดสอบ

สมมติฐาน 
ด้าน

แผนพัฒนา
ของ อปท. 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๐๕๔ ๔ 0.๕๑๓ ๑.๘๙๔ 
 
 

0.๑๑๑ 
 
 

ไม่แตกต่าง
กัน ภายในกลุ่ม ๙๗.๐๒๔ ๓๕๘ 0.๒๗๑ 

รวม ๙๙.๐๗๗ ๓๖๒  

ด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม ๙.๙๘๒ ๔ ๒.๔๙๖ ๑๐.๙๒๕** 
 
 

0.๐๐๐ 
 
 

แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๘๑.๗๗๗ ๓๕๘ 0.๒๒๘ 

รวม ๙๑.๗๖๐ ๓๖๒  

ด้านการ 
ปฏิบัติราชการ 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๖๕๐ ๔ ๑.๖๖๓ ๕.๔๑๓** 
 
 

0.๐๐๐ 
 
 

แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๑๐๙.๙๖๗ ๓๕๘ 0.๓๐๗ 

รวม ๑๑๖.๖๑๘ ๓๖๒  

ด้านการ 
พัฒนาองค์กร 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๓๘๐ ๔ ๑.๕๙๕ ๖.๓๒๒** 
 
 

0.๐๐๐ 
 
 

แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๙๐.๓๑๘ ๓๕๘ 0.๒๕๒ 

รวม ๙๖.๖๙๘ ๓๖๒  

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม ๔.๙๓๙ ๔ ๑.๒๓๕ ๗.๗๑๔** 0.๐๐๐ แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๕๗.๓๐๗ ๓๕๘ 0.๑๖๐ 

รวม ๖๒.๒๔๗ ๓๖๒  
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 

 จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่า พนักงานท่ีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดอยู่ แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
โดยรวมแตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานท่ีมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการปฏิบัติราชการ 
และด้านการพัฒนาองค์กร แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 



๙๗ 
 

สมมติฐานที่ ๑.๖ พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน 

 
ตารางที่ ๔.๒๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

 (n=363) 
ประสิทธิผล 

ในการ
บริหารงาน   

แหล่งแห่ง 
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การทดสอบ
สมมติฐาน 

ด้านแผนพัฒนา
ของ อปท. 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๘๖๕ ๒ ๒.๔๓๓ ๙.๒๙๖** 
 
 

0.๐๐๐ 
 
 

แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๙๔.๒๑๒ ๓๖๐ 0.๒๖๒ 

รวม ๙๙.๐๗๗ ๓๖๒  

ด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม ๘.๐๘๓ ๒ ๔.๐๔๒ ๑๗.๓๘๙** 
 
 

0.๐๐๐ 
 
 

แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๘๓.๖๗๖ ๓๖๐ 0.๒๓๒ 

รวม ๙๑.๗๖๐ ๓๖๒  

ด้านการ 
ปฏิบัติราชการ 

ระหว่างกลุ่ม ๑๐.๓๕๔ ๒ ๕.๑๗๗ ๑๗.๕๓๘** 
 
 

0.๐๐๐ 
 
 

แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๑๐๖.๒๖๔ ๓๖๐ 0.๒๙๕ 

รวม ๑๑๖.๖๑๘ ๓๖๒  

 ด้านการ 
พัฒนาองค์กร 

ระหว่างกลุ่ม ๗.๘๑๔ ๒ ๓.๙๐๗ ๑๕.๘๒๕** 
 
 

0.๐๐๐ 
 
 

แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๘๘.๘๘๔ ๓๖๐ 0.๒๔๗ 

รวม ๙๖.๖๙๘ ๓๖๒  

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม ๗.๒๘๑ ๒ ๓.๖๔๑ ๒๓.๘๔๕** 0.๐๐๐ แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๕๔.๙๖๕ ๓๖๐ 0.๑๕๓ 

รวม ๖๒.๒๔๗ ๓๖๒  
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่า พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีโดยรวมแตกต่าง
กันมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการ
ปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 



๙๘ 
 

สมมติฐานที่ ๑.๗ พนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๒๖ การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  
 

(n=363) 
ประสิทธิผล 

ในการ
บริหารงาน   

แหล่งแห่ง 
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

สรุปผลการ
ทดสอบ

สมมติฐาน 

ด้านแผนพัฒนา
ของ อปท. 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๑๓๓ ๒ 0.๕๖๗ ๒.๐๘๓ 
  
  

0.๑๒๖ 
  
  

ไม่แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๙๗.๙๔๔ ๓๖๐ 0.๒๗๒ 

รวม ๙๙.๐๗๗ ๓๖๒  

ด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

ระหว่างกลุ่ม 0.๘๕๐ ๒ 0.๔๒๕ ๑.๖๘๔ 
  
  

0.๑๘๗ 
  
  

ไม่แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๙๐.๙๐๙ ๓๖๐ 0.๒๕๓ 

รวม ๙๑.๗๖๐ ๓๖๒  

ด้านการ 
ปฏิบัติราชการ 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๐๗๙ ๒ ๑.๐๔๐ ๓.๒๖๗* 
  
  

0.๐๓๙ 
  
  

แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๑๑๔.๕๓๙ ๓๖๐ 0.๓๑๘ 

รวม ๑๑๖.๖๑๘ ๓๖๒  

 ด้านการ 
พัฒนาองค์กร 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๖๐๐ ๒ 0.๘๐๐ ๓.๐๒๙* 
  
  

0.๐๕๐ 
  
  

แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๙๕.๐๙๘ ๓๖๐ 0.๒๖๔ 

รวม ๙๖.๖๙๘ ๓๖๒  

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม ๑.๒๖๒ ๒ 0.๖๓๑ ๓.๗๒๔* 0.๐๒๕ แตกต่างกัน 
ภายในกลุ่ม ๖๐.๙๘๕ ๓๖๐ 0.๑๖๙ 

รวม ๖๒.๒๔๗ ๓๖๒  
** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
*หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๖ พบว่า พนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีโดยรวม
แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการปฏิบัติราชการและด้านการพัฒนาองค์กรแตกต่าง
กัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  
 



๙๙ 
 

๒) สมมติฐานที่ ๒ การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
ตารางที่ ๔.๒๗ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (r) และ p-value ระหว่าง การปฏิบัติตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดัอุบลราชธานี 

(n=363) 
การปฏิบัติตาม 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ความคิดเห็นที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการบริหารงาน 
r Sig. สรุปผล 

โดยรวม 

ด้านท่ี ๑. แผนพัฒนาของ อปท. ๐.๔๐๙** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๒. คุณภาพการให้บริการ ๐.๔๖๕** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๓. การปฏิบัติราชการ ๐.๕๒๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๔. การพัฒนาองค์กร ๐.๕๑๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 

ภาพรวม ๐.๖๐๗** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
**หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๗ พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความสัมพันธ์กัน ทุกด้าน (ด้านการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 สมมติฐานที่ ๒.๑ การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักธัมมัญญุตา (รู้จักธรรม รู้จัก
เหตุ) มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ตารางที่ ๔.๒๘ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่าง การปฏิบัติตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักธัมมัญญุตา (ความรู้จักธรรม รู้จักเหตุ) มีความสัมพันธ์
กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

(n=363) 
การปฏิบัติตาม 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ความคิดเห็นที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการบริหารงาน 
r Sig. สรุปผล 

ตามหลักธัมมัญญุตา 

ด้านท่ี ๑. แผนพัฒนาของ อปท. ๐.๑๙๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๒. คุณภาพการให้บริการ ๐.๒๑๓** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๓. การปฏิบัติราชการ ๐.๒๕๕** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๔. การพัฒนาองค์กร ๐.๒๕๘** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 

ภาพรวม ๐.๒๙๒** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
**หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๘ พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านหลักธัมมัญญุตา (ความรู้จักธรรม รู้จักเหตุ) โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับ
ความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี ด้านหลักธัมมัญญุตา (ความรู้จักธรรม รู้จักเหตุ)  มีความสัมพันธ์กัน ทุกด้าน (ด้าน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการปฏิบัติราชการ และ
ด้านการพัฒนาองค์กร)  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 สมมติฐานที่ ๒.๒ การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ด้านหลักอัตถัญญุตา (ความรู้จักอรรถ) มี
ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ตารางที่ ๔.๒๙ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (r) และ p-value ระหว่าง การปฏิบัติตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักอัตถัญญุตา (ความรู้จักอรรถ) มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(n=363) 
การปฏิบัติตาม 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ความคิดเห็นที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการบริหารงาน 
r Sig. สรุปผล 

หลักอัตถัญญุตา 

ด้านท่ี ๑. แผนพัฒนาของ อปท. ๐.๒๘๙** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๒. คุณภาพการให้บริการ ๐.๓๕๘** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๓. การปฏิบัติราชการ ๐.๓๘๘** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๔. การพัฒนาองค์กร ๐.๓๖๖** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 

ภาพรวม ๐.๔๔๖** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
**หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๙ พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านหลักอัตถัญญุตา (ความรู้จักอรรถ) โดยรวม มีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี       
ด้านหลักอัตถัญญุตา (ความรู้จักอรรถ) มีความสัมพันธ์กัน ทุกด้าน (ด้านแผนพัฒนาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร)  
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 สมมติฐานที่ ๒.๓ การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักอัตตัญญุตา (ความรู้จักตน) 
มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ตารางที่ ๔.๓๐ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (r) และ p-value ระหว่าง การปฏิบัติตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักอัตตัญญุตา (ความรู้จักตน) มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(n=363) 
การปฏิบัติตาม 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ความคิดเห็นที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการบริหารงาน 
r Sig. สรุปผล 

หลักอัตตัญญุตา 

ด้านท่ี ๑. แผนพัฒนาของ อปท. ๐.๒๘๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๒. คุณภาพการให้บริการ ๐.๓๑๗** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๓. การปฏิบัติราชการ ๐.๓๖๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๔. การพัฒนาองค์กร ๐.๓๑๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 

ภาพรวม ๐.๔๐๕** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
**หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๓๐ พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านหลักอัตตัญญุตา (ความรู้จักตน) โดยรวม มีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้าน
หลักอัตตัญญุตา (ความรู้จักตน) มีความสัมพันธ์กัน ทุกด้าน (ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร)  มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

 สมมติฐานที่ ๒.๔ การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักมัตตัญญุตา (ความรู้
ประมาณ) มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ตารางที่ ๔.๓๑  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (r) และ p-value ระหว่าง การปฏิบัติตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักมัตตัญญุตา (ความรู้ประมาณ) มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(n=363) 
การปฏิบัติตาม 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ความคิดเห็นที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการบริหารงาน 
r Sig. สรุปผล 

หลักมัตตัญญุตา 

ด้านท่ี ๑. แผนพัฒนาของ อปท. ๐.๓๖๘** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๒. คุณภาพการให้บริการ ๐.๔๐๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๓. การปฏิบัติราชการ ๐.๔๓๖** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๔. การพัฒนาองค์กร ๐.๔๗๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 

ภาพรวม ๐.๕๓๔** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
**หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๓๑ พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านหลักมัตตัญญุตา (ความรู้ประมาณ) โดยรวม มีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านหลักมัตตัญญุตา (ความรู้ประมาณ)  มีความสัมพันธ์กัน ทุกด้าน (ด้านแผนพัฒนาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร)  
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 สมมติฐานที่ ๒.๕ การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักกาลัญญุตา (ความรู้กาล) มี
ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ตารางที่ ๔.๓๒ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (r) และ p-value ระหว่าง การปฏิบัติตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักกาลัญญุตา (ความรู้กาล) มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(n=363) 
การปฏิบัติตาม 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ความคิดเห็นที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการบริหารงาน 
r Sig. สรุปผล 

หลักกาลัญญุตา 

ด้านท่ี ๑. แผนพัฒนาของ อปท. ๐.๒๔๘** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๒. คุณภาพการให้บริการ ๐.๓๑๔** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๓. การปฏิบัติราชการ ๐.๓๘๘** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๔. การพัฒนาองค์กร ๐.๓๔๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 

โดยรวม ๐.๔๑๒** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
**หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๓๒ พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านหลักกาลัญญุตา (ความรู้กาล) โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้าน
หลักกาลัญญุตา (ความรู้กาล) มีความสัมพันธ์กัน ทุกด้าน (ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร)  มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

สมมติฐานที่ ๒.๖ การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักปริสัญญุตา (ความรู้จัก
ชุมชน) มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ตารางที่ ๔.๓๓ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (r) และ p-value ระหว่าง การปฏิบัติตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักปริสัญญุตา (ความรู้จักชุมชน) มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(n=363) 
การปฏิบัติตาม 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ความคิดเห็นที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการบริหารงาน 
r Sig. สรุปผล 

หลักปริสัญญุตา 

ด้านท่ี ๑. แผนพัฒนาของ อปท. ๐.๒๑๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๒. คุณภาพการให้บริการ ๐.๒๔๕** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๓. การปฏิบัติราชการ ๐.๒๒๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๔. การพัฒนาองค์กร ๐.๒๒๓** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 

โดยรวม ๐.๒๘๖** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
**หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๓๓ พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านหลักปริสัญญุตา (ความรู้จักชุมชน) โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านหลักปริสัญญุตา (ความรู้จักชุมชน)  มีความสัมพันธ์กัน ทุกด้าน (ด้านแผนพัฒนาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร) 
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

สมมติฐานที่ ๒.๗ การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักปุคคลัญญุตา (ความรู้จัก
บุคคล) มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ตารางที่ ๔.๓๔ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (r) และ p-value ระหว่าง การปฏิบัติตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านหลักปุคคลัญญุตา (ความรู้จักบุคคล) มีความสัมพันธ์กับ
ความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(n=363) 
การปฏิบัติตาม 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ความคิดเห็นที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการบริหารงาน 
r Sig. สรุปผล 

หลักปุคคลัญญุตา 

ด้านท่ี ๑. แผนพัฒนาของ อปท. ๐.๓๕๕** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๒. คุณภาพการให้บริการ ๐.๓๕๔** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๓. การปฏิบัติราชการ ๐.๔๒๕** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๔. การพัฒนาองค์กร ๐.๔๖๕** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 

รวม ๐.๕๐๙** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
**หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๓๔ พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านหลักปุคคลัญญุตา (ความรู้จักบุคคล) โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านหลักปุคคลัญญุตา (ความรู้จักบุคคล)   มีความสัมพันธ์กัน ทุกด้าน (ด้านแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร) 
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

๓) สมมติฐานที่ ๓ การปฏิบัติตามหลักพละ ๔ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ตารางที่ ๔.๓๕ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และ p-value ระหว่าง การปฏิบัติตาม

หลักพละ ๔ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

(n=363) 
การปฏิบัติตาม 
หลักพละ ๔ 

ความคิดเห็นที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

r Sig. สรุปผล 

โดยรวม 

ด้านท่ี ๑. แผนพัฒนาของ อปท. ๐.๒๙๕** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๒. คุณภาพการให้บริการ ๐.๔๖๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๓. การปฏิบัติราชการ ๐.๓๗๕** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๔. การพัฒนาองค์กร ๐.๓๖๒** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 

ภาพรวม ๐.๔๗๔** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
**หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๓๕ พบว่า การปฏิบัติตามหลักพละ ๔ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีโดยรวม มี
ความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตาม
หลักพละ ๔ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความสัมพันธ์กัน ทุกด้าน ( ด้านการปฏิบัติราชการ ด้าน
การพัฒนาองค์กร ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  มี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 สมมติฐานที่ ๓.๑ การปฏิบัติตามหลักพละ ๔ ด้านปัญญาพละ (ก าลังความรู้ความสามารถ) 
มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ตารางที่ ๔.๓๖ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (r) และ p-value ระหว่าง การปฏิบัติตาม

หลักพละ ๔ ด้านปัญญาพละ (ก าลังความรู้ความสามารถ) มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(n=363) 
การปฏิบัติตาม 
หลักพละ ๔ 

ความคิดเห็นที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

r Sig. สรุปผล 

ด้านปัญญาพละ 

ด้านท่ี ๑. แผนพัฒนาของ อปท. ๐.๑๖๐** ๐.๐๐๒ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๒. คุณภาพการให้บริการ ๐.๒๐๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๓. การปฏิบัติราชการ ๐.๑๒๘* ๐.๐๑๕ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๔. การพัฒนาองค์กร ๐.๑๒๒* ๐.๐๒๐ มีความสัมพันธ์ 

ภาพรวม ๐.๑๙๓** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
*หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
**หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๓๖ พบว่า การปฏิบัติตามหลักพละ ๔ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้าน
ปัญญาพละ (ก าลังความรู้ความสามารถ) โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตามหลักพละ ๔ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้าน
ปัญญาพละ (ก าลังความรู้ความสามารถ)  มีความสัมพันธ์กัน ทุกด้าน (ด้านแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ (ด้านคุณภาพการให้บริการ) มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

สมมติฐานที่  ๓.๒ การปฏิบั ติตามหลักพละ ๔ ด้านวิริยะพละ (ก าลังความ
ขยันหม่ันเพียร) มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ตารางที่ ๔.๓๗ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (r) และ p-value ระหว่าง การปฏิบัติตาม

หลักพละ ๔ ด้านวิริยะพละ (ก าลังความขยันหมั่นเพียร) มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(n=363) 
การปฏิบัติตาม 
หลักพละ ๔ 

ความคิดเห็นที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

r Sig. สรุปผล 

ด้านวิริยะพละ 

ด้านท่ี ๑. แผนพัฒนาของ อปท. ๐.๒๖๔** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๒. คุณภาพการให้บริการ ๐.๔๗๕** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๓. การปฏิบัติราชการ ๐.๔๖๘** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๔. การพัฒนาองค์กร ๐.๔๐๕** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 

ภาพรวม ๐.๕๑๔** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
**หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๓๗ พบว่า การปฏิบัติตามหลักพละ ๔ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้านวิริยะ
พละ (ก าลังความขยันหมั่นเพียร) โดยรวม มีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตามหลักพละ ๔ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ด้านวิริยะพละ 
(ก าลังความขยันหมั่นเพียร) มีความสัมพันธ์กัน ทุกด้าน (ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร) มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 สมมติฐานที่ ๓.๓ การปฏิบัติตามหลักพละ ๔ ด้านอนวัชชพละพละ (ก าลังความชื่อสัตย์
สุจริต) มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ตารางที่ ๔.๓๘ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (r) และ p-value ระหว่าง การปฏิบัติตาม

หลักพละ ๔ ด้านอนวัชชพละพละ (ก าลังความช่ือสัตย์สุจริต) มีความสัมพันธ์กับ
ความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(n=363) 
การปฏิบัติตาม 
หลักพละ ๔ 

ความคิดเห็นที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

r Sig. สรุปผล 

ด้านอนวัชชพละ 

ด้านท่ี ๑. แผนพัฒนาของ อปท. ๐.๒๒๓** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๒. คุณภาพการให้บริการ ๐.๒๔๖** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๓. การปฏิบัติราชการ ๐.๒๒๖** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๔. การพัฒนาองค์กร ๐.๒๔๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 

ภาพรวม ๐.๒๙๗** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
**หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๓๘ พบว่า การปฏิบัติตามหลักพละ ๔ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้าน
อนวัชชพละพละ (ก าลังความช่ือสัตย์สุจริต) โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตามหลักพละ ๔ มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านอนวัชชพละพละ (ก าลังความช่ือสัตย์สุจริต) มีความสัมพันธ์กัน ทุกด้าน (ด้านแผนพัฒนาของ 
อปท. ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร) มีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 สมมติฐานที่ ๓.๔ การปฏิบัติตามหลักพละ ๔ ด้านสังคหพละ (ก าลังของเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ) มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ตารางที่ ๔.๓๙ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (r) และ p-value ระหว่าง การปฏิบัติตาม

หลักพละ ๔ ด้านสังคหพละ (ก าลังของเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ) มีความสัมพันธ์กับ
ความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(n=363) 
การปฏิบัติตาม 
หลักพละ ๔ 

ความคิดเห็นที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

r Sig. สรุปผล 

ด้านสังคหพละ 

ด้านท่ี ๑. แผนพัฒนาของ อปท. ๐.๒๐๒** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๒. คุณภาพการให้บริการ ๐.๔๓๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๓. การปฏิบัติราชการ ๐.๒๖๓** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
ด้านท่ี ๔. การพัฒนาองค์กร ๐.๒๘๐** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 

โดยรวม ๐.๓๗๑** ๐.๐๐๐ มีความสัมพันธ์ 
**หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๓๙ พบว่า การปฏิบัติตามหลักพละ ๔ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้าน
สังคหพละ (ก าลังของเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ) โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตามหลักพละ ๔ มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
ด้านสังคหพละ (ก าลังของเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ) มีความสัมพันธ์กัน ทุกด้าน (ด้านแผนพัฒนาของ 
อปท. ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร) มีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
อุบลราชธานี  
////////จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล /พบว่า/กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง/จ านวน/200/คน 
ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่สังกัด
อยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล มีรายได้ต่อเดือน/15,000 - 20,000 บาท มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 6- 10 ปี  

ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้าน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ หลักอัตตัญญุตา (รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้
อย่างไร)  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี หลักธัมมัญญุตา (รู้หลักการ รู้จักเหตุ รู้งาน รู้
หน้าท่ีในการด าเนินการอย่างถูกต้อง) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดับมาก คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการท าโครงการท่ีมุ่งต่อประโยชน์ของชุมชน หลักอัตถัญญุตา (รู้จุดหมาย รู้ความมุ่งหมาย 
รู้จักผล)  คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผนงานทุกอย่างได้อย่างเหมาะสมและทันต่อ
เหตุการณ์ หลักอัตตัญญุตา (รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติมีความรู้อย่างไร) คือ บุคลากรท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ด้านหลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี) โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดับมาก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดหลักจริยธรรมของ
หน่วยงานหรือไม่ ด้านหลักกาลัญญุตา (รู้จักเวลา รู้คุณค่าเวลา รู้จักการบริหารเวลาอย่างเหมาะสม) 
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดับมาก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขั้นตอนในการท างานในการ
ให้บริการประชาชน ด้านหลักปริสัญญุตา (รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้) โดยภาพรวม
มีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารองค์การ ด้านหลักปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล รู้ประเภทของบุคคลท่ีร่วมงานด้วยกัน) โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดับมาก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
แต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน  
 ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักพละ 4 ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี  
/ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การปฏิบัติตามหลักพละ 4 ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ ด้านสังคหพละ (ก าลังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน)  
 



๑๑๓ 
 

 การปฏิบัติตามหลักพละ 4 ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี ด้านปัญญาพละ (ก าลังความรู้ความสามารถ) โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉล่ียระดับปานกลางทุกด้าน โดยล าดับท่ีหนึ่ง คือ ผู้บริหารมี
ความรู้ความสามารถ ในการบริหารงาน ด้านวิริยะพละ (ก าลังความขยันหมั่นเพียร) โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น 
ในการปฏิบัติงานตามเวลา ท่ีก าหนดไว้ ด้านอนวัชชพละ (ก าลังความช่ือสัตย์สุจริต) โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร ด้านสังคหพละ (มีก าลังของเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน) โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการท างานมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่มุ่งผลประโยชน์ตน  

/ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินในจังหวัด
อุบลราชธานี/  
/ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
ค่าเฉล่ียระดับมากทุกด้าน โดยล าดับท่ีหนึ่ง คือ ด้านการปฏิบัติราชการ/ 
 ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ด้าน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กร หรือ
หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจและต้ังใจ
ในการให้บริการประชาชน ด้านการปฏิบัติราชการ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลจากการด าเนินโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ด้านการพัฒนาองค์กร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างานไว้อย่าง
ชัดเจน  
 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 
 

๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) โดยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   
ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนาในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ บุคคลส าคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๘ คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร
ท้องถิ่น จ านวน ๗ คน กลุ่มนักวิชาการ จ านวน ๔ คน กลุ่มผู้น าทางพุทธศาสนา จ านวน ๔ รูป กลุ่ม
ตัวแทนภาคประชาชน จ านวน ๓ คน แล้วน าข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้มาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อท่ี ๓ เพื่อเสนอการพัฒนาการ
ส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ข้อท่ี ๑ – ข้อท่ี ๓ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) จ านวน ๑๘ รูป/คน ดังนี้ 

๔.๒.๑ สภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี 

๑) ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

นับต้ังแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จน
มาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับได้ว่ามี
การพัฒนาไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ บทบาท อ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าแต่ในจังหวัดอุบลราชธานีเอง หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ นับได้ว่ามีการเปล่ียนแปลงจากเดิมไปมาก  อย่างเช่นในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
และความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง และมีอ านาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ๑ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลนั้น จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีมีอยู่แล้ว ซึ่งในแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอยู่ข้อหนึ่งว่า รัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๔๔ และในปี ๒๕๔๙ รัฐจะต้อง
จัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ซึ่งก็มากขึ้น
เรื่อยๆ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นจะต้องบริหารจัดการรายได้จากท่ีรัฐบาลจัดสรรมา
ให้และรายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองมาวางแผนบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์มากท่ี
สูงสุดและมีความโปร่งใสมากท่ีสุด๒ 
                                                         

๑สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วินัย จ าปาอ่อน, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 
2559. 

๒สัมภาษณ์ ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9  
พฤศจิกายน 2559. 



๑๑๕ 
 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ในมาตราท่ี ๑๖ มาตราท่ี ๑๗ บัญญัติไว้ว่า ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล และการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนอกจากจะมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองแล้ว ยังมีอ านาจหน้าท่ีในการประสานงานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย๓ จากพระราชบัญญัติข้างต้นจะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อม
มีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินตามแผนตามท่ีท้องถิ่นก าหนด ไม่ว่าจะ
เป็นการวางแผนท้ังระยะส้ันและแผนระยะยาว จะต้องอยู่ในการก ากับดูแลของของรัฐบาลและถูก
ตรวจสอบโดยภาคประชาชน๔ การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการ
วางแผนให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่างๆไม่ว่าแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้อง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล สอดคล้องกับแผนกระทรวง กรม ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ อย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดอุบลราชธานีนี้ ในการวางแผนพัฒนาเอาแค่แผนสามปี ถ้าจะท าแผนสามปี ก็ต้องท า
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาอ าเภอและในการจัดท าแผนพัฒนาในแต่ละครั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มองค์กร หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่งตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ๒ ประเภท 
ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเภทท่ี ๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ 

ประเภทท่ี ๒ แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี๕ 

นอกจากการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ัง ๒ ประเภทแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังมีอีกแผนท่ีไม่ใช่การจัดท าแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารท่ีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รวบรวม
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมต่างท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ซึ่งเรียกว่า แผนปฏิบัติ
                                                         

๓สัมภาษณ์ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช, คณบดี คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 พฤศจิกายน 
2559. 

๔สัมภาษณ์ ทองบรร มะเด่ือ, ก านันต าบลบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี, 10 
ธันวาคม 2559 

๕สัมภาษณ์ สวัสด์ิ ฤทธิสิงห์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 
13 พฤศจิกายน  2559. 



๑๑๖ 
 

การ เป็นแผนพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการด าเนินการได้จริงท้ังหมดในเขตพื้นท่ี
ของท้ังถิ่นนั้นๆ ในแต่ละปีงบประมาณเพื่ อท่ีจะได้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในเขตพื้นท่ี ท่ี
ด าเนินการ ซึ่งแผนปฏิบัติการนี้ จะมีก าหนดไว้ในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖๖ 

ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านแผนพัฒนานั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย ตัวแทนจากภาคประชาชน ตัวแทนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนจากส่วนราชการหรือรัฐวิสากิจ ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกันให้ได้มาก
ท่ีสุด เพื่อท่ีจะได้เป็นการท างานร่วมกันแบบบูรณาการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น๗ ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีนั้นจะต้องจัดท าแผนพัฒนาให้ต้ังอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ จะต้องมีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรของ
ท้องถิ่นท่ีมีอย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท่ีจะท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง๘ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมองในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านการพัฒนา มิติ
ด้านเชิงพื้นท่ี เพื่อท่ีจะให้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรับมือกับ
สถานการณ์หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ถ้าเรามองครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ ให้คลอบคุมในทุกพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็นระดับ
จังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล ถ้าเรามองคบทุกมิติอย่างรู้เท่าทันและสามารถใช้ประโยชน์จาก
สถานการณ์ท่ีเกินขึ้นได้อย่างเต็มท่ีหรือหาแนวทางในการป้องกันอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ได้๙ ในขั้นตอนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ให้ครอบคลุมทุกมิติ 
โดยหลักในการในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ออกเป็น ๓ ขั้นตอน๑๐ ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่หนึ่ง ในการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการวิเคราะห์ (NPCP) N คือการ
วิเคราะห์ความต้องการ (Need) ของประชาชนในพื้นท่ีว่าเขามีความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของ
เขาเป็นอย่างไร เพราะในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานีในแต่ละอ าเภอมีลักษณะพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน P คือ
การวิเคราะห์ปัญหา (Problem) ในท้องถิ่น ว่าในแต่ละพื้นท่ีเขามีปัญหาอะไรบ้างแล้วน ามาเป็น

                                                         
๖สัมภาษณ์ ปรีชา เหมนัค, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 2559. 
๗สัมภาษณ์ ผศ.สุพิมล  ศรศักดา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 

11 พฤศจิกายน 2559. 
๘สัมภาษณ์ แทนไท แก้วปัญญา, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน  2559. 
๙สัมภาษณ์ ศุภร คูณผล, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559 
๑๐สัมภาษณ์ ถาวร  ดีงาม, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี, 11  

พฤศจิกายน 2559. 



๑๑๗ 
 

ประเด็นการพัฒนาในแผนต่อไป C คือการวิเคราะห์ข้อจ ากัด (Constraint) ในการประเมินได้ว่า
วัตถุประสงค์ควรมีขอบเขตในระดับไหน และ P คือการวิเคราะห์ศักยภาพ (Potential) เพื่อให้ทราบ
ว่าในท้องถิ่นเรามีทรัพยากรหรือมีปัจจัยอะไรบ้างท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการประเด็นเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นของเราได้บ้าง 

ขั้นตอนที่สอง การน าเอาปัญหามาวิเคราะห์ (Problem Analysis) จากขั้นตอนท่ีหนึ่ง 
เมื่อเราท าการส ารวจ การวิเคราะห์ (NPCP) เราจะได้ปัญหาต่างๆมาจ านวนหนึ่งแล้ว เราก็น าเอามา
หาเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุและความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการ
พัฒนาท้องถิ่นในแต่ละพื้นท่ีและยังเป็นการท าให้เราได้คาดเดาถึงผลกระทบท่ีเป็นปัญหาอย่างหนึ่ง
ต่อไปหาอีกปัญหาหนึ่งได้ 

ขั้นตอนที่ ๓ การก าหนดวัตถุประสงค์ในการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดูท่ีนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กันตลอด เพราะนโยบายถูกก าหนด
โดยผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อใช้ไปเป็นเข็มทิศในการน าทางการด าเนินงาน การวางแผนพัฒนา นโยบายจะ
ท าให้วัตถุประสงค์สอดคล้องกับแนวคิดของผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการต่อไปเราจะต้องก าหนดแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นว่า ท้องถิ่นของเราจะก้าวไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้อย่างไร ท้องถิ่นจะไปถึงจุดหมายท่ีต้องการได้
อย่างไร หลังจากเราได้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเราก็น าแนวทางท้ังหมดท่ีได้จากการระดมความคิด
จากทุกภาคส่วนแล้ว มาท าการบูรณาการเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อนกัน การบูรณาการแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นก็จะท าให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ อย่างสมบูรณ์ ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี โดยการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเป็นแนวทางในการด าเนินงาน๑๑ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยอาศัย
อ านาจตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ไว้ดังนี้ 

๑. เมื่อก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน าไปจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบและน าไปเป็นแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กร ต่อไป 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดน ายุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีได้จาก
กระบวนการดังกล่าวไป ใช้ก าหนดเป็นกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นองตนให้
สอดคล้องกัน เพื่อให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยค านึงถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และอ านาจหน้าท่ี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                                         
๑๑สัมภาษณ์ ไพรัตน์ ขจรเพชร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี, 11 พฤศจิกายน 2559. 



๑๑๘ 
 

๓. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้น ายุทธศาสตร์
ดังกล่าวไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปีให้สอดคล้องตามพันธกิจและเป็นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาอย่าง เหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ 

ดังนั้นประเด็นส าคัญของประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อมีแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วและมีแผนยุทธศาสตร์ การด าเนินงานตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ แต่ละท้องถิ่นจะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงานการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามยุทธศาสตร์ที่ต้ังไว้ในแต่ละด้าน๑๒  

เทศบาลต าบลบุ่งไหม มียุทธศาสตร์ อยู่ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ด้าน
คุณภาพชีวิตและสังคม และด้านการเมืองและการบริหาร ซึ่งในแต่ละด้านจะมีจ านวนโครงการท่ี
ปรากฏอยู่ในแผนเป็นจ านวนมาก ซึ่งทางท้องถิ่นเองก็ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการได้ครบทุกโครงการ 
เพราะเนื่องจากทางเทศบาลเองก็มีรายรับต่ ากว่าประมาณการรายรับท่ีต้ังไว้ จึงส่ งผลกระทบต่อ
โครงการบางโครงการ ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ๑๓  

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ 
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) 
ทุกท้องถิ่นต้องด าเนินการประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่ายและผลการ
ด าเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ เพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการของท้องถิ่นต่อไปเทศบาลต าบล
บุ่งไหม มียุทธศาสตร์ อยู่ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรส่ิงแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม และด้าน
การเมืองและการบริหาร ซึ่งในแต่ละด้านจะมีจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
ทางท้องถิ่นเองก็ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการได้ครบทุกโครงการ เพราะเนื่องจากทางเทศบาลเองก็มี
รายรับต่ ากว่าประมาณการรายรับท่ีต้ังไว้ จึงส่งผลกระทบต่อโครงการบางโครงการ ท าให้ไม่สามารถ

                                                         
๑๒สัมภาษณ์ บุญกอง คูณมา, ประธานมวลชนคนต าบลบ้านตูม  อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 ธันวาคม 2559. 
๑๓สัมภาษณ์ จ.ส.ต.พรสวัสด์ิ  ครองบุญ, ปลัดเทศบาลบุ่งไหม อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 2559. 



๑๑๙ 
 

ด าเนินโครงการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ๑๔ การประเมินผลการด าเนินการโครงการต่างๆของท้องถิ่น
ก็เป็นผลดีอย่างหนึ่งท่ีจะท าให้ท้องถิ่นของเราได้ว่าท้องถิ่นเองได้น าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อ ท่ีจะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ และยังสามารถน าผลการประเมินมาเก็บรวบรวมเป็นข้อมูล
เพื่อใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไปได้อีก๑๕  

กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินการในด้านการก าหนดยุทธศาสตร์ การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้องก าหนด ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน เมื่อ ส้ิน
ปีงบประมาณท้องถิ่นต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นฉบับแรกท่ีนับได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชนเพราะเป็นรัฐธรรมนูญท่ีมีเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมืองให้มีเสถียรภาพ มีความ
เข้มแข็ง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังเพิ่มบทบาทภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก ากับ
ตรวจสอบการใช้อ านาจของนักการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินอีกด้วย ดูจากเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว ยังท าให้เกิดการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง
อย่างมีอิสระ แต่ท้ังนั้นท้ังนี้จะต้องอยู่ในการก ากับของรัฐส่วนกลางด้วย จึงเกิดการถ่ายโอนภารกิจมา
ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงานในส่วนกลาง ท าให้องค์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
ภาระเพิ่มมากขึ้นจากภารกิจท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่นท่ีบัญญัติไว้ และท่ีส าคัญ
งบประมาณรายได้ท่ีรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากเดิมกว่าร้อยละ ๒๐ และในปัจจุบันนี้
ก็เพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการได้เพราะจ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี เจ็ดพันแปดร้อยกว่าแห่ง ท่ัวประเทศ ๑๖ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์
ปลัดเทศบาลต าบลบุ่งไหม๑๗ว่า การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการ
จัดสรรแบบกระจัดกระจาย จึงท าการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มาตรฐาน

                                                         
๑๔สัมภาษณ์ จ.ส.ต.พรสวัสด์ิ  ครองบุญ, ปลัดเทศบาลบุ่งไหม อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 2559. 
๑๕สัมภาษณ์ ส ารวย ประสานศรี, ผู้ใหญ่บ้านบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี, 12 

ธันวาคม 2559. 
๑๖สัมภาษณ์ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช, คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 พฤศจิกายน 

2559. 
๑๗สัมภาษณ์ จ.ส.ต.พรสวัสด์ิ  ครองบุญ, ปลัดเทศบาลบุ่งไหม อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 2559. 



๑๒๐ 
 

เท่าท่ีควรและและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนก็ยังไม่ดีพอ เพราะมีท้องถิ่นบางแห่งเอาง่ายๆ
ในจังหวัดอุบลราชธานีมีท้องถิ่นรวมๆแล้ว สองร้อยกว่าแห่ง ประชาชนยังได้รับการบริการท่ีแตกต่าง
กันเลย นั่นก็เป็นเพราะว่าขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นท่ีมันแตกต่าง
กัน แล้วท้องถิ่นจะมียุทธศาสตร์อะไรท่ีจะท าให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะท่ีได้มาตรฐานอย่าง
ท่ัวถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดของ
ผู้บริหารว่า จะท าอย่างไรให้ประชนชนได้รับการบริการท่ีดีและไว้ใจ จากแนวคิดนี้เราก็มาวิเคราะห์กัน
ดูว่า ค าตอบมันไม่ได้อยู่ท่ีฝ่ายบริหารท้องถิ่นจะมาคิดเองว่าจะท าอย่างโน้นอย่างนี้ จึงได้จัดประชุม
ประชาคมจังหวัด ท่ีเราคุ้นๆกันเรียกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสัญจร เรียกส้ันๆว่า จังหวัดสัญจร 
ท าให้เราทราบว่า การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า มีความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมและรับรู้ในการเป็นเจ้าของงบประมาณ จึงจะท าให้ประชาชนไว้วางใจ๑๘ เมื่อประชาชน
ไว้ใจท าอย่างไรที่จะท าให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข่าวสารการให้บริการของท้องถิ่น ในปัจจุบันนี้ช่องทาง
การส่ือสารก็มีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นส่ือออนไลน์ มี INTERNET, FACE BOOK, LINE เป็นต้น แต่ว่า
ส่ือเหล่านี้จะรู้เฉพาะกลุ่มไม่ครอบคลุม แต่ทางท้องถิ่นก็จะเน้นทางเสียงตามสายโดยผ่านผู้น าชุมชนให้
ประกาศเสียงตามสายในแต่ละหมู่บ้าน ก็จะท าให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของ
ท้องถิ่น๑๙ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
จังหวัด และยังเป็นพี่เล้ียงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับท้องถิ่น
ต่างๆในจังหวัด เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน่วยกู้ชีพเฉลิมราชย์ ๖๐ ปี กู้ภัยคุณธรรม มีศูนย์เอื้ออาทรคนพิการและ
การบริการผู้สูงอายุ ส่ิงเหล่าล้วนแต่เป็นการบริการประชาชนท้ังส้ิน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานียังมี สายด่วน ๑๖๖๙ อบจ.อุบลราชธานี ช่วยเหลือทุกชีวิต ซึ่งเป็นระบบการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รวมศูนย์แจ้งเหตุทุกประเภทท่ี ๑๖๖๙ แห่งแรกของประเทศ เป็นคลินิก
เซ็นเตอร์เพื่อแก้ปัญหาในภาพรวมท้ังจังหวัด ท่ีท้องถิ่นอื่นๆในจังหวัดไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งเป็น
การให้บริการเชิงบูรณาการและเป็นการขยายผลในลักษณะเครือข่ายด้วย๒๐ 

การให้บริการเป็นหัวใจส าคัญของการบริหาร ดังนั้น อันดับแรกของการพัฒนาก็จะต้อง
เริ่มจากพนังงาน การให้บริการประชาชนเชิงรับ ต้ังแต่การต้อนรับ การให้ค าแนะน าประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการอบรมในโครงการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการ
ให้บริการ เพื่อท่ีจะได้ให้พนักงานทุกคนได้รู้วิธีการท างานอย่างถูกวิธี และพนักงานจะต้องมีทัศนะคติท่ี
ดีในการท างาน มีจิตสาธารณะ มองเห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปลูกจิตส านึกใน

                                                         
๑๘สัมภาษณ์ สวัสด์ิ ฤทธิสิงห์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 

13 พฤศจิกายน  2559. 
๑๙สัมภาษณ์ ทองบรร มะเด่ือ, ก านันต าบลบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี, 10 

ธันวาคม 2559. 
๒๐สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดปากน้ า, 11 พฤศจิกายน 2559 



๑๒๑ 
 

การเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และท่ีส าคัญต้องมีการเสริมสร้างความ
สามัคคีในองค์กรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การบริการท่ีดีจะต้องเป็นการบริการเชิงรุก ตัวอย่างเช่น 
การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นท่ี จากเดิมจะให้มารับท่ีศาลาประชาคมทุกคน แต่ก็มีผู้สูงอายุท่ีไม่
สามารถเดินทางมารับด้วยตนเองได้ ต้องเป็นภาระของลูกหลาน ถ้าโอนเข้าบัญชีธนาคารก็ล าบากใน
การท่ีจะน าเงินออกมาใช้ เราจึงมีนโยบายลงพื้นท่ีน าเงินเบี้ยยังชีพไปให้ผู้สูงอายุท่ีไม่สามรถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ถึงท่ีบ้านเลย นี้ก็ถือได้ว่าเป็นการท างานเชิงรุกด้วย๒๑  

มาตรฐานการให้บริการนั้น คือ มีการจัดท าแผนผังการปฏิบัติงานและระยะเวลาการ
ด าเนินงาน มีข้ันตอนการท างาน อย่างชัดเจน เมื่อประชาชนเข้ามาติดต่อประสานงานกับทางราชการ
ก็จะสามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน การมาติดต่องานกับทางราชการในท้องถิ่นของเราจะมีป้าย
บอกขั้นตอนการด าเนินการในเรื่องนั้นๆไว้อย่างชัดเจน หรือเรื่องการให้บริการประชาชนท่ีต้องมี
ขั้นตอนการพิจารณาเพื่ออนุมัติอนุญาตหรือให้ความเห็นชอบ ทางท้องถิ่ นเองก็จะมีการก าหนด
ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน และส่วนมากก็สามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดและแจ้งผลพิจารณาให้
ประชาชนทราบ๒๒ การให้บริการที่ดีจะต้องบริการให้ถึงใจประชาชน ท าให้ประชาชนไว้ใจ เมื่อประชน
มีความไว้ใจกับท้องถิ่นแล้ว เขาก็เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและท างานร่วมกันได้ในทุก
ระดับ ถ้าท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมต่างๆด้วยความไม่โปร่งใส บริหารขาดธรรมาภิบาล ไม่มีการ
ตรวจสอบจากภาคประชาชนในการด าเนินโครงการต่างๆแล้ว การบริหารจัดการด้านการให้บริการจะ
มีประสิทธิผลได้อย่างไร๒๓ โดยมีการให้บริการประชาชนในวันหยุด โดยจะมีพนักงานสับเปล่ียนกันมา
ดูแลอ านวยความสะดวกให้กับเยาวชนในช่วงวันหยุดท่ีจะมาใช้บริการอินเตอร์เน็ท สืบค้นข้อมูล และ
ท่ีส าคัญคือเจ้าหน้าท่ีทุกคนมีความเต็มใจและต้ังใจในการให้บริการประชาชน โดยยึดหลักความเสมอ
ภาค นอกจากนี้ในการให้บริการในด้านอื่นๆทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีก็เช่นกัน๒๔ การ
ให้บริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด นี้คือเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัว
ประเทศ เพราะทุกแห่งล้วนแต่ต้องการให้หน่วยงานของตนเองมีคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนใน
พื้นท่ีของตนเองได้รับบริการที่ดี ไม่ว่าจะเป็น ด้านความสะดวก ความรวดเร็ว ความยุติธรรมต่างๆ โดย
มีการลดขั้นตอนในการท างาน มี One Stop Service เป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จท่ีจุดเดียว ท้องถิ่น
ต้องมีการอ านวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนพึงพอใจต่อการบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การให้บริการต้องมีความรวดเร็วและชัดเจน การบริการไม่ใช่ว่าประชาชนมาใช้บริการใช้เวลาต้ังครึ่ง
วันถึงจะเสร็จ เราต้องใช้เวลาไม่มาก การบริการท่ีดีเมื่อมีประชาชนมาใช้บริการจะต้องสามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่ต้องกลับไปกลับมาหลายรอบ ก็จะท าให้

                                                         
๒๑สัมภาษณ์ ศุภร คูณผล, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน  2559. 
๒๒สัมภาษณ์ ปรีชา  เหมนัค, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 2559. 
๒๓สัมภาษณ์ บุญกอง คูณมา, ประธานมวลชนคนต าบลบ้านตูม  อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 ธันวาคม 2559. 
๒๔สัมภาษณ์ ถาวร ดีงาม, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี, 11  

พฤศจิกายน 2559. 



๑๒๒ 
 

ประชาชนได้ไปท ามาหากินโดยท่ีไม่ต้องมาเ สียเวลากับการมาติดต่อราชการท้ังวัน จึงจะท าให้
ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ๒๕  

ในการให้บริการประชาชน ถ้าว่าตามพันธะกิจหรือยุทธศาสตร์ของเทศบาลแล้ว มี
โครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนมีอยู่มากมาย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้วางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า มี
การลดขั้นตอนในการท างาน ลดภารกิจ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ อ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน จากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 
๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเป็นท่ีมาของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัดเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ท่ีสุดและเป็นคนในพื้นท่ี รู้จักปัญหาในท้องถิ่นเป็นอย่างดี ดังนั้นการให้บริการ การอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน ทุกคนเต็มใจในการให้บริการ ประชาชนผู้มารับบริการก็ได้รับประโยชน์อย่าง
เต็มท่ี เมื่อมีการประเมินคุณภาพการให้บริการจึงจะเป็นการตรวจสอบว่าเทศบาลของเรานั้นมีคุณภาพ
อยู่ในระดับไหน ประเมินแล้วผ่านเราก็พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป ถ้าประเมินแล้วไม่ผ่านเราก็ต้องหัวมาดูว่า 
มัยมีปัจจัยอะไรหรือมีปัญหาอุปสรรคอยู่ตรงไหนถึงท าให้การบริการประชาชนของเทศบาลของเราไม่
มีประสิทธิผล เราก็ต้องหาทางแก้ไขท าให้มันดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน๒๖ 

ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านคุณภาพการให้บริการ
นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นด้วยกัน นับได้ว่าเป็นรูปแบบและ
วิธีการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ท่ีมีท้องถิ่นต้ังแต่สองแห่งได้มาตกลงกันและร่วมมือกันพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกันเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในท้องถิ่น และท่ีส าคัญการร่วมมือกันไม่จ าเป็น
จะต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ หรือจะเป็นเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานภาครัฐก็ได้ แล้วท าไมต้องมีการร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นละ ก็เพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลในการท างานในการให้บริการสาธารณะเพราะถ้ามีท้องถิ่นหลายๆแห่งมาร่วมกันจะท า
ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการมากข้ึนเพราะโครงการบางโครงการไม่สามารถท่ีจะด าเนินโครงการ
ได้เพียงล าพัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากแล้วจะมีงบประมาณท่ีจ ากัดถ้าเราเอาทรัพยากรท่ีมี
อยู่ในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นมารวมกันก็เกิดความคุ้มค่า ประหยัดกว่าท่ีจะด าเนินการเอง และยัง
สามารถท าให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกพื้นท่ีและมี
ประสิทธิภาพ๒๗ 

ท้องถิ่นจะต้องพัฒนาระบบการให้บริการสู่ความเป็นเลิศเพื่อความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการ ในการพัฒนาการให้บริการท้องถิ่นจะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการน า
                                                         

๒๕สัมภาษณ์ ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9  
พฤศจิกายน 2559. 

๒๖สัมภาษณ์ แทนไท  แก้วปัญญา, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 

๒๗สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วินัย จ าปาอ่อน, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 
2559. 



๑๒๓ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยได้อย่างเหมาะสมเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับท้องถิ่นเอง
และประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น เน้นบริการเชิงรุกระหว่าง
ท้องถิ่นกับประชาชนในท้องถิ่น มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้นแล้วการ
พัฒนาระบบการให้บริการ จึงเป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนกลไกสร้างให้การบริการมีคุณภาพ๒๘ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตจะต้องพัฒนาระบบการให้บริการเช่ือมโยงงานบริการระหว่าง
ภาครัฐกับท้องถิ่น และวางรูปแบบการให้บริการประชาชนท่ีสามารถติดต่อประสานงานขอรับบริการ
จากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นได้ทุกเรื่อง โดยท่ีไม่ต้องค านึงว่าผู้รับบริการจะมาขอรับ
บริการ ณ ท่ีใด น าระบบ e-Service เข้ามาใช้ในการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง
การบริการของท้องถิ่นได้ง่ายขึ้นและเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้เลือกรูปแบบการให้บริการท่ี
เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพัฒนาเว็บไซด์ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นช่องทางของการบริการของท้องถิ่นเอง โดยให้มีการเช่ือมโยงกับบริการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี รวมไปถึง
ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ ซึ่งส่ิงเหล่านี้ประชาชนจะต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิผล๒๙ 

กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
คุณภาพการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
การลดขั้นตอนในการท างาน มี One Stop Service เป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จท่ีจุดเดียว การ
ให้บริการต้องมีความรวดเร็วและชัดเจน มีการบริการประชาชนในวันหยุด เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจให้
การบริการแก่ประชาชน การบริการต้องยึดหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม คุณภาพการให้บริการ 
ในการพัฒนาการให้บริการ ท้องถิ่นจะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ี ทันสมัยเข้ามาช่วยได้อย่างเหมาะสมเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับท้องถิ่นเอง การบริการท่ีดีต้อง 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ เกิด 
ความคุ้มค่า มีการลดขั้นตอนในการท างาน ลดภารกิจ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ อ านวยความ 
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ท่ีส าคัญไม่ว่าจะด าเนินการอะไรต้องด าเนินการ 
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะให้มี 
ประสิทธิภาพ 

๓) ด้านการปฏิบัติราชการ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ 
บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลด
ภารกิจและการยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มี

                                                         
๒๘สัมภาษณ์ ไพรัตน์ ขจรเพชร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี, 11 พฤศจิกายน 2559. 
๒๙สัมภาษณ์ ผศ.สุพิมล  ศรศักดา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 

11 พฤศจิกายน 2559. 



๑๒๔ 
 

ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผย
ข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ภารกิจ๓๐” 

การกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น ถือได้ว่า เป็นหัวใจ ของการพัฒนา
ประชาธิปไตย เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเสมียนเป็นโรงเรียนต้นแบบในการสอน
ประชาธิปไตยพื้นฐาน ให้กับประชาชน หรือจะเรียกว่าประชาธิปไตยท้องถิ่นก็ได้ เพราะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ดังนั้นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นย่อมรู้ถึงสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการจัดบริการสาธารณะ๓๑ 

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งไม่จ าเป็นแต่ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 
มี หลักการใหญ่ๆ อยู่ ๕ ด้านด้วยกัน คือ ด้านภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี ด้านภารกิจท่ีได้รับการถ่าย
โอน ด้านการ บริหารการเงินและการคลัง และสุดท้ายก็ด้านบริหารงานบุคคล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีใน การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า เป็นการด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี เช่นในจังหวัดอุบลราชธานีตาม อ าเภอรอบนอกความจ าเป็นด้านการสัญจร ถนนหนทางก็ยังมี
ปัญหาอยู่ ดังนั้นท้องถิ่นต้องมีแผนในการด าเนิน กิจกรรมและโครงการเหล่านี้ เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีสามารถใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาความเดือนร้อนใน การสัญจรของประชาชนได้อย่างสะดวก๓๒

แนวทางการปฏิบัติงานท่ีมี ประสิทธิผล ว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  เป็น
ประธานประชุม มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๐ แก่ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง ณ บริเวณหน้าส านักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  โดยกิจกรรมนี้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดขึ้นเป็นประจ าทุก เดือน  โดยจัดขึ้นทุกวันจันทร์ แรก
ของทุกเดือน ภายในกิจกรรมนี้ ประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติ การ ไหว้พระสวดมนต์ การ
กล่าวรวม หัวใจรับใช้ประชาชน และรับมอบนโยบายจากผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางใน การปฏิบัติงาน
ท่ี ถูกต้อง รวดเร็วและบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย"แก้แล้ง แก้เจ็บ แก้จน" 
และนโยบาย ๕ ดี ได้แก่ น้ าดี ถนนดี การศึกษาดี สุขภาพดี รายได้ดี โดยยึดหลัก การตามแนวทาง" 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีหัวใจรับใช้ประชาชน"๓๓ ท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการ อยู่ ๔ ด้านด้วยกัน ประกอบไปด้วย 

                                                         
๓๐พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕, มาตรา ๓/๑ 
๓๑สัมภาษณ์ แทนไท แก้วปัญญา, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 
๓๒สัมภาษณ์ ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9  

พฤศจิกายน 2559. 
๓๓สัมภาษณ์ สวัสด์ิ ฤทธิสิงห์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 

13 พฤศจิกายน  2559. 



๑๒๕ 
 

๑) ด้านการบริหารจัดการ มีการบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน การ
บริหารต้องบริหารเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน มีมาตรการประหยัดพลังงาน มีการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ปี มีการอ านวยความสะดวกและท างานเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและส าคัญ
ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี 

๒) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา การบริหารงานบุคคลในท้องถิ่น มีต้ั งแต่ 
การแต่งต้ัง การโยกย้าย การเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน การลงโทษ และการให้พ้นจาก
ต าแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของท้องถิ่นท่ีมีอยู่แล้ว โดยเป็นระบบท่ียึดถือหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีและสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิผลตาม
เป้าหมายท่ีต้ัง ส่วนสภาท้องถิ่นก็ท าหน้าท่ีนิติบัญญัติของสภาท้องถิ่น ท าหน้าท่ีตรวจสอบถ่วงดลฝ่าย
บริหาร และสนับสนุนฝ่ายบริหาร 

๓) ด้านการบริหารการเงินและการคลัง มีการจัดเก็บภาษีรายได้ มีการจัดท างบประมาณ
และพัสดุ มีการบริหารเงินและบัญชีให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้และมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
และสามารถตรวจสอบได้ มีการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ และมีการตรวจสอบภายใน ท้ังนี้
ก็เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

๔) ด้านการบริการสาธารณะ ด้านนี้ เป็นด้านท่ีส าคัญมากเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ประชาชนโดยตรงท่ีจะได้รับบริการจากเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าจะเป็นถนนทางเดินทางเท้า ไฟฟ้าสาธารณะ 
น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค การให้การศึกษา การส่งเสริมผู้สูงอายุผู้ด้วยโอกาส การส่งเสริมด้านอาชีพ เป็น
ต้น๓๔ 

อีกท้ังท้องถิ่นจะต้องมีการส ารวจข้อมูลท่ีมีอยู่ในความรับผิดชอบท้ังจังหวัด เมื่อทราบแล้ว
ก็ต้ังงบประมาณตามความเหมาะสม การบริหารงบประมาณต้องเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ท้องถิ่น
จะต้องลอยๆไม่ได้ ต้องมีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการควรให้มีการบริหารงานเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนา
องค์กรให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการบริหารจัดการบางเรื่องยังจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอยู่ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน๓๕ 

การบริหารงานบุคคล ต้องมีการตรวจสอบแผนอัตราก าลังเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงาน
ว่าอัตราก าลังให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ เมื่อมีต าแหน่งว่างลง ไม่ว่าจะเป็นสายงานผู้บริหารและสาย
งานผู้ปฏิบัติว่าง จะต้องมีการสรรหาต าแหน่งท่ีว่างและรายงานผลให้จังหวัดทราบ กรณีต าแหน่ง
ผู้บริหารว่างหากสรรหาแล้วไม่ได้ ต้องสรรหาใหม่ภายใน ๖๐ วัน อย่างต่อเนือง ในเทศบาลต าบลโพธิ์
ศรียังมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง มีการ

                                                         
๓๔สัมภาษณ์ ไพรัตน์ ขจรเพชร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี, 11 พฤศจิกายน 2559. 
๓๕สัมภาษณ์ ส ารวย ประสานศรี, ผู้ใหญ่บ้านบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี, 12 

ธันวาคม 2559. 



๑๒๖ 
 

ประชุมส่วนราชการและก าหนดกรอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการแต่ละบุคคลในด้านปริมาณงาน 
และก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดของแต่
ละบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมและมีการติดตามรายงานผลในแต่ละเดือน๓๖องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่แล้วเป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายตามภารกิจหือไม่ 
รวมไปถึงการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการการประเมิน ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะ
เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินการในการท่ีจะน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริมและพัฒนา หรือเป็นข้อบ่งช้ีว่า กระบวนการ วิธีการ แผนต่างๆ หรือโครงการท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีผลเป็นอย่างไร จะน าไปสู่ความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงไร การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เมื่อน าเนินการเสร็จแล้วก็ต้องน าผลการประเมินให้
ผู้บริหารรับทราบเพื่อด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและพัฒนา หรือยุติการด าเนินการ๓๗  

ในการด าเนินการโครงการตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ และยังได้แต่งต้ังคณะกรรมการการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการด าเนินการโดยแจ้งให้ทึกส่วนงานได้รับทราบในการประกาศใช้
แผนการด าเนินการประจ าปี ๒๕๕๙ (ระยะส้ัน) แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑) และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอื้อต่อการท างาน เช่น การมอบอ านาจการ
บริหารแนวใหม่ การส่งเสริมพัฒนาความรู้ มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือนระหว่างผู้บริหารกับ
เจ้าหน้าท่ี เพื่อก าหนดทิศทางในการด าเนินการขององค์กร มรการด าเนินการระดมความคิดเห็น จาก
เวทีประชาคมหมู่บ้าน สู่ประชาคมต าบล เพื่อน ามาสังเคราะห์เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา๓๘ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของประธานกลุ่มคนรักต าบลบ้านตูม ว่า ท้องถิ่นจะต้องมีการรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชน ต้องมีการด าเนินการ เช่น มีกล่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน จะให้ทันสมัยหน่อยก็ต้องมี
สายตรงถึงผู้บริหารเลยยิ่งดี หรือในยุคปัจจุบันต้องเปิดช่องทางให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นผ่าน
ทางส่ือสารออนไลน์ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีกลไกในการเข้าถึงความต้องการของท้องถิ่น 
เช่น โครงการท่ีจะลงพัฒนาในแต่ละหมู่บ้านท่ี ผ่านการท าเวทีประชาคมมาแล้ว ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ๓๙ การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยในเบื้องต้นก็ให้มีการ
ด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในท่ีประชุมประจ าเดือนเพื่อเพื่อทักษะและแลกเปล่ียน

                                                         
๓๖สัมภาษณ์ จ.ส.ต.พรสวัสด์ิ  ครองบุญ, ปลัดเทศบาลบุ่งไหม อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 2559. 
๓๗สัมภาษณ์ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช, คณบดี คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 พฤศจิกายน 

2559. 
๓๘สัมภาษณ์ ศุภร  คูณผล, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน  2559. 
๓๙สัมภาษณ์ บุญกอง คูณมา, ประธานมวลชนคนต าบลบ้านตูม  อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 ธันวาคม 2559 



๑๒๗ 
 

เรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันก่อน จากนั้นก็ค่อยส่งบุคลากรไปอบรมในหน่วยงานต่างๆ เช่น ใน
สถาบันการศึกษา การท างานจะต้องมีระบบหมุนเวียนงาน ระบบประเมินผล ระบบการสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน เมื่อเจ้าหน้าท่ีอีกคนหนึ่งไม่ว่าง มีภารกิจไปอบรมนอกกพื้นท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่
ต้องสามารถท างานแทนกันได้ ทุกสินปีมาก็มีการให้รางวัลส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานได้อย่างยอด
เย่ียม เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน๔๐ 

การปฏิบัติราชการจะต้องมีภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการท างานและรับรองการให้บริการ
ประชาชน เช่นจัดมุมหนังสือ จุดบริการน้ าด่ืม เก้าอี้นั่งรอรับบริการ บรรยากาศถ่ายเทได้สะดวก ท่ี
ส าคัญห้องน้ าต้องสะอาด และต้องมีการจัดท าแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายในองค์กร เช่น มี
มาตรการในการประหยัดพลังงาน และอีกอย่างประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการจะต้องจะต้องใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ เพราะรายของท้องถิ่นก็มาจาก ร ายได้ท่ี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง การจัดเก็บเองในปัจจุบันก็ยังไม่มีอ านาจในการจัดเก็บภาษีประเภท
ต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ รายได้ท่ีรัฐจัดเก็บมาให้ รายได้ท่ีรัฐแบ่งให้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เราต้องเพิ่ม
ทักษะของบุคลากรท่ีรับผิดชอบดูแลเรื่องงบประมาณให้มากขึ้น๔๑ การด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน โดยการพิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมูล เช่น จ านวนหน่วยน้ ามันและไฟฟ้าท่ี
ใช้ เป็นต้น  ท่ีจัดเก็บในฐานข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการประหยัดพลังงาน การทบทวนมาตรการและ
แนวทางการประหยัดพลังงาน และการด าเนินงานตามแผนงาน มีมาตรการได้อย่างครบถ้วน รวมถึง
ปริมาณพลังงานท่ีส่วนราชการสามารถลดการใช้ลงได้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กับปริมาณการใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙๔๒ 

ประสิทธิผลในการบิหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการปฏิบัติราชการ ตัว
ผู้ปฏิบัติ ต้องมีความต้ังใจมีความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายและมาตรฐานท่ี
องค์กรก าหนดไว้อย่างดีท่ีสุด และยังต้องมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาผลงานและกระบวชการ
ปฏิบัติให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยู่เสมอ ต้องมีความยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม คือต้อง
ครองตนและประพฤติตนปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมท้ังตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชน สังคม ประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้๔๓ 

ในการท างานเราต้องพบปะกับผู้คนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน ประชาชนผู้มาติดต่อบริการจากเจ้าหน้าท่ีของท้องถิ่น เพราะฉะนั้นการวางตัวและการ

                                                         
๔๐สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วินัย จ าปาอ่อน, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 

2559. 
๔๑สัมภาษณ์ ทองบรร มะเด่ือ, ก านันต าบลบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี, 10 

ธันวาคม 2559 
๔๒สัมภาษณ์ ถาวร ดีงาม, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี, 11 

พฤศจิกายน 2559. 
๔๓สัมภาษณ์ ผศ.สุพิมล  ศรศักดา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 

11 พฤศจิกายน 2559. 



๑๒๘ 
 

ปฏิบัติตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและ
เป็นท่ีพอใจของบุคคลต่างๆท่ีอยู่รอบตัวเรา การท างานต้องมีความเสียสละมีความอดทน เพราะเรา
ท างานท่ีอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานของเราอยู่แล้ว การด าเนินการใดๆก็ต้อง
มีแผนงานท่ีชัดเจน ในท้องถิ่นจะด าเนินกิจกรรมอะไรโครงการอะไร แม้กระท่ังการเบิกจ่ายใช้
งบประมาณก็ต้องท าตามแผนท่ีวางไว้ เพื่อท่ีเราจะมีระเบียบในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์
และคุ้มค่าท่ีสุด ผลท่ีได้ก็จะท าให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้และประชาชนก็จะได้รับประโยชน์
อย่างเต็มท่ี๔๔ 

กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผลในการบิหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการ
ปฏิบัติราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของท้องถิ่น การ
ปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง รวดเร็วและบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเป็นประจ าทุกปี จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในการปฏิบัติราชการจะต้องมี
ภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการท างานและรับรองการให้บริการประชาชน มีมาตรการในการประหยัดพลังงาน 
และอีกอย่างประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการจะต้องจะต้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความต้ังใจมีความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายและ
มาตรฐานท่ีองค์กรก าหนดไว้อย่างดีท่ีสุด 

๔) ด้านการพัฒนาองค์กร  

การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิผลในการปบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียุทธศาสตร์ในด าเนินงาน และต้องยึดพื้นท่ีในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ
เป็นตัวต้ัง เพื่อท่ีจะได้ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ในแต่ละท้องถิ่น เช่น การด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้พื้นท่ีเป็นท่ีต้ัง โดยการสนับสนุนให้คนในท้องถิ่น
สามารถจัดการตนเองได้ โดยการใช้กระบวนการประชาคม การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น ท้ังด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประสานความร่วมมือกลับกลุ่ม 
เครือข่ายต่างๆในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
อาณาเขตติดต่อกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานราชการอื่นๆเป็นต้น สุดท้ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
เป็นการยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการปรับระบบการบริหาร
จัดการให้มีการกระจายการจัดการให้ทุกหน่วยงานและทุกพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ ปรับระบบการท างาน
ให้สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อการสร้างประสิทธิภาพในการท างานเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนา
องค์กร๔๕ 

นโยบายในการบริหารจัดการองค์กร ในการด าเนินการนโยบายของผู้บริหารเพื่อสนับสนุน
นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นให้ประสบความส า เร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนา
                                                         

๔๔สัมภาษณ์ ปรีชา เหมนัค, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 2559. 

๔๕สัมภาษณ์ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช, คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 พฤศจิกายน 
2559. 



๑๒๙ 
 

องค์กรให้มีศักยภาพท่ีจะรองรับนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ จึง
ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการไว้ดังนี้ 

๑) ด้านบุคลากร พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี
โดยการฝึกอบรม หรือส่งเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นส่งเสริมให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าตาม
ต าแหน่งหน้าท่ีและความรู้ความสามารถ สร้างระเบียบวินัยและวัฒนธรรมในองค์กรให้ทุกคนยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริหารงานบุคลากรโดยใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ผู้ท าความดีมี
ผลงานเป็นท่ีประจักษ์จะได้รับรางวัล ผู้กระท าผิดหรือบกพร่องในหน้าท่ีจะได้รับการลงโทษ   

๒) ด้านการเงินการคลัง ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มมมากขึ้นภายใต้ระเบียบ 
กฎหมายก าหนดไว้ด้วยความเป็นธรรมจะรักษาและเสริมสร้างวินัยทางการคลัง โดยใช้จ่าย
งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

๓) ด้านการบริหารจัดการ จะน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้าช่วยในการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดความ สะดวกรวดเร็ว แม่นย าทันเหตุการณ์จะเพิ่มขีดความสามารถของคณะ
ผู้บริหารและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการสนับสนุนให้ทุกคนได้เข้าฝึกอบรมหรือ
ศึกษาต่อตามโครงการท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น หรือจัดทัศนะศึกษา
ดูงาน เพื่อน าประสบการณ์มาใช้ ประโยชน์ในการบริหาร ท้องถิ่น จะส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่น ร่วมเสนอโครงการมีบทบาทในการร่วมตัดสินใจ 
การก ากับดูแลและการตรวจสอบตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี จะพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ
สาธารณะขององ ค์การบริหาร ส่วน จังหวั ด ให้ ไ ด้มาตรฐานตาม ท่ีอง ค์กรกลางก าหนด 
(กระทรวงมหาดไทย/คณะกรรมการการกระจายอ านาจ จะแสวงหาความร่วมมือใน การพั ฒนา
ท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน๔๖  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการในการลดขั้นตอนในการท างาน เพื่อก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริการของเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท างานให้เป็นระบบและเป็นไปอย่างรวดเร็ว สร้างความพึ่งพอใจให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยมีด าเนินงานแบบ One Stop Service ซึ่งในตอนนี้ทุกท้องถิ่นจะต้องและด าเนินการต้ัง
ศูนย์นี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นนโยบายของหน่วยงานภาครัฐยุคใหม่ ให้มีการน าไปปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานและการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ หรือหากท้องถิ่นขาดเครื่องมือ หรือมีเครื่องมือ
อ านวยความสะดวกไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ท้องถิ่นก็สามารถก าหนดให้มีบุคลากรรับบริการหรือ
ให้ค าแนะแนวทางติดต่องานในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเกิดความคล่องตัวให้มากท่ีสุด๔๗  

การพัฒนาองค์กรในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของเทศบาล
โพธิ์ศรีได้ด าเนินการจัดท าโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการให้บริการ
ประชาชนของเทศบาลต าบลให้มีประสิทธิภาพและยังได้น าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าท่ีไปศึกษาดูงานใน

                                                         
๔๖สัมภาษณ์ สวัสด์ิ ฤทธิสิงห์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 

13 พฤศจิกายน  2559. 
๔๗สัมภาษณ์ ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9  

พฤศจิกายน 2559. 



๑๓๐ 
 

หน่วยงานต้นแบบท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นด้วยกันเอ ง ซึ่งเป็นองค์กรท่ีมี
คุณภาพและผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน ในการท่ีไป
ศึกษาดูงานเราก็จะได้เห็นรูปแบบการตกแต่งสถานท่ีปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างไร การจัด
วางส่ิงของเครื่องใช้ ประเภทและขั้นตอนการให้บริการว่ามีส่วนใดท่ีควรน าไปปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงานของเราได้๔๘  

ในส่วนการบริหารงานเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิผล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างานไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วในการด าเนินงาน
ต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจยังคงขึ้นอยู่กับผู้บริหารท้องถิ่น เพราะในการท่ีเราจะ
ด าเนินโครงการต่างๆ บางครั้งในบางเรื่องพี่น้องประชาชนเขาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมืออย่างสม่ าเสมอ 
ดังนั้นในบางเรื่องอ านาจในการตัดสินในก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหาร แต่ในการด าเนินโครงการในแต่ละ
ครั้งทางท้องถิ่นก็มีการประเมินผลในแต่ละโครงการอยู่แล้ว พร้อมท้ังได้น าผลการประเมินมาพัฒนา
และด าเนินการในการปรับปรุงงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่น๔๙    

ในการพัฒนาองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องให้การสนับสนุนให้พนักงาน
เข้ารับการอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในการส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปศึกษาอบรม หรือสัมมนา
ทางเทศบาลต าบลท่าช้างก็จะคัดเลือกพนักงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆไป เพื่อให้การเข้ารับการ
อบรมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อเจ้าหน้าท่ีของเราเองและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของเรา
ด้วย ส่วนการไปศึกษาดูงานของเทศบาลต าบลท่าช้าง เราก็ได้จัดการไปศึกษาดูงานให้กับพนักงานของ
เราเป็นประจ า เพื่อท่ีจะได้สร้างให้พนักงานเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นและในส่ิงท่ีเห็นส่ิงท่ีได้จากการ
ไปศึกษาดูงานท่ีเราคิดเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ในการน ากลับมาพัฒนาท้องถิ่นของเราและยังช่วยใน
การพัฒนาองค์กรอีกด้วย๕๐ นอกจากการอบรม สัมมนานอกสถานท่ีแล้วยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี มีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในด้านต่างๆภายในองค์กร 
เพื่อให้บุคลากรได้มีการบูรณาการความรู้จากเพื่อนร่วมงานในแต่ละหน่วยงานและร่วมกันวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ท าให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี มีการ
วางแผน มีการแก้ปัญหา มีการตัดสินใจร่วมกัน ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมกันนี้เรายังได้
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของเราได้ไปศึกษาต่อในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน 
จุดประสงค์ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีก็เพื่อพัฒนาบุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้น

                                                         
๔๘สัมภาษณ์ แทนไท แก้วปัญญา, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 
๔๙สัมภาษณ์ จ.ส.ต.พรสวัสด์ิ  ครองบุญ, ปลัดเทศบาลบุ่งไหม อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 2559. 
๕๐สัมภาษณ์ ปรีชา เหมนัค , นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 2559. 



๑๓๑ 
 

และยังเป็นส่วนหนึ่งในการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง ซึ่งก็เป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี๕๑ 

ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาองค์กรนั้น 
ต้องมีการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร จัดการอย่างไร อันดับแรกต้องมองมาท่ีตัวเราเองก่อนว่ามีความ
สนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่หรือไม่ มีการเข้ารับการอบรมในโครงการต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้
หรือไม่ เหตุผลเพราะว่าในท้องถิ่นมีกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่เป็นประจ า จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษา แสวงหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องกับหน้าท่ีของตนเอง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ
บุคลากรให้มีการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น เมื่อมีการศึกษาท่ีสูงขึ้น เช่ือได้ว่าความรู้ย่อมเพิ่มมากขึ้นด้วย 
ก็จะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบประสบผลส าเร็จ อันดับท่ีสองในการด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีแผน มีการวางแผนการด าเนินงาน ว่าอันไหน
ควรด าเนินการก่อนด าเนินการหลัง เพราะถ้าเรามีการวางแผนแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมรู้ดี
ว่า โครงการไหนควรจะเป็นโครงการท่ีจะต้องด าเนินการได้ทันที โครงการไหนควรจะรอด าเนินการ 
อันดับท่ีสามหลักในการท างานต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงวิสัยทัศน์ เป็นโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น ผู้บริหาร
จะต้องมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร อันดับสุดท้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ท างานกันเป็นทีม ส่งบุคลากรไปอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานบ้างในบางโอกาส มีการเรียนรู้ร่วมกัน จะ
ได้เพิ่มทักษะใหม่ๆในการปฏิบัติงานและในการท างานเป็นทีมยังท าให้บุคลากรได้รู้จักกัน รู้จักนิสัยใน
การท างานซึ่งกันและกัน ก็ปฏิบัติงานก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการขัดแย้งกันในองค์กร ท า
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท างานในทุกๆด้านประสบความส าเร็จได้๕๒ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีโครงสร้างขององค์กรอย่างชัดเจน มีโครงสร้างการบังคับ
บัญชา โครงโครงสร้างการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน มีการวางแผนอัตราก าลังภายในหน่วยงานไว้
อย่างชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน การมีโครงสร้างในการท างานโดย
มีสายการบังคับบัญชาตามล าดับขั้นลงมา เพื่อแสดงถึงอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบว่าแต่ละ
หน่วยงานมีหน้าท่ีท าอะไรบ้างและบุคลากรแต่ละคนมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีมีขอบเขตการ
รับผิดชอบแค่ไหน ต้องแบ่งภาระงานกันอย่างชัดแจน การท างานก็ชัดเจนท่ีส าคัญได้แสดงถึงการท า
หน้าท่ีในแต่ละคนได้อย่างชัดเจน ถ้าการบริหารงานแบบไม่มีโครงสร้าง เช่ือได้เลยว่าการท างาน
ล้มเหลวแน่นอน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากรจ านวนมากในแต่ละท้องถิ่น ภาระ
งานก็มีหลากหลาย การแบ่งหน้าท่ี แบ่งงาน แบ่งคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับได้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด๕๓ ดังนั้นการพัฒนาองค์กรส่ิงท่ีขาดเสีย
                                                         

๕๑สัมภาษณ์ ถาวร  ดีงาม, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี, 11 
พฤศจิกายน 2559. 

๕๒สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วินัย จ าปาอ่อน, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 
2559. 

๕๓สัมภาษณ์ ศุภร คูณผล, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน  2559 



๑๓๒ 
 

ไม่ได้เลยในยุคสมัยนี้ ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลของท้องถิ่นต้องน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้กับการท างาน เมื่อท้องถิ่นมีการใช้เทคโนโลยีถือได้ว่าเป็นการลดขั้นตอนในการท างานลง
ได้เป็นอย่างมา เนื่องจากในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน ท่ีส าคัญในการติดต่อราชการภายในหน่อยงานท้องถิ่นเองหรือกับหน่วยภาครัฐอื่นๆ เช่น 
การกรอกข้อมูลต่างให้กับกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แค่มีคอมพิวเตอร์กับสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต แค่นี้เราก็ไม่ต้องเดินทางไปส่งท่ีกรุงเทพมหานคร แค่ส่งท่ีส านักงานโดยใช้อินเตอร์เน็ตก็
เรียบร้อยแล้ว ถ้าท้องถิ่นทุกแห่งมีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีการท างานก็จะไม่มีปัญหาอย่าง
แน่นอนและท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ พนักงานจะได้ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล เป็นการเพิ่มศักยภาพ
และเป็นการพัฒนาการการเรียนรู้ของบุคลากรอีกทางด้วย การพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละด้านมา
ให้ความรู้ให้กับบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความรู้ ความเข้าใจการ
ด าเนินงานก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ มีการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ๕๔ 

การสร้างบรรยากาศในองค์กรให้น่าอยู่ พนักงานมีความสามัคคี มีความรักใคร่กลมเกลียว
กัน สร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้เป็นกันเอง ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน พนักงานกับพนักงาน
ด้วยกัน ทุกคนต้องมีสามัญส านึกในหน้าท่ีการงานท่ีตนเองรับผิดชอบ ไม่น าปัญหาส่วนตัวมาเป็น
ปัญหาในการท างาน เมื่อเกิดความขัดแย้งกันในท่ีท างาน ต้องไม่น าปัญหามาลงท่ีประชาชน ต้อง
แก้ปัญหากันภายในองค์กร ผู้บริหารต้องกล้าตัดสินใจลงมาแก้ไขปัญหาไม่ใช่มาเป็นคู่ขัดแย้งกันเอง 
เช่น ฝ่ายบริหารขัดแย้งกับฝ่ายข้าราชการประจ า การท างานภายในองค์กรก็ไม่น่าปรารถนา พนักงาน
ก็ท างานได้ไม่เต็มท่ีเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกขึ้นมา ผู้ได้รับผลก็คือประชาชน ดังนั้นต้องสร้าง
บรรยากาศในการท างานให้ราบรื่น ท าให้พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ี มีปัญหาอะไรก็ต้อง
ร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่าท้ิงให้เป็นหน้าท่ีของคนใดคนหนึ่ง๕๕ ผู้น าเป็นส่วนส าคัญในการดูแลเอาใจใส่
พนักงานในองค์กรของตนเอง ต้องคอยตรวจสอบดูแลการท างานของพนักงานของตนให้มี
ประสิทธิภาพ ต้องให้ความส าคัญกับการประเมินผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้
หรือไมแผนการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมแต่ละโครงการด าเนินไปแล้วถึงขั้นไหนแล้ว การประเมิน
ประสิทธิผลการด าเนินงานก็เพื่อเราจะได้มีตัวชี้วัดท่ีจะให้การด าเนินงานในแต่ละโครงการ กิจกรรมไป
ในทิศทางเดียวกัน การท าตัวชี้วัดก็จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานประสบความส าเร็จ
อย่างมีทิศทางโดยสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการท าตัวช้ีวัดก็
ไม่แค่ท าแต่การด าเนินงานเท่านั้น ยังจะต้องประเมินตัวช้ีวัดกับบุคลากรในท้องถิ่นด้วย เพราะจะได้
เช่ือมโยงกับการพิจารณาขั้นเงินเดือนอีกด้วย ความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานท่ีมีส่วนกับการพัฒนา
องค์กรถ้าคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าพนักงานท างานไม่เข้ากันการด าเนินงานต่างๆก็จะล้า

                                                         
๕๔สัมภาษณ์ ผศ.สุพิมล  ศรศักดา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 

11 พฤศจิกายน 2559. 
๕๕สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดปากน้ า, 11 พฤศจิกายน 2559 



๑๓๓ 
 

ช้า ส่งผู้เสียให้กับประชาชน ความสัมพันธ์กันในส่วนงานจึงเป็นปัจจัยท่ีจะต้องก่อเกิดความร่วมมือใน
การผลักดันการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้๕๖ 

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านกฎระเบียบ โดยในแต่ละ
ท้องถิ่นต้องมีการส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมหรือสัมมนา เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายทุกปี จะอบรมหรือจัด
สัมมนาในท้องถิ่นเอง หรือนอกพื้นท่ีก็ได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิผล และ
ในการด าเนินงานต่างๆต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงานพัฒนาในด้านต่างๆ มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลงานในการด าเนินงานของท้องถิ่นให้ประชาชนรับทราบ พนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีจิตส านึกและมีความจริงใจในการท างาน๕๗ นอกจากเรื่องนี้แล้ว
ท้องถิ่นยังต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วย หรือผู้บริหารต้องเป็นคนน าเป็น
หัวหน้าพาบุคลาการเข้าวัดฟังธรรมในวันพระ หรือจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมเดือน ละครั้ง
โดยการนิมนต์พระคุณเจ้ามาอบรมท่ีท าการท้องถิ่นเลยจากการที่ไม่มีเวลาไปวัด เราก็เอาท่ีท า การของ
ท้องถิ่นเป็นวัดเลย ถ้าเราท าได้อย่างนี้จะดีมากเลย และในจังหวัดอุบลราชธานีมีวัดอยู่ มากมาย๕๘ 

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียุทธศาสตร์ในด าเนินงาน การด าเนินงานต้องเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามแผนในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี มีส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการในการลดขั้นตอนในการท างาน มี
การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการท างาน การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ด้าน
กฎระเบียบ โดย ในแต่ละท้องถิ่นต้องมีการส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมหรือสัมมนา เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายทุกปี มีการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีการวางแผนการด าเนินงาน มี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดง
วิสัยทัศน์ มีการใช้ทรัพยากรให้  เกิดประโยชน์สูงสุดมีการวางแผนอัตราก าลังภายในหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน และท่ีส าคัญมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกอมรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

                                                         
๕๖สัมภาษณ์ ไพรัตน์ ขจรเพชร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี, 11 พฤศจิกายน 2559. 
๕๗สัมภาษณ์ บุญกอง คูณมา, ประธานมวลชนคนต าบลบ้านตูม  อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 ธันวาคม 2559 
๕๘สัมภาษณ์ พระราชธรรมโกศล, เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายธรรมยุต), 10 พฤศจิกายน  

2559. 



๑๓๔ 
 

ผู้วิจัยได้สรุปเป็นแผนภาพการบริหารงานของ อปท. ได้ดังแผนภาพ ๔.๑ ดังนี้  

 
แผนภาพที่ ๔.๑ ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร 

 
จากแผนภาพที่ ๔.๑ กล่าวได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล มี

อิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การปกครอง การบริหารการบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและงบประมาณ บริหารงานให้เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยมุ่งสร้างองค์กรให้เป็นไปตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ วรรคแรก ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการคิดให้มุ่งเน้นประชาชนเป็น
ศูนย์กลางและวิธีการท างาน เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่ท างานเชิงรุกแบบบูรณาการ คล่องตัว
รวดเร็ว มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงได้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย ๑) ด้านแผนพัฒนาของ อปท. ๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ ๓) ด้านการปฏิบัติราชการ 
และ ๔) ด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้  

๑) ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินการในด้านการก าหนดยุทธศาสตร์ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้องก าหนด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และ

การบริหารงาน
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ด้านการพัฒนาองค์กรของ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

ด้านแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ด้านการปฏิบตัิราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

ด้านคุณภาพการใหบ้รกิารของ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
 

- เปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กร หรือ
หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมจัดท า
แผนพัฒนา 

-  มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อก าหนด 

 

-  มีผลจากการด าเนินโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว ้

-  ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

 
-  มีการวางแผนอัตราก าลังภายในหน่วยงานไว้

อย่างชัดเจน 
-  มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ

บริหาร 
 

 
 

-  ประชาชนมีความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่

-  มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว 
 



๑๓๕ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๒    
ในการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน เมื่อส้ินปีงบประมาณท้องถิ่นต้องมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  

๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี มีการจัดบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านคุณภาพการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการลดขั้นตอนในการท างาน มี One Stop Service เป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จท่ีจุด
เดียว การให้บริการต้องมีความรวดเร็วและชัดเจน มีการบริการประชาชนในวันหยุด เจ้าหน้าท่ีมีความ
เต็มใจให้การบริการแก่ประชาชน การบริการต้องยึดหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม คุณภาพการ
ให้บริการ ในการพัฒนาการให้บริการ ท้องถิ่นยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยได้อย่างเหมาะสมเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับท้องถิ่นเอง การบริการ
ท่ีดีต้อง เป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของท้องถิ่น ให้มี
ประสิทธิภาพ เกิด ความคุ้มค่า มีการลดขั้นตอนในการท างาน ลดภารกิจ มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ อ านวยความ สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ด าเนินการด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ 

๓) ด้านการปฏิบัติราชการ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลจากการด าเนินโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ประสิทธิผลในการบิหาร
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการปฏิบัติราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของท้องถิ่น การปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง รวดเร็วและบริการประชาชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นประจ าทุกปี มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน ในการปฏิบัติราชการจะต้องมีภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการท างานและรับรองการให้บริการ
ประชาชน มีมาตรการในการประหยัดพลังงาน และอีกอย่างประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการจะต้อง
จะต้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความต้ังใจมีความขยันหมั่นเพียร
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายและมาตรฐานท่ีองค์กรก าหนดไว้ 
 ๔) ด้านการพัฒนาองค์กร คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผนอัตราก าลังภายใน
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจน มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิผลในการปบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ยุทธศาสตร์ในด าเนินงาน การด าเนินงานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามแผนในการด าเนินกิจกรรม
หรือโครงการ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี มีส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
มาตรการในการลดขั้นตอนในการท างาน มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการท างาน 
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ด้านกฎระเบียบ โดยในแต่ละท้องถิ่นต้องมีการส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรม
หรือสัมมนา เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีการวาง
แผนการด าเนินงาน มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงวิสัยทัศน์ มีการ



๑๓๖ 
 

ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวางแผนอัตราก าลังภายในหน่วยงานอย่างชัดเจน และท่ี
ส าคัญมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกอมรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 

๔.๒.๒ หลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) กับผู้มีความเช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เช่ียวชาญด้านพระพุทธศาสนาใน
พื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน ๑๘ รูป/คน ตามหลักพุทธธรรมาภิบาลท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอปไปด้วยหลักธรรม ๒ หลัก 
คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ และหลักพละ ๔ จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้  

๑) หลักสัปปุริสธรรม ๗ 

๑.๑) หลักธัมมัญญุตา  

หลักธัมมัญญุตา คือ รู้หลักความจริง รู้หลักเกณฑ์ รู้หลักการ รู้หลักแห่งเหตุผล พูดส่ันๆ 
คือ รู้จักเหตุนั่นเอง ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์อะไรก็ตามแต่ก็ไม่ได้ว่าเกิดเหตุการณ์มาจากอะไร มีสาเหตุ
มาจากไหน เช่น เราต้ังข้องสังเกตว่า หมู่บ้านนี้ท าไมยากจน สาเหตุมาจากอะไร และผลของความ
ยากจนจะก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรในการแก้ปัญหา จึงจะเกิดการ
แก้ปัญหาความยากจนได้ การรู้หลักความเป็นจริง หลักการ กฎเกณฑ์ หน้าท่ีท่ีปฏิบัติมีความ
รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้๕๙ การรู้จักในการรู้ถึงความสามารถ
ของบุคคลในท้องถิ่นว่ามีความรู้ความสามารถในหน้าท่ีของบุคคลรวมไปถึงในแต่ละหน่วยงาน แล้วมี
การวางแผนให้เหมาะสมกับงาน โดยพิจารณาถึงหลักส าคัญท่ีมุ่งต่อประโยชน์ของชุมชน หลักความ
จ าเป็น ต่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ การรู้จักเหตุในเชิงท่ีว่า ผู้บริหารท้องถิ่นรู้คิด วิเคราะห์ในบทบาท
หน้าท่ีท่ีตนมี พึงจะกระท าอย่างไร จะรับผิดชอบอย่างไร เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุถึงผลส าเร็จ ตาม
แผนการท่ีได้วางไว้๖๐ และเป็นหลักการ กฎเกณฑ์ของส่ิงท่ีคนเราเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเข้าใจว่า
ตัวเองมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการบางส่ิงบางอย่างให้บรรลุผลส าเร็จ จึงจ าเป็น
จะต้องรู้หลักการท่ีจะเป็นเหตุให้ส่ิง ๆ นั้นประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย การแข่งขันในโลก
ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าความรู้ ความเข้าใจในหลักการต่างๆ นั้นเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะพัฒนาบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็ จได้ หลักธรรมข้อนี้สอนให้เราหมั่น
พัฒนาองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นพื้นฐานน าไปสู่ความส าเร็จ โดยผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้ ท้ังความรู้ในตัว และความรู้ท่ีชัดแจ้ง ในการท่ีจะรับข้อมูลข้อเท็จจริงจากแหล่งต่างๆ เริ่มต้ังแต่
การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้การจัดเก็บความรู้ และการถ่ายโอนเผยแพร่ความรู้ การรู้หลัก

                                                         
๕๙สัมภาษณ์ พระราชธรรมโกศล, เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายธรรมยุต), 10 พฤศจิกายน  

2559. 
๖๐สัมภาษณ์ ผศ.สุพิมล  ศรศักดา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 

11 พฤศจิกายน 2559. 



๑๓๗ 
 

รู้จักเหตุว่าความรู้เป็นหลักการส าคัญ พัฒนาบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพัฒนาองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จได้ จึงเป็นหลักธรรมข้ันแรกที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ขั้นต่อๆไป๖๑ 

ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งมาเป็นกรอบในการท างาน เพราะทุก
ท้องถิ่นมีการท าแผนอยู่แล้วมีท้ังแผน ๓ ปี แผน ๕ ปี เป็นเข็มทิศในการท างาน และในการวางแผน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความเข้มแข็ง มีจุดเด่น ในการวางแผนหรือรู้จักเหตุ เป็นส่ิงส าคัญมาก
ในการบริหารจัดการ และเป็นพื้นฐานในการบริหารงาน ท่ีจะท าให้การด าเนินโครงการส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ๖๒ การรู้จักเหตุ
รู้จักหลักธัมมัญญุตานั้น เป็นส่ิงส าคัญท่ีท้องถิ่นต้องมีการคิดตริตรอง รู้ถึงท่ีมาของปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ละ
ท้องถิ่นมีปัญหาท่ีแตกต่างกัน มีสภาพแวดล้อม มีลักษณะพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ต้องมีการส ารวจ สอบถาม โดยการท าประชาคมในระดับหมู่บ้าน ต าบล เพื่อท่ีจะได้ทราบ
ข้อมูลในเบื้องต้นให้เป็นอย่างดีเสียก่อน๖๓ การไม่รู้จักท่ีมาของปัญหาภายในท้องถิ่นของตนเองแล้ว
อาจจะเกิดแก้ปัญหาท่ีไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนก็ได้ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ปัญหาภายในท้องถิ่น
อย่างแท้จริง เมื่อเรารู้เหตุ รู้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีของเราแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็สามารถท่ีจะเริ่มวางแผนการท ายุทธศาสตร์การพัฒนา รวมไปถึงการก าหนดหน้าท่ีของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของแต่ละคนในแ ต่ละ
หน่วยงาน ท้ังยังเป็นการน าความสามารถของแต่ละบุคคลน ามาพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก
ประชาชนได้เป็นอย่างดี๖๔  

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีจะต้องมีความเสมอภาค มีความเป็นธรรม การ
ให้บริการประชาชนต้องไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าคนนี้เรารู้จัก เป็นญาติกันก็ช่วยเหลือกัน แต่คนไม่รู้ก็
ไม่ให้ความสนใจ ถ้าเป็นแบบนี้ต้องรู้เหตุแห่งความเส่ือม รู้หลักการ  รู้งาน รู้หน้าท่ี รู้ระเบียบในการ
ด าเนินงานด้านการให้บริการประชาชน เราจะต้องรู้กฎกติกาเหล่านี้ให้ชัดเจน ด าเนินการตามระเบียบ
ท่ีต้ังไว้ โดยมีการก าหนดเวลา มีขั้นตอนในการท างาน มีป้ายบอกอย่างชัดเจน เพื่อท่ีจะเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ หลักการในการให้บริการประชาชนว่าขณะนี้เราท า

                                                         
๖๑สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วินัย จ าปาอ่อน, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 

2559. 
๖๒สัมภาษณ์ สวัสด์ิ ฤทธิสิงห์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 

13 พฤศจิกายน 2559. 
๖๓สัมภาษณ์ พระครูอรุณธรรมโกศล, เจ้าคณะอ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 

2559. 
๖๔สัมภาษณ์ แทนไท  แก้วปัญญา, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 



๑๓๘ 
 

หน้าท่ีอะไรท าความเข้าใจเสียก่อนให้ชัดเจน รู้งาน รู้หน้าท่ีว่าเรามีหน้าท่ีอะไรจะท าอะไรและให้
ด าเนินการตามหน้าท่ีนั้นให้ดี  ท าด้วยความเต็มใจ และเป็นประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน๖๕ 

ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักการและกฎเกณฑ์ในบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีเข้าไป
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการของตนเองและในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อการด าเนินกิจการต่าง ๆ โดยรู้
เข้าใจส่ิงท่ีตนจะปฏิบัติตามหลักเหตุผล เช่น ท้องถิ่นรู้ว่าหลักธรรมเพื่อการสร้างประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือ
หลักการแสวงหารายได้ท่ีนอกเหนือจากงบประมาณท่ีทางรัฐจักสรรมาให้ ท้องถิ่นจะมีแนวทางในทาง
ท่ีงบประมาณอย่างไร มีอะไรบ้าง ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นทราบถึงหลักการปกครองท้องถิ่นท่ีดีควรเป็น
อย่างไร มีอะไรบ้าง รู้ว่าจะด าเนินโครงการนี้ หรือกระท าตามหลักการนี้ จึงจะให้เกิดผลท่ีมุ่งหมายหรือ
การนั้น ๆ เพื่อจะได้เป็นโครงการท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น๖๖ 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธัมมัญญุตา (รู้
หลักการ รู้จักเหตุ รู้งาน รู้หน้าท่ีในการด าเนินการอย่าถูกต้อง) เช่นระบบของการบริหารงานบุคคล 
การคลังท้องถิ่นและภาระหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินการต่างๆต้องอยู่ในกฎ 
ระเบียบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการท าหน้าท่ีให้บริการประชาชนในท้องถิ่น เพื่อการ
บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นธรรมอย่างมีความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม๖๗ 
การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากรท่ีมีความรู้ มีความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ใน
การปฏิบัติงานก็ไม่ปัญหา ก็จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมรประสิทธิผลในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการท างานท่ีมุงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อน และใน
การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต้องมีความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียมกัน๖๘ 

การท่ีจะบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิผลได้นั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถท่ีจะประยุกต์ใช้หลักธัมมัญญุตาได้ ดังนี้ จะรู้ว่าการท างานด้านบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิผลได้นั้น จะต้องมีหลักการอย่างไร โครงการท่ีจะท าจะท า
อะไร และท าอย่างไร หน้าท่ีท่ีจะท าคืออะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร จะก่อให้เกิดประสิทธิผลได้
อย่างไร๖๙ ต้องมีการศึกษาวิธีการที่จะด าเนินการส่ังการด้วยหลักการและเหตุผล ด้วยวิธีท่ีถูกต้อง เช่น 
รู้จักการวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นกับส่วนราชการในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                         
๖๕สัมภาษณ์ ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9  

พฤศจิกายน 2559.        
 ๖๖สัมภาษณ์ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช, คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 12 

พฤศจิกายน 2559. 
๖๗สัมภาษณ์ จ.ส.ต.พรสวัสด์ิ  ครองบุญ, ปลัดเทศบาลบุ่งไหม อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 2559. 
๖๘สัมภาษณ์ บุญกอง คูณมา, ประธานมวลชนคนต าบลบ้านตูม  อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 ธันวาคม 2559. 
๖๙สัมภาษณ์ พระครูกิตติปุญญากร, เจ้าคณะต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี, 

17 พฤศจิกายน 2559 



๑๓๙ 
 

กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ต้องรู้จักปัจจัยและหลักการในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ในการบริหารจัดการท่ีดีและรู้จักการวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย๗๐ 

กล่าวโดยสรุป หลักธัมมัญญุตา (รู้หลักการ รู้จักเหตุ รู้งาน รู้หน้าท่ีในการด าเนินการอย่า
ถูกต้อง) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรู้หลักความเป็นจริง หลักการ กฎเกณฑ์ หน้าท่ีท่ีปฏิบัติมี
ความรับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ มีความเข้าใจว่าตัวเองมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการบางส่ิงบางอย่างให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างไร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่ง
มาเป็นกรอบในการท างาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีวางแผนการท ายุทธศาสตร์และ
แผนการพัฒนา รวมไปถึงการก าหนดหน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนิ นโครงการต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับความสามารถของแต่ละคนในแต่ละหน่วยงาน ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีจะต้อง
มีความเสมอภาค มีความเป็นธรรม ในการท าหน้าท่ีให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วม 

๑.๒) หลักอัตถัญญุตา  

หลักอัตถัญญุตาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อัตถัญญู หมายถึง รู้ความหมาย รู้ความมุ่ง
หมาย รู้ประโยชน์ท่ีประสงค์ คือรู้จักผลท่ีเกิดขึ้นสืบเนืองจากการกระท าท่ีสามารถก่อให้เกิดผลส าเร็จ
ได้จริง๗๑ การรู้จักเหตุ รู้จักความมุ่งหมายและการรู้จักผล กล่าวได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดี
จะต้องรู้จักจุดหมาย หรือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินการต่างๆ ว่าเราจะด าเนินการไปใน
ทิศทางไหน เพื่อประโยชน์อะไร เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้๗๒การรู้จักผล รู้จุดมุ่งหมายในมิติท่ีว่า คือ การเป็นผู้รู้จัก
ผลหรือประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการที่ทางท้องถิ่นได้ด าเนินการแล้ว สามารถรู้ถึงความมุ่งหมายของของ
โครงการนั้นๆ ในแต่ละอย่างได้ชัดเจน เช่น รู้ว่าการปรับถนนให้ได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายจะ
ได้รับผลอย่างนี้ และในส่ิงท่ีเราด าเนินการไปนั้นก็มุ่งหวังท่ีจะแสวงหาประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นของเรา 
และท้องถิ่นอื่นๆท่ีมีอาณาเขตติดต่อกันอื่น๗๓องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยึดเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์เป็นหลัก สามารถวิเคราะห์ผลท่ีจะได้รับจากการด าเนินโครงการต่างๆ อย่างถูกต้อง มี
การวางแผนงานทุกอย่างได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รู้จักและเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของแผนการพัฒนาท้องถิ่น ตัวอย่างการรู้จักผลของการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
บริหารจัดการ เมื่อน ามาใช้แล้วหน่วยงานก็จะต้องรู้ว่าจะเกิดผลดีอย่างไรหรือผลเสียอย่างไร เมื่อท า

                                                         
๗๐สัมภาษณ์ ปรีชา  เหมนัค, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 2559 
๗๑สัมภาษณ์ พระราชธรรมโกศล, เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายธรรมยุต), 10 พฤศจิกายน  

2559. 
๗๒สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดปากน้ า, 11 พฤศจิกายน 2559. 
๗๓สัมภาษณ์ พระครูกิตติปุญญากร, เจ้าคณะต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี, 

17 พฤศจิกายน 2559 



๑๔๐ 
 

อย่างนี้แล้วจะเกิดผลดีแก่ใคร ผลเสียแก่ใคร ถ้ามันเกิดผลดีหรือผลเสียก็ต้องรู้ว่า มันดีมันไม่ได้มาก
น้อยเพียงใด ๗๔ 

การให้ความรู้ท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ ท้ังต่อตนเอง สังคม และประเทศ ท้ังนี้เพื่อให้เกิด
ความมั่นคง มีการวางแผนการท างาน มีเป้าหมายชัดเจน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้วางยุทธศาสตร์ไว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
เพราะท าให้องค์กรมีความเข้มแข็ง มีบุคลากรท่ีมีความสามารถให้เกียรติซึ่งกันและกัน ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ท าให้คนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย และมี ความ
รับผิดชอบ ตามหลักการครองตน ครองคน ครองงาน  การด าเนินโครงการต่างๆก็จะเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายท่ีวางไว้๗๕ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธ
กิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องค านึงถึงประสิทธิผลการบริหารจัดการในระยะยาวว่าสามารถ
ท่ีจะจัดการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังองค์การนี้
ขึ้นมาหรือไม่ การก าหนดต าแหน่งงานหรือภาระงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ซึ่งการจัด
องค์การเป็นส่ิงส าคัญเนื่องจากเป็นหน้าท่ีท่ีครอบคลุมไปถึงการท างานในทุกด้านจึงเป็นการมอง
องค์การแบบองค์รวมไปถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย และรู้จักผลท่ีเป็นมาแต่เหตุ หรือปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดผลต่าง ๆ ตามท่ีเป็นจริง และรู้ความมุ่งหมาย จะรู้จักจุดหมาย หรือเป้าหมายของหลักการท่ี
จะต้องปฏิบัติ ให้เข้าใจในวัตถุประสงค์เสียก่อนว่าเราจะบริหารจัดการให้ได้ประสิทธิผลจะไปใน
ทิศทางทางไหนเพื่อประโยชน์อะไร เพื่อให้สามารถด าเนินการไปได้อย่างถูกตามวัตถุประสงค์นั้นท่ีต้ัง
ไว้แล้ว๗๖ 

การรู้ความหมายและความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของส่ิงท่ีเราก าลังปฏิบัติ ด าเนินการ
อยู่ กล่าวคือ เข้าใจวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ของท้องถิ่นของเรา การจัดการความรู้ การ
พัฒนาบุคลากร และการพัฒนาท้องถิ่น เป็นกลยุทธ์ท่ีมีวัตถุประสงค์ให้ท้องถิ่นพัฒนาตามแผนการ
ด าเนินงานไปสู่เป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ จุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงในการน ากลยุทธ์ต่างๆ มาพัฒนาท้องถิ่น
ก็เพื่อให้ประสิทธิผล เช่น ความพึงพอใจประชาชน ความอยู่ดีกินดี เป็นต้น๗๗ หลักเกณฑ์ท่ีจะต้อง
พิจารณาเพื่อก าหนดจุดมุ่งหมายในท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีเป้าหมาย ว่าท้องถิ่น
ต้องการอะไร อยากเป็นอะไร ต้องมีเป้าหมายของการท างาน เช่น ในปีนี้ท้องถิ่นจะเก็บภาษีให้ได้ 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปีนี้ท้องถิ่นจะต้องด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จทุกโครงการ 
เป็นต้น การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการให้ไปถึงเป้าหมายได้ท่ีส าคัญจะต้องมีความรู้ มี
ทักษะ และมีความชอบ ในเรื่องนั้นๆอย่างจริงจัง แล้วด าเนินการปฏิบัติการณ์ตามหลักธรรมาภิบาล 

                                                         
๗๔สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วินัย จ าปาอ่อน, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 

2559. 
๗๕สัมภาษณ์ ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9  

พฤศจิกายน 2559. 
๗๖สัมภาษณ์ สวัสด์ิ ฤทธิสิงห์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 

13 พฤศจิกายน  2559. 
๗๗สัมภาษณ์ ผศ.สุพิมล  ศรศักดา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 

11 พฤศจิกายน 2559. 



๑๔๑ 
 

ด าเนินงานตามล าดับความส าคัญ มีการวางแผนงานทุกอย่างได้อย่างเหมาะสม การท างานก็จะ
ประสบความส าเร็จในจุดมุ่งหมายท่ีหวังไว้๗๘ 

การก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมั่นใจและสอดรับกับการเปล่ียนแปลงทุกด้านท่ีจะ
เกิดขึ้น เทศบาลต าบลโพธิ์ศรีในอนาคตจะบริหารงานตามยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาเมือง
ท่ีเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนตาท่ีก าหนดไว้อย่างจริงจังและต่อเนื่องและตามเจตนารมณ์ของหลักการ
ปกครองตนเองท้องถิ่น (Local Self Government) อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น ว่า “เป็นต าบลท่ีมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี สภาพแวดล้อมน่าอยู่ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น” 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ดังนี้ ป้องกันและระงับโรคติดต่อตลอดจนส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ 
ของประชาชนและส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น ส่งเสริมให้กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส่งเสริม
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท าและมีรายได้  มีความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง จัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภค และการก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ประชาชนอย่าง
ครบครัน และคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปกป้องให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากส่ิงเสพติด บริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (เช่น ซื่อตรง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้)๗๙ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลระเว ต้องการให้ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ และส่งเสริมการผลิตการเกษตรท่ีปลอดภัย 
ต้องการให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้รับการบริการทางสังคมอย่างท่ังถึงและสามารถใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างสงบสุข พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน พัฒนา
แหล่งน้ าทุกแห่งให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ต้องการให้ประชาชนในต าบลทุกเพศทุก
วัย มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการของภาครัฐ
ส่งเสริมการศึกษา ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่งเสริม
การท่องเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน ควบคู่กับการ ด ารงอยู่อย่าง
สมดุลระหว่างมนุษย์และส่ิงแวดล้อม๘๐ 

กล่าวโดยสรุป หลักอัตถัญญุตา (รู้จุดหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ดีจะต้องรู้จักจุดหมาย หรือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินการต่างๆ ว่าเราจะ
ด าเนินการไปในทิศทางไหน เพื่อประโยชน์อะไร เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยึด
                                                         

๗๘สัมภาษณ์ ถาวร  ดีงาม, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี, 11  
พฤศจิกายน 2559. 

๗๙สัมภาษณ์ แทนไท แก้วปัญญา, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 

๘๐สัมภาษณ์ ศุภร คูณผล, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน  2559. 



๑๔๒ 
 

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เป็นหลัก สามารถวิเคราะห์ผลท่ีจะได้รับจากการด าเนินโครงการต่างๆ 
อย่างถูกต้อง มีการวางแผนงานทุกอย่างได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องบริหารงานตามยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาเมืองท่ีเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนตาท่ี
ก าหนดไว้อย่างจริงจังและต่อเนื่องและตามเจตนารมณ์ของหลักการปกครองตนเองท้องถิ่น  (Local 
Self Government) อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓) หลักอัตตัญญุตา  

หลักอัตตัญญุตา หรือ อัตตัญญู เป็นผู้รู้จักตน คือรู้จักตัวตนของเราเอง ว่า อยู่ในสถานะ
อะไร มีความรู้ความสามารถอย่างไร ในการวัดความรู้ตนได้ ด้วยหลักธรรม ๒ หลักคือ ศรัทธากับ
ปัญญา ศรัทธาคือความรัก ความชอบในส่ิงท่ีเราท า มีวินัยในการท างาน มีความรู้ และมีความเสียสละ 
ส่วนปัญญาก็จะเป็นกระบวนการในการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ แล้วประพฤติตนให้เหมาะสม รู้ท่ีจะ
แก้ไขปรับปรุงต่อไป๘๑ ในทางพระพุทธศาสนานั้น อัตตัญญุตา เราจะเห็นปรากฏอยู่ใน ธัมมัญญูสูตร 
หมายถึง การรู้จักตนเกี่ยวกับ ศรัทธา ศีล จาคะ สุตะ และปัญญา เช่นว่า ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ รู้จัก
ตน คือ รู้ว่าตนเองมีศรัทธาความเช่ือ มีศีล คือ มีระเบียบวินัย มีสุตะ คือ มีการศึกษาได้ยินได้ฟังมา
เยอะ มีจาคะ คือ มีการแบ่งปั่น ปล่อยวาง มีปัญญาความรู้ ความสามารถ มีการวางตนให้เหมาะสม
กับฐานะ ภาวะความรู้ของตน ส่ิงเหล่านี้เรียกว่า เป็นผู้รู้จักตนในแนวทางของพระพุทธศาสนา นั่นก็คือ 
การท่ีเราได้รู้หลักความเจริญอย่างประเสริฐ นั่นเอง๘๒ การรู้จักตัวตนของตนเอง ว่ามีคุณสมบัติอย่างไร 
มีความสามารถเพียงพอหรือไม ในการท่ีจะกระท าการใดๆ และในหลักธรรมข้อนี้ จะต้องรู้จักในการ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ส่ิงไหนท่ีขาดตกบกพร่อง ต้องไปแสวงหามาเติมเต็ม ต้องหมั่นส ารวจ
ตัวเองอยู่เสมอว่ามีจุดอ่อนอะไร รู้แล้วก็ด าเนินการปรับปรุงจุดอ่อนของตนเสีย จุดแข็งอะไรบ้าง ถ้ารู้
แล้วเราก็พัฒนาจุดแข็งของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆ อาจกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิผลนั้น ควรมีการพัฒนาตนเอง คนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
มองเห็นการเปล่ียนแปลงของประเทศได้อย่างชัดแจ้ง และท่ีส าคัญท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน าพาองค์กรและประชาชนบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้๘๓ รู้จักจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง มี
ความรู้ความเข้าใจในตนเอง ท่ีจะเข้ามาพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นต้องมีความสมดุลในสองด้าน คือ ด้านความรู้ความสามารถ และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม มีแนวทางในการบริหารแบบผสมผสาน มีการส่ือสารองค์กรท่ีดี  อันจะเป็นส่วน
ส่งเสริมการใช้ความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 
และมีการฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ในขณะเดียวกัน ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ก็เป็นเครื่องควบคุมยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่ให้บุคคลใช้ความรู้ความสามารถไป

                                                         
๘๑สัมภาษณ์ พระราชธรรมโกศล, เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายธรรมยุต), 10 พฤศจิกายน  

2559. 
๘๒สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดปากน้ า, 11 พฤศจิกายน 2559. 
๘๓สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วินัย จ าปาอ่อน, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 

2559. 
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ในทางท่ีผิด หรือใช้แบบสุดโต่งเกินความพอดี ซึ่งจะส่งผลเสียต่อตนเองและองค์กรตลอดจนพี่น้อง
ประชาชนโดยรวมได้ในอนาคต๘๔  

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงความรู้ ความสามารถ 
ของบุคลากรในท้องถิ่นแต่ละคนจึงมีความรู้ความสามารถ ท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งส่งผลให้การ
ด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมประสิทธิผลขององค์กรในการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการส่ือสารองค์กรท่ีดี 
อาศัยการพูดคุยกัน เสนอความคิดเห็นอย่างอิสระภายใต้บทบาทและหน้าท่ี และให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท ามากเท่าไหร่ ก็จะสะท้อนถึงปัญหาในหลากหลายรูปแบบ ท้องถิ่นเองจะ
ได้วางแผนและแก้ปัญหานั้นในระดับหนึ่งก่อน และเราสามารถท่ีจะน าหลักการรู้จักตน หรือองค์กร
ของเรา รู้ถึงความสามารถท่ีแท้จริงขององค์กรของเราว่ามีประสิทธิภาพมากแค่ไหน มีศักยภาพ
พอท่ีจะด าเนินการแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆหรือไม่ เมื่อเราทราบข้อมูลแล้วน ามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบท
ของพื้นท่ีของเรา เพื่อด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีผ่านการแก้ปัญหาโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
มาแล้ว ส่งผลให้เป้าหมายท่ีวางไว้บรรลุผลได้เป็นอย่างดี๘๕ 

ความเป็นผู้รู้จักตน รู้ถึงความต้องการแห่งตน รู้จักวิธีสร้างเป้าหมายแห่งตน รู้ถึงขีด
ความสามารถแห่งตน มีวินัยในการใช้ชีวิต มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย โดยมีธรรมเป็นตัวควบคุม มี
ศรัทธา และ ปัญญา แล้วประพฤติตนให้เหมาะสมแก่ภาวะของตน และเมื่อรู้ว่า บกพร่องในเรื่องใด ก็
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น๘๖ การรู้จักตัวตนโดยรู้ภาวะของตนเองว่าเราอยู่ในฐานะอะไรและสถานการณ์มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตน มีความรู้ความสามารถ มีความพร้อมท่ีจะท างาน เมื่อทุกส่ิงพร้อม
การท างานก็จะด าเนินไปด้วยดี เราต้องรู้สึกตนอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่รู้อะไรอีกมากมาย และเป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะว่าส่ิงท่ีเรารู้เมื่อวาน พรุ่งนี้อาจไม่ใช่ค าตอบของเมื่อวานก็เป็นได้๘๗      
หลักการรู้จักตน รู้ว่าตนมีคุณสมบัติอะไร มีความรู้อะไรบ้างนั้น ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติจะเข้าใจตนเองได้
ดีกว่าคนอื่น รู้ตัวเองว่า มีองค์ความรู้อะไรบ้างในการท างานในการปฏิบัติงาน งานท่ีเราท าเรายังขาด
ทักษะอะไรรึป่าว ถ้าเรารู้ตัวเองยังไม่มีความรู้ในเรื่องท่ีเราก าลังด าเนินการอยู่นั้น เรามีความขวนขวาย
หาความรู้เพิ่มเติมหรือไม่ แสวงหาประสบการณ์เพิ่มเติมได้ดีพอแล้วหรือยัง  เช่นในการให้บริการแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการในท้องถิ่นของเรา เราจะมีเทคนิคอะไรในการให้บริการ และเราจะทราบได้
อย่างไรว่าผู้มาใช้บริการเราเขารู้สึกพึ่งพอใจในการให้บริการของเรา ดังนั้น ผู้ให้บริการก็จะต้องปรับ
ตัวตนของตนเอง เช่น ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง มีการจัดสถานท่ีรับบริการ

                                                         
๘๔สัมภาษณ์ สวัสด์ิ ฤทธิสิงห์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 

13 พฤศจิกายน  2559. 
๘๕สัมภาษณ์ ไพรัตน์ ขจรเพชร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี, 11 พฤศจิกายน 2559. 
๘๖สัมภาษณ์ พระครูอรุณธรรมโกศล, เจ้าคณะอ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 

2559. 
๘๗สัมภาษณ์ พระครูกิตติปุญญากร, เจ้าคณะต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี, 

17 พฤศจิกายน 2559 
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ให้ร่มรื่น ประชาชนเดินเข้ามาแล้วรู้สึกสบายใจ มีเก้าอี้ให้นั่งรอ มีมุมบริการน้ าด่ืม มีมุมนั่งอ่านหนังสือ 
เหล่านี้เป็นต้น๘๘ 

กล่าวโดยสรุป ด้านหลักอัตตัญญุตา (รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้รู้จักตน คือรู้จักตัวตนของเราเอง ว่า อยู่ในสถานะอะไร มี
ความรู้ความสามารถอย่างไร ในการวัดความรู้ตนได้ ว่าศักยภาพของตนเองมีมากน้อยเพียงใด การ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิผลนั้น ควรมีการพัฒนาตนเอง คนในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงของประเทศได้อย่างชัดแจ้ง และท่ีส าคัญท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าพาองค์กรและประชาชนบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่า ทุกองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ท่ีจะพัฒนาองค์กรของตนเองไปสู่
ความส าเร็จมีประสิทธิผลอยู่แล้ว โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรในหน่วยงานนับได้ว่าเป็ นปัจจัย
ส าคัญท่ีจะน าพาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายได้ ท้ังนี้งานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นงานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามา
ปฏิบัติงานในองค์กร และเมื่อได้คัดสรรให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาอยู่ในองค์กรแล้ว งานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจะดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ท่ีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท่ีจะเป็นพลังเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฏิบัติงานท่ีท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความส าเร็จ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

๑.๔) หลักมัตตัญญุตา   

ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่า มัตตัญญุตา หมายถึง รู้ประมาณในการรับปัจจัย ๔ 
ดังปรากฏในธัมมัญญูสูตร ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้จักประมาณในการรับประเคนหรือการใช้สอย
เครื่องนุ่งห่มจีวร การรับอาหารบิณฑบาตแต่พอประมาณ และบริโภคอาหารให้พอประมาณแก่อัตตะ
ภาพของตนไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป การใช้เสนาสนะท่ีอยู่อาศัย ให้พอเหมาะพอควรกับสมณะ
สารูปของตนเอง มียารักษาโรคและบริขารอื่นๆ๘๙ มัตตัญญุตา คือ รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี 
กล่าวได้ว่า ต้องรู้จักขอบเขตความพอเหมาะในการทางานในเรื่องต่างๆ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ดีนั้นจะต้องรู้จักค าว่า ความพอเหมาะพอควรในการท่ีจะน าเดินโครงการ กิจกรรมทุกอย่าง
ให้ลุล่วงไปด้วยดีตามแผนพัฒนาท่ีวางไว้๙๐ การเป็นผู้รู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จัก
ประมาณในการรับและบริโภคปัจจัยส่ี คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์
รู้จักประมาณ ในการลงทัณฑ์อาชญาและในการเก็บภาษี เป็นต้น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
รู้จักในการใช้งบประมาณให้พอประมาณกับรายได้ การปฏิบัติหน้าท่ีก็ต้องท าตามเป้าหมายท่ีก าหนด

                                                         
๘๘สัมภาษณ์ ผศ.สุพิมล  ศรศักดา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 

11 พฤศจิกายน 2559. 
๘๙สัมภาษณ์ พระราชธรรมโกศล, เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายธรรมยุต), 10 พฤศจิกายน  

2559. 
๙๐สัมภาษณ์ พระครูอรุณธรรมโกศล, เจ้าคณะอ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 

2559. 
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ไว้๙๑ การรู้ประมาณ ตามหลักมัตตัญญุตา ย่อมท าให้ผู้ประพฤติปฏิบัติมีความสุขความเจริญ ในระดับ
องค์กรก็จะท าให้องค์กรมีการพัฒนา เจริญงอกงาม โดยรู้จักความพอดีในการด าเนินชีวิตทุกอย่างได้
ถูกต้องเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติตามหลักมัตตัญญุตา ย่อมท าให้การ
ด าเนินกิจการงานต่างๆขององค์กรสามารถน าพาองค์กร ประชาชน ไปสู่ความสุขสงบ ปลอดภัย และ
ความเจริญได้อย่างแท้จริง๙๒ 

การเป็นคนรู้จักความพอดี มีความพอประมาณในทุก ๆ ด้าน ท้ังความพอดีในตน พอดีใน
การท างาน รู้จักความพอดีในการพูด ความพอเพียงในชีวิต พอดีในการหาแสวงทรัพย์ และพอในการ
จ่ายทรัพย์ ด้วยการรู้จักประมาณก าลังตนเองในการปฏิบัติงาน ย่อมท าให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนท่ีวางเอาไว้  ท้ังนี้พึ่งก าหนดหลักจริยธรรมของหน่วยงานและจัดกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรมเสริมเข้าไปด้วย๙๓ การใช้จ่ายงบประมาณควรค านึงถึงการใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นจริงตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยอาศัยการศึกษาเปรียบเทียบกับลักษณะโครงการหรือกิจกรรมท่ีคล้ายคลึงกัน 
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยอาศัยการศึกษาจากโครงการหรือกิจกรรมท่ีเคยจัด หรือปรึกษากับผู้
ท่ีมีความรู้ความเชียวชาญมาช่วยในการจัดงบประมาณในการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของ
ท้องถิ่น และมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรมอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้๙๔การรู้จักประมาณ เป็นหลักค าสอนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรท่ีน ามาปฏิบัติเป็น
ประจ า เพื่อฝึกความเป็นผู้รู้จักความพอดีความพอเพียง ซึ่งหลักธรรมนี้ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรู้จักยินดีในส่ิงท่ีท้องถิ่นมี ไม่ท าอะไรจนเกินตัวท าให้ตนเองและองค์กรเกิดความเดือดร้อน เช่น 
ท้องถิ่นมีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าถนนสายหนึ่งเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกสบายและ
ปลอดภัย แต่ในการสร้างถนนในครั้งนี้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณในการสร้างเป็นจ านวน
มาก ซึ่งเกินศักยภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะหา
แนวทางอื่นโดยการท าความร่วมมือกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีติด ต่อกัน หรือท า
โครงการของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะเป็นหน้าท่ีขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด
อยู่แล้วจะต้องมาด าเนินโครงการท่ีท้องถิ่นท่ีมีงบประมาณจ ากัดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหล่านี้๙๕ 

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สมควรท่ีจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ี
มีมูลค่าเกินปกติวิสัยท่ีคนธรรมดาจะให้กันได้โดยความเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ ผู้รับเหมา หรือผู้
ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีจะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของเจ้าหน้าท่ี ถ้าว่าได้รับไว้แล้ว

                                                         
๙๑สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดปากน้ า, 11 พฤศจิกายน 2559. 
๙๒สัมภาษณ์ สวัสด์ิ ฤทธิสิงห์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 

13 พฤศจิกายน  2559. 
๙๓สัมภาษณ์ แทนไท  แก้วปัญญา, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 
๙๔สัมภาษณ์ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช, คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 พฤศจิกายน 

2559. 
๙๕สัมภาษณ์ จ.ส.ต.พรสวัสด์ิ  ครองบุญ, ปลัดเทศบาลบุ่งไหม อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 2559. 



๑๔๖ 
 

และทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีรับไว้ มันไม่ถูกต้อง มาโดยมิชอบ ได้มาโดยมี
ผลต่างตอบแทน  หรือมีความจ าเป็นท่ีจะรับทรัพย์สินนั้นๆหรือส่ิงของท่ีมีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี๙๖ การเข้าร่วมโครงการความ
ร่วมมือในการด าเนินงานด้านจริยธรรมของ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก็ได้เข้าร่วม โดยใช้ช่ือโครงการว่าโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ใส่ใจจริย ะ 
ธรรม เป็นโครงการท่ีส่งเสริมจิตส านึกด้านจริยธรรม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการท้องถิ่นและผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มีจิตส านึก ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีดีในการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและช่ือตรง และท าให้การ
ปฏิบัติระหว่างฝ่ายสภา ฝ่ายบริหาร และข้าราชการประจ าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป๙๗ 

การเป็นผู้รู้จักความพอเพียง ความพอดีในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาค สุจริตและ
ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าท่ี ต้องท างานอย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร 
โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน การท างานต้องเป็นคนตรงต่อ
เวลา ใช้เวลาในระหว่างการท างานให้เต็มท่ีเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ให้เกิดความเสียหาย ให้ช่วยการท างาน แก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้การ
ปฏิบัติของท้องถิ่นได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด๙๘ ความพอดี ความพอเหมาะพอควรการรู้จักประมาณ 
คือการรู้จักปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองหรือด าเนินชีวิตของตนให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม เป็นต้น การรู้จัก
ประมาณ การรู้จักความพอดีนี้เป็นทางสายกลางท่ีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลต่าง ๆ ได้ประพฤติ
ปฏิบัติกันมานั้น ถ้าใครน าไปประพฤติปฏิบัติเช่ือได้ว่าองค์กรนั้นบุคคลนั้นย่อมประสบความส าเร็จได้
อย่างแน่นอน๙๙ 

กล่าวโดยสรุป หลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ดีนั้นจะต้องรู้จักค าว่า ความพอเหมาะพอควรในการท่ีจะน าเดินโครงการ กิจกรรมทุกอย่าง
ให้ลุล่วงไปด้วยดีตามแผนพัฒนาท่ีวางไว้ การรู้ประมาณ ตามหลักมัตตัญญุตา ย่อมท าให้ผู้ประพฤติ
ปฏิบัติมีความสุขความเจริญ ในระดับองค์กรก็จะท าให้องค์กรมีการพัฒนา เจริญงอกงาม  ย่อมท าให้
การด าเนินกิจการงานต่างๆขององค์กรสามารถน าพาองค์กร ประชาชน  ไปสู่ความสุขสงบ ปลอดภัย 
และความเจริญได้อย่างแท้จริง ท้ังนี้พึ่งก าหนดหลักจริยธรรมของหน่วยงานและจัดกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรมเสริมเข้าไปด้วย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มี
จิตส านึก ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีดีในการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและช่ือตรง  ความพอดีในการ

                                                         
๙๖สัมภาษณ์ ไพรัตน์  ขจรเพชร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี, 11 พฤศจิกายน 2559. 
๙๗สัมภาษณ์ ถาวร  ดีงาม, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี, 11  

พฤศจิกายน 2559. 
๙๘สัมภาษณ์ ศุภร  คูณผล, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน  2559 
๙๙สัมภาษณ์ พระครูกิตติปุญญากร, เจ้าคณะต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี, 

17 พฤศจิกายน 2559 



๑๔๗ 
 

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาค สุจริตและไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าท่ี ต้องท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร แก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติของท้องถิ่นได้ตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นย่อมประสบความส าเร็จได้อย่างแน่นอน 

๑.๕) หลักกาลัญญุตา  

การรู้จักเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาท่ีใช้ในการวางแผน การเตรียมการ หรือการ
กิจการนั้นๆ ตัวอย่างการรู้จักกาลเวลา รู้จักเวลาเข้างาน เวลาเลิกงาน รู้จักงานใดท าก่อน งานใดท า
หลัง รู้จักเวลาพูด เวลาใดไม่พูด ดังนั้น ผู้ท่ีเป็นคนรู้คุณค่าของเวลา รู้จักล าดับเวลาความส าคัญของ
งานท่ีสัมพันธ์กับเวลา ว่าท าหรือจะพักผ่อน ว่าท าอันใดก่อนหลัง เมื่อถึงเวลาท างาน ท างานอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถของตน๑๐๐ในการบริหารงาน การรู้ล าดับขั้นตอน ระยะเวลา และความเหมาะสม
เพื่อให้การวางแผนสามารถรับกับสถานการณ์ในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การประสานงานมีความส าคัญต่อประสิทธิผลของงานเป็นอย่างมาก คือ การเสนองานติดต่อเรื่องราว 
การจัดหา จัดส่งงานต่างๆ สอดคล้องกับจังหวะ โอกาสท่ีเหมาะสม และเวลาท่ีเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อให้
งานนั้นประสบผลส าเร็จ๑๐๑ เวลาเป็นส่ิงส าคัญเมื่อผ่านไปแล้วก็ไม่สามารถย้อนคืนกลับมาแก้ไขได้ ซึ่ง
ส่ิงท่ีส าคัญเพื่อรับมือกับเวลาท่ีผ่านไปทุกวินาทีนั้นก็คือ การวางแผน โดยการวางแผนการด าเนินในแต่
ละกิจกรรม ท่ีต้องค านึงถึงช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจัดกิจกรรม รวมท้ังวางแผนการจัดกิจกรรมภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะ มิฉะนั้น กิจกรรมนั้น อาจไม่ได้ประโยชน์เท่าท่ีควร ท้ังนี้อาศัยโอกาส จังหวะ เพื่อ
รับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นภายนอกแผนงานท่ีได้วางไว้ด้วย รวมไปถึงการล าดับเวลาให้
สอดคล้องกับกิจกรรมท่ีด าเนินไป และผลท่ีได้ด าเนินกิจกรรมกับเวลาท่ีสูญเสียไปมีผลประโยชน์ ท่ี
ประชาชนจะได้รับมีความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจกับผู้จัดกิจกรรม๑๐๒  

การบริหารงานทุกระดับช้ัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการด าเนินการตาม
โครงการ กิจกรรม แผนงานๆ หรือท างานให้ทันกับเวลา เหมาะกับเวลาหรือโอกาส ล าดับความส าคัญ
ของงาน และรู้คุณค่าของเวลา ผู้น าท่ีประสบความส าเร็จนั้นจะเป็นผู้รู้จักการบริหารงาน จัดการเวลา
ให้เหมาะสม เพื่อประสิทธิผลสูงสุด๑๐๓ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีช่วงเวลาของ
การเรียนรู้ในกระบวนการท างาน การใช้ทักษะความรู้ ความสามารถต่างๆ เป็นระยะของการฝึกฝน
ตัวเองและทีมงานไปพร้อมกัน ระยะกลาง เป็นช่วงเวลาท่ีเริ่มมีประสบการณ์ในการท างาน อาศัย
ความอดทน และการต่อเนื่องมาประกอบกัน ระยะต่อเนื่อง เป็นช่วงเวลาท่ีผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี มี

                                                         
๑๐๐สัมภาษณ์ พระราชธรรมโกศล, เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายธรรมยุต), 10 พฤศจิกายน  

2559. 
๑๐๑สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดปากน้ า, 11 พฤศจิกายน 2559. 
๑๐๒สัมภาษณ์ พระครูอรุณธรรมโกศล, เจ้าคณะอ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 

2559. 
๑๐๓สัมภาษณ์ สวัสด์ิ ฤทธิสิงห์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 

13 พฤศจิกายน  2559. 



๑๔๘ 
 

ทักษะ มีความรู้ มีความพร้อมข้อส าคัญอาศัยความต่อเนื่อง และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่มาเพิ่ม
ประสิทธิผล๑๐๔  

ผู้บริหารท่ีดีตามหลักกาลัญญุตานั้น จะต้องเป็นผู้น าท่ีบริหารงานเรื่องของเวลาได้อย่าง
เหมาะสม ตรงเวลา ตรงจังหวะและโอกาสท่ีมี รวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อื่น จนส่งผลให้การท า
กิจการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์  เพราะเหตุนี้ ผู้บริหาร ย่อมจะ
สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความเจริญรุ่งเรือและความสุขได้ในท่ีสุด๑๐๕เทคนิคท่ีช่วยให้การบริหารเวลา
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คือ การจัดท าตารางเวลา โดยจัดสรรเวลาเป็นล าดับก่อนหลังตามความ
เร่งด่วนและความส าคัญของงาน เช่น งานท่ีเร่งด่วนและส าคัญ งานท่ีเร่งด่วนแต่ไม่ส าคัญ งานท่ีไม่
เร่งด่วนแต่ส าคัญ และงานท่ีไม่เร่งด่วนและไม่ส าคัญ ดังนั้นจึงเลือกปฏิบัติงานท่ีเร่งด่วนและมี
ความส าคัญก่อน จึงจะเป็นการสะท้อนคุณค่าของผู้บริหารท่ีมีการบริหารงานให้คุ้มค่ากับเวลาอย่ าง
แท้จริง๑๐๖การประสานงานท่ีดีมีการวางแผนในการปฏิบัติหน้าท่ีให้สอดคล้องต่อเวลา บริหารงานให้
เหมาะสมและมีประสิทธิผลทันต่อเหตุการณ์ การรู้จักการวางแผนท่ีดี ด าเนินการให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลาท่ีได้ต้ังเป้าหมายไว้๑๐๗การรู้จักเวลาท่ีเหมาะสมในการท ากิจกรรมต่างๆ และรู้จักปฏิบัติตนให้
ถูกกับกาลเทศะ กล่าวคือ รู้ว่าในเวลาเช่นไรจะท าอะไร การรู้จักกาลเวลาท่ีเหมาะสม จะท าให้ไม่ด ารง
ตนอยู่ในความประมาณ ไม่ท าให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์๑๐๘ 

กล่าวโดยสรุป หลักกาลัญญุตา คือ การรู้จักกาล การเป็นผู้รู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอัน
เหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะระยะเวลาท่ี
จะต้องใช้ในการบริหารงานหรือการปฏิบัติงาน เช่น การแบ่งเวลา ท าให้ถูกจังหวะ ให้ตรงเวลา ให้เป็น
เวลาให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา โดยตระหนักถึงภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ เป้าหมาย 
และมาตรฐาน การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ประสานงานเบ้ืองต้นอย่างถูกวิธี เพื่อให้มีวิธีระเบียบปฏิบัติแบบเดียวกันและเกิดการบูรณาการความรู้
กับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับการจัดสรรเวลา ความคุ้มค่า เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

  
 
 

                                                         
๑๐๔สัมภาษณ์ แทนไท  แก้วปัญญา, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร 

จังหวัดอุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 
๑๐๕สัมภาษณ์ ปรีชา  เหมนัค, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 2559. 
๑๐๖สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วินัย จ าปาอ่อน , อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , 9 

พฤศจิกายน 2559. 
๑๐๗สัมภาษณ์ ไพรัตน์ ขจรเพชร , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี, 11 พฤศจิกายน 2559. 
๑๐๘สัมภาษณ์ จ.ส.ต.พรสวัสด์ิ  ครองบุญ , ปลัดเทศบาลบุ่งไหม อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 2559. 



๑๔๙ 
 

๑.๖) ปริสัญญุตา  

การรู้จักชุมชน ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักกลุ่มบุคคล รู้จักหมู่คณะ รู้จักชุมชน และรู้จักท่ี
ประชุม รู้กิริยาท่ีจะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหาแล้ว ควรท ากิริยาหรือปฏิบัติแบบ
นี้ จะพูดอย่างไร ชุมชนนี้ควรมีการสงเคราะห์อย่างไร๑๐๙การเป็นผู้รู้จักชุมชน ถิ่นอาศัย หรือสังคมท่ี
ตนอาศัยอยู่ รวมถึงรู้จักว่าชุมชนเหล่านั้นมีความต้องการอะไร มีความเดือดร้อนอย่างไร มีความเห็น
หรือข้อตกลงอย่างไร เมื่อทราบเช่นนั้นแล้ว ย่อมท าให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข 
และเกิดความร่วมมือจากชุมชนอย่างแท้จริง เพราะในการบริหารงานนั้น จะต้องมองการณ์ไกล หรือมี
วิสัยทัศน์ ใช้ปัญญาวิเคราะห์เหตุในการบริหารงานให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้
บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้๑๑๐กระบวนการบริหารงาน ท่ีมีความสอดคล้องกับปัญหาของประชาชน ซึ่งใน
ระยะยาวอาศัยการวิจัยเข้ามาช่วย เพื่อให้การเสริมสร้างประสิทธิผลในการบริหารงานในทุกๆ ด้าน มี
การศึกษาผลการด าเนินงานต่างๆ ของประชาชน โดยท่ีเป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง
รวมไปถึงการวิจัยท่ีจะสามารถช่วยศึกษาความเป็นไปได้โครงการ กิ จกรรม แผนงานต่างๆ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน เรียกว่า การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน๑๑๑ 

ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องให้ความส าคัญกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ท้องถิ่น หากรู้ว่า ชุมชนในสังคมอยู่ในถานการณ์อย่างไร มีปัญหาอย่างไร จะได้สามารถเข้าใจความ
การของสังคมนั้นได้อย่างถูกต้อง หรือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด นอกจากนี้ ยังรู้เข้าใจในระเบียบกฎเกณฑ์ 
รู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้นๆ เพื่อให้รู้จักวางตัวได้อย่างเหมาะสม สามารถ
เข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆ ของสังคมนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง จะได้สามารถน าความสงบสุข ความ
เจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมได้๑๑๒ การรู้จักปัญหาความการของสังคมว่า เขาต้องการอะไรในส่ิงนั้นและหา
วิธีวางแผนท้ังระยะส้ัน และระยะยาวให้เหมาะสม เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมนั้น๑๑๓

เป้าหมายหลักในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ การพัฒนาประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

                                                         
๑๐๙สัมภาษณ์ ถาวร ดีงาม, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี, 11  

พฤศจิกายน 2559. 
๑๑๐สัมภาษณ์ ผศ.สุพิมล ศรศักดา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 

11 พฤศจิกายน 2559. 
๑๑๑สัมภาษณ์ ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , 9  

พฤศจิกายน 2559. 
๑๑๒สัมภาษณ์ ศุภร คูณผล , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 
๑๑๓สัมภาษณ์ บุญกอง คูณมา, ประธานมวลชนคนต าบลบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 ธันวาคม 2559. 



๑๕๐ 
 

แห่งชาติ มีการสร้างแนวทางความสุขและประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนคนไทย เพื่อให้สามารถ
ประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม๑๑๔ 

ผู้บริหารท่ีเข้าใจความต้องการของประชาชน และประชาชนให้การยอมรับ ย่อมท าให้
ผู้บริหารนั้น มีการวางตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกท้ังยังเป็นท่ียอมรับนับถือจากบุคคลใน
สังคมนั้นๆ ด้วย ซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกส่ิงย่อมเกี่ยวพันท้ังทางตรงและทางอ้อม หากอยู่อย่างไร้
ชุมชน ไร้ สังคม ย่อมท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถพัฒนาและอยู่รอดต่อการ
เปล่ียนแปลงได้ ดังนั้น ผู้บริหารที่รู้จักชุมชนเป็นอย่างดี ย่อมสามารถวางตนได้อย่างเหมาะสมในสังคม
นั้น และยังสามารถบริหารงาน ตลอดถึงการจัดการกิจการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ
แบบแผน ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคม ตลอดจนสามารถน ามาซึ่งความสงบสุข               
ความเจริญก้าวหน้ามาสู่สังคมนั้นๆ อีกด้วย๑๑๕ การรู้จักชุมชน ท าให้เรารู้ถึงสถานการณ์ท่ีองค์กรท่ีเรา
อยู่ ชุมชนท่ีเราก าลังเข้าไปให้บริการ เรามีการเรียนรู้เพื่อการหาข้อมูล เช่น ความเช่ือการเรียนรู้ชุมชน
ก่อให้เกิดประโยชน์ คือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพราะประชาชนมีอาชีพท่ี
ต่างกัน ความรู้ต่างกัน ความต้องการแตกต่างกัน จึงท าให้การตอบสนองความต้องการท่ียาก๑๑๖     
การตระหนักถึงบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยสามารถน าไปใช้ใน
การวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ท าให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตาม
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการท างาน ส่ังการขององค์กรในการพัฒนาชุมชน และมีการรายงาน
ผลต่างๆ ได้อย่างท่ัวถึง๑๑๗ 

กล่าวโดยสรุป การรู้จักชุมชน ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักกลุ่มบุคคล รู้จักหมู่คณะ รู้จัก
ชุมชน และรู้จักท่ีประชุม รู้กิริยาท่ีจะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ การเป็นผู้รู้จักชุมชน ถิ่นอาศัย หรือสังคม
ท่ีตนอาศัยอยู่ รวมถึงรู้จักว่าชุมชนเหล่านั้นมีความต้องการอะไร มีความเดือดร้อนอย่างไร มีความเห็น
หรือข้อตกลงอย่างไร เมื่อทราบเช่นนั้นแล้ว ย่อมท าให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข 
และเกิดความร่วมมือจากชุมชนอย่างแท้จริง กระบวนการบริหารงาน ท่ีมีความสอดคล้องกับปัญหา
ของประชาชน ต้องน าการวิจัย และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้ามาช่วย เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาท่ีตรงจุดและเกิดการบูรณาการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนโดยรวม 

  
 

 
                                                         

๑๑๔สัมภาษณ์ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช, คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 พฤศจิกายน 
2559. 

๑๑๕สัมภาษณ์ สวัสด์ิ ฤทธิสิงห์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 
13 พฤศจิกายน  2559. 

๑๑๖สัมภาษณ์ ผศ.สุพิมล  ศรศักดา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 
11 พฤศจิกายน 2559. 

๑๑๗สัมภาษณ์ แทนไท  แก้วปัญญา, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 



๑๕๑ 
 

๑.๗) หลักปุคคลัญญุตา   

ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการเรียนรู้สภาพปัญหาและต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี เพราะการรู้ จักบุคคล ชุมชน เป็นส่ิงท่ีส าคัญของการเรียนรู้ ท่ีอาศัยศาสตร์
หลากหลายแขนงในการส่งเสริมการสร้างงานเพื่อพัฒนาหรือเสียสละเพื่อสังคม๑๑๘ แนวทางในการ
ปฏิบัติตนหรือวางตัวให้เหมาะสมตามฐานะท้ังของเราและของผู้อื่นด้วย ดังนั้น ผู้บริหารท่ีดีย่อมรู้
บุคคล รู้ภูมิปัญญา รู้ภูมิธรรม และรู้ประเภทของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเลือกใช้คนให้
เหมาะสมกับงาน เลือกคนในการท างานร่วมกัน จึงจะท าให้การบริหารงานทุกๆ ด้าน เกิดประสิทธิผล
ในการท างาน เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน  ตลอดจนสามารถสร้างความสามัคคีและความ
เจริญก้าวหน้าให้แก่หมู่คณะและองค์กร๑๑๙การรู้จักเลือกคบคน ใครควรคบหรือไม่ควรคบ และรู้จักว่า 
คนแต่ละคนมีอุปนิสัยใจคอท่ีแตกต่างกัน มีคุณธรรมต่างกัน มีความประพฤติต่างกัน มีหน้าท่ีการงาน
ต่างกัน ดังนั้น จึงรู้จักเลือกคบหาคนท่ีควรคบ ท าให้ได้คนดี คนท างานเก่ง และเหมาะสมกับงาน การ
จะเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากการท างานร่วมกับบุคคลหลายฝ่าย โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นการท างานในรูปคณะกรรมการ จะรู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าแต่ละบุคคลว่า มี
อัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรมอย่างไร จึงจะสามารถปฏิบัติต่อบุคคลอื่น สัมพันธ์เกี่ยวข้องจะ
ให้เกียรติยกย่องตามสมควรแห่งสถานภาพ ดังนั้น การรู้จักบุคคล และเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยรู้จักเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน๑๒๐  

การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่างๆ ของบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงความรู้ ความสามรถ ของบุคลากรแต่ละคนท่ีมีความรู้ 
ความสามารถท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานต่างๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งยังมีความคิดหลากหลายและมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า 
สะท้อนถึงปัญหาในหลากหลายรูปแบบ ท่ีเราวางแผนและแก้ปัญหานั้นในระดับหนึ่งก่อนจนสามารถท่ี
จะน าหลักการที่รู้จักบุคคล และรู้ถึงความสามารถท่ีแท้จริงของตนเอง น ามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทท่ี
เป็นอยู่ เพื่อด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีผ่านการแก้ปัญหาภายในมาแล้ว จะส่งผลให้เป้าหมายท่ีวางไว้
บรรลุผลได้เป็นอย่างดี๑๒๑ ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกระจายอ านาจหน้าท่ี หรือ
ภาระงานอย่างชัดเจน การท างานย่อมมีทีมงาน การท างานคนเดียวย่อมท าไม่ได้ ถ้าจะท างานใหญ่เรา
จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น การท างานทุกอย่างอาศัยการปรึกษาหารือ หรือให้ทุกคนได้แสดงความ

                                                         
๑๑๘สัมภาษณ์ ปรีชา เหมนัค, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 2559. 
๑๑๙สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วินัย จ าปาอ่อน , อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , 9 

พฤศจิกายน 2559. 
๑๒๐สัมภาษณ์ จ.ส.ต.พรสวัสด์ิ ครองบุญ , ปลัดเทศบาลบุ่งไหม อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 2559. 
๑๒๑สัมภาษณ์ บุญกอง คูณมา, ประธานมวลชนคนต าบลบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 ธันวาคม 2559. 



๑๕๒ 
 

คิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และจับเอาประเด็นส าคัญมาสรุปแล้วแจ้งให้ทุกคนได้
ทราบและมอบหมายงาน อ านาจหน้าท่ีให้ทุกคนรับผิดชอบในหน้าท่ีของตน๑๒๒ 

การรู้จักบุคคลท่ีจะท างานด้วย โดยการสังเกต การลงมือท างานร่วมกันจากอุปนิสัย     
จากความถนัดของแต่ละบุคคล แล้วการใช้งานให้เหมาะสมกับบุคคล ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การติดตาม
งานท่ีได้รับมอบหมายไปอย่างต่อเนื่อง หากมีปัญหาอะไร จะได้เข้าช่วยเหลือ หรือหาวิธีแก้ปัญหา
ร่วมกันพยายามฝึกบุคคลให้ท างานแบบสร้างสรรค์ท าให้ได้ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม๑๒๓ การรู้จักบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องหรือท่ีมาร่วมงาน มีความสามัคคีช่วยเหลือกัน และใช้คนให้เหมาะสมกับงานในการ
เสริมสร้างประสิทธิผลของการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการท่ีจะให้บริการแก่
ประชาชนในท้องถิ่นของตนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น๑๒๔ การเลือกคบคนท่ีเป็นกัลยาณมิตร ย่อมน าพา
ความดีความเจริญมาสู่ตน และองค์กร โดยท่ีกัลยาณมิตรนั้นจะน าช้ีแนะแนวทางสู่ความเจริญ และ
ปฏิบัติตนท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี แต่หากคบคนพาลย่อมพาไปสู่ความหายนะท้ังแก่ตนเองและองค์กรด้วย 
ดังนั้น ผู้บริหารท่ีดีควรเลือกคบบุคคลและปฏิบัติตามแบบอย่างท่ีดี เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง และน าความเจริญมาสู่ตนเองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๒๕ การรู้จักลักษณะนิสัย 
คุณสมบัติ ทัศนะคติ ตลอดจนคุณธรรมของแต่ละบุคคล ท่ีจะเกี่ยวข้องกับการบริหารงานให้มี
ประสิทธิผล เพื่อให้ประสบความส าเร็จจะมีหลักในการส่ังการท่ีชัดเจนตลอดจนสามารถเลือกใช้คนให้
เหมาะสมกับงานท าให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความก้าวหน้าท้ังแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
หมู่คณะ และองค์กรตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้๑๒๖ 

กล่าวโดยสรุป ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการเรียนรู้สภาพปัญหา
และต้องการของประชาชนในพื้นท่ี วางตัวให้เหมาะสมตามฐานะ รู้บุคคล รู้ภูมิปัญญา รู้ภูมิธรรม และ
รู้ประเภทของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน เกิดประสิทธิผลในการ
ท างาน เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน  ตลอดจนสามารถสร้างความสามัคคีและความ
เจริญก้าวหน้าในองค์กร โดยมีการกระจายอ านาจหน้าท่ี หรือภาระงานอย่างชัดเจน การท างานย่อมมี
ทีมงาน มีการปรึกษาหารือ หรือให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ตลอดถึง มีการติดตามงานท่ีได้รับมอบหมายไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ได้รับความรู้
ใหม่ในการท างานตามเป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ ๔.๒ ดังนี้ 

 
 

                                                         
๑๒๒สัมภาษณ์ ส ารวย ประสานศรี, ผู้ใหญ่บ้านบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี , 12 

ธันวาคม 2559. 
๑๒๓สัมภาษณ์ ทองบรร มะเด่ือ, ก านันต าบลบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี , 10 

ธันวาคม 2559. 
๑๒๔สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดปากน้ า, 11 พฤศจิกายน 2559. 
๑๒๕สัมภาษณ์ พระราชธรรมโกศล, เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายธรรมยุต) , 10 พฤศจิกายน  

2559. 
๑๒๖สัมภาษณ์ พระครูอรุณธรรมโกศล, เจ้าคณะอ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 

2559. 



๑๕๓ 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ที่ส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภาพท่ี ๔.๒ จะเห็นได้ว่า ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วย ๑) ด้านแผนพัฒนาของ อปท. ๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ ๓) ด้านการปฏิบัติราชการ 
และ ๔) ด้านการพัฒนาองค์กรในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ 
หลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักจะส่งผลต่อ
ประสิทธิผล ดังนี้ 

การวิเคราะห์
หลักสัปปุรสิธรรม 

รู้จักเหตุ 

รู้จักผล 

รู้จักตน 

รู้จักประมาณ 

รู้จักเวลา 

รู้จักชุมชน 

รู้จักบุคคล 

- ตระหนักถึงสภาพของปัญหา 

- วางแผนร่วมกัน 

- ก าหนดแผนงานที่ชัดเจน 

- เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ 
- มีแผนการด าเนินงาน 
- มีคุณธรรมจริยธรรม 

- ค านึงถึงความเหมาะสม 
- มีหลักการที่เหมาะสม 
- มีระเบียบในการปฏิบัติงาน 

- รู้จักพ้ืนที่เป็นอย่างดี 
- บริหารทรัพยากรได้ดี 
- มีส่วนร่วมกับชุมชน 

- ใช้คนให้ถูกกับงาน 
- ก าหนดหน้าที่ให้ชัดเจน 
- เรียนรู้ความแตกต่าง 

- ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 
- ก่อให้เกิดประโยชน์ 
- ก าหนดวิธีการด าเนินงาน 

- รู้จักตนเองเป็นอย่างดี 
- เข้าใจในความสามารถของตน 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หลักพุทธธรรมที่

ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลใน
การบริหารงาน

ขององค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถ่ิน 
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๑. หลักธัมมัญญุตา คือ รู้จักการ รู้จักเหตุ รู้งาน รู้หน้าท่ีอย่างถูกต้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการท าโครงการท่ีมุ่งต่อประโยชน์ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้หลักความเป็นจริง 
หลักการ กฎเกณฑ์ หน้าท่ีท่ีปฏิบัติมีความรับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้ มีความเข้าใจว่าตัวเองมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการบางส่ิงบางอย่างให้
บรรลุผลส าเร็จ มีการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
แห่งมาเป็นกรอบในการท างาน มีวางแผนการท ายุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา     รวมไปถึงการ
ก าหนดหน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของแต่
ละคนในแต่ละหน่วยงาน ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมีความเสมอภาค     มีความเป็นธรรม ใน
การท าหน้าท่ีให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม 

๒. หลักอัตถัญญุตา คือ รู้จุดกมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การวางแผนงานทุกอย่างได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้จัก
จุดหมาย หรือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ด าเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ยึดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เป็นหลัก สามารถ
วิเคราะห์ผลท่ีจะได้รับจากการด าเนินโครงการต่างๆ อย่างถูกต้อง มีการวางแผนงานทุกอย่างได้อย่าง
เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ บริหารงานตามยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาเมืองท่ีเน้นการ
พัฒนาแบบยั่งยืนตามท่ีก าหนดไว้อย่างจริงจังและต่อเนื่องและตามเจตนารมณ์ของหลักการปกครอง
ตนเองท้องถิ่น (Local Self Government) อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. หลักอัตตัญญุตา คือ รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ บุคลากรท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้จักตนเอง คือ รู้จักตัวตนของตัวเอง 
ว่า องค์กรอยู่ในสถานะอะไร มีความรู้ความสามารถอย่างไร สามารถวัดความรู้ตนได้ ว่าศักยภาพของ
ตนเองมีมากน้อยเพียงใด การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิผลนั้น มีการพัฒนา
ตนเอง คนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงได้อย่างชัดแจ้ง และท่ี
ส าคัญท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าพาองค์กรและประชาชนบรรลุตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาองค์กรของตนเองไปสู่ความส าเร็จมีประสิทธิผลอยู่
แล้ว โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรในหน่วยงาน เรียกได้ว่า เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะน าพาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายได้ ท้ังนี้ งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นงานท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร และเมื่อได้
คัดสรรให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาอยู่ในองค์กรแล้ว งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะดูแลฝึกอบรม
และพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท่ีจะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ 
และพร้อมจะปฏิบัติงานท่ีท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความส าเร็จให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

๔. หลักมัตตัญญุตา คือ รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ก าหนดหลักจริยธรรมของหน่วยงานหรือไม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับ ค าว่า 
ความพอเหมาะพอควรในการท่ีจะด าเนินโครงการ กิจกรรมทุกอย่างให้ลุล่วงไปด้วยดีตามแผนพัฒนา
ท่ีวางไว้ การรู้ประมาณ ตามหลักมัตตัญญุตา ย่อมท าให้ผู้ประพฤติปฏิบัติมีความสุขความเจริญ        



๑๕๕ 
 

ในระดับองค์กรท าให้องค์กรมีการพัฒนา เจริญงอกงาม ย่อมท าให้การด าเนินกิจการงานต่างๆ ของ
องค์กรสามารถน าพาองค์กร ประชาชน ไปสู่ความสุขสงบ ปลอดภัย และความเจริญได้อย่างแท้จริง 
ท้ังนี้มีการก าหนดหลักจริยธรรมของหน่วยงานและจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมจริยธรรมเสริมเข้าไป
ด้วย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีจิตส านึก ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ี
ดีในการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและช่ือตรง ความพอดีในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาค 
สุจริตและไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าท่ี ต้องท างานอย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหมั่นเพียร แก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติของท้องถิ่นได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด   

๕. หลักกาลัญญุตา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้ จักเวลา รู้ คุณค่าของเวลา            
มีข้ันตอนในการท างานในการให้บริการประชาชนตามหลักกาลัญญุตา คือ การรู้จักกาล การเป็นผู้รู้จัก
กาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพราะระยะเวลาท่ีจะต้องใช้ในการบริหารงานหรือการปฏิบัติงาน เช่น การแบ่งเวลา ท าให้ถูก
จังหวะ ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา โดยตระหนักถึงภาระหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ เป้าหมาย และมาตรฐาน การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการประสานงานเบ้ืองต้นอย่างถูกวิธี เพื่อให้มีวิธีระเบียบปฏิบัติแบบเดียวกันและ
เกิดการบูรณาการความรู้กับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับการจัดสรรเวลา ความคุ้มค่า เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล  

๖. หลักปริสัญญุตา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้ มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน การรู้จักชุมชน ความรู้
จักบริษัท คือ รู้จักกลุ่มบุคคล รู้จักหมู่คณะ รู้จักชุมชน และรู้จักท่ีประชุม รู้กิริยาท่ีจะประพฤติต่อ
ชุมชนนั้นๆ การเป็นผู้รู้จักชุมชน ถิ่นอาศัย หรือสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ รวมถึงรู้จักว่าชุมชนเหล่านั้นมี
ความต้องการอะไร มีความเดือดร้อนอย่างไร มีความเห็นหรือข้อตกลงอย่างไร เมื่อทราบเช่นนั้นแล้ว 
ย่อมท าให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข และเกิดความร่วมมือจากชุมชนอย่างแท้จริง 
กระบวนการบริหารงาน ท่ีมีความสอดคล้องกับปัญหาของประชาชน ต้องน าการวิจัย และการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนเข้ามาช่วย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีตรงจุดและเกิดการบูรณาการ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

๗. หลักปุคลัญญุตา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเรียนรู้สภาพปัญหาและต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี วางตัวให้เหมาะสมตามฐานะ รู้บุคคล รู้ภูมิปัญญา รู้ภูมิธรรม และรู้ประเภท
ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน เกิดประสิทธิผลในการท างาน 
เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตลอดจนสามารถสร้างความสามัคคีและความเจริญก้าวหน้าใน
องค์กร โดยมีการกระจายอ านาจหน้าท่ี หรือภาระงานอย่างชัดเจน การท างานย่อมมีทีมงาน มีการ
ปรึกษาหารือ หรือให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดถึง มีการ
ติดตามงานท่ีได้รับมอบหมายไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ได้รับความรู้ใหม่ในการท างาน
ตามเป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้ 

 
 
 



๑๕๖ 
 

๒) หลักพละ ๔  

๒.๑) หลักปัญญาพละ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักการวางแผนท่ีเกิดมาจากความต้องการของประชาชน
ท่ีตระหนักในความจ าเป็น คุณค่าท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้รับรู้ปัญหา และร่วมกันในการ
วางแผน เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารงานให้ครอบคลุม และมีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน และการ
วางแผนนั้น ยังศึกษาวิสัยทัศน์ให้เข้าใจ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม จัดอบรม ให้ความรู้แก่
ภาคประชาชนอย่างท่ัวถึง๑๒๗ก าลังความรู้ความสามารถนั้น ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับ
กระบวนการในการด าเนินการอย่างเป็นล าดับข้ันตอน และแต่ละตอนนั้นจะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์
กัน ถ้าขั้นตอนใดด าเนินการผิดพลาดก็จะส่งผลให้การด าเนินการในขั้นต่อๆ ไปประสบปัญหาล้มเหลว
ตามไปด้วยได้ การบริหารงานเป็นไปตามหลักการและตามสถานการณ์พิจารณามอบหมายงานให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีใช้อยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้วิธีการปฏิบัติงานท่ี
ก าหนดขึ้นนั้นเป็นแนวทางท่ีถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ๑๒๘  การวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางของ
องค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร่วมคิด ร่วมปรึกษา ร่วมท า ร่วมการระดมสมอง เพื่อทิศทางการ
ท างาน ท้ังนี้ในการวางแผนนั้น มีความจ าเป็น ท่ีจะต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กิจกรรม 
และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม 
และประเมินผลในระยะยาวด้วย รวมถึงการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง เพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรมในอนาคต๑๒๙ การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มี
ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ลักษณะการวางแผนของหน่วยงานภาครัฐ ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม กล่าวคือ ชุมชน
ร่วมคิด ร่วมก าหนดแผนงาน เพื่อวางเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเจริญรุ่งเรือง  

๒. เมื่อได้ลักษณะการวางแผนท่ีเกิดจากการร่วมคิด ร่วมท าแล้ว ก็ด าเนินงานตามแผน 
โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นตามกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก 

๓. เมื่อเสร็จส้ินการด าเนินงานก็มีการตรวจสอบถึงการจัดกิจกรรมและผลสะท้อนกลับ
มาถึงความคุ้มค่าและตรวจสอบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง เพื่อหาข้อสรุป และ
แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต๑๓๐  

ในขณะเดียวกันในการบริการมีส่ิงส าคัญของต่อการบริหารงานท่ียึดหลักการวางแผนงาน
ท่ีดี มีหลักการ คือ 

                                                         
๑๒๗สัมภาษณ์ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช, คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 พฤศจิกายน 

2559. 
๑๒๘สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วินัย จ าปาอ่อน , อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9 

พฤศจิกายน 2559. 
๑๒๙สัมภาษณ์ ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , 9  

พฤศจิกายน 2559.        
๑๓๐สัมภาษณ์ ผศ.สุพิมล ศรศักดา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 

11 พฤศจิกายน 2559. 



๑๕๗ 
 

๑. ผู้บริหารมีการสร้างจิตส านึกให้แก่บุคลากรได้ตระหนักรู้ว่า ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ
ร่วมกัน ในการท่ีจะอุทิศตนเพื่อความสุขของประชาชน 

๒. ฝึกอบรมให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าความสุขสบาย
ส่วนตนมีอุดมการณ์เพื่อองค์กรอย่างแท้จริง 

๓. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของการท างานให้มีประสิทธิผลตามท่ีต้องการ 

๔. ฝึกทักษะการท างานกันเป็นทีมงาน มากกว่าความเป็นเอกเทศ เพราะทีมจะท าให้
งานมีประสิทธิภาพได้มากกว่าท างานคนเดียว๑๓๑ 

หลักการวางแผนนั้น การวางแผนงานล่วงหน้า มีประเด็นท่ีส าคัญ คือ การก าหนด
วัตถุประสงค์ของการบริหารงานให้ชัดเจน การเตรียมการและการซักซ้อมปฏิบัติ การคิดล่ว งหน้า  
มองให้ก้าวไกล การก าหนดประเด็นปัญหา มีปฏิทินงานเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และมองไกลเป็นปี
ไว้ล่วงหน้า ในแต่ละช่วงเวลาของปฏิทินจะมองไปข้างหน้าว่า สัปดาห์ไหนจะท าอะไร เตรียมอะไร     
จะเตรียมอย่างไร ใครเป็นผู้เตรียม การเตรียมรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน โดยจัดเป็นตารางแบ่งงาน 
ตารางควบคุมงาน และตารางติดตามงานในแต่ละจุด๑๓๒ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรมีความรอบรู้ในการพัฒนาแผน โดยปกติปัญหาท่ีถูกน ามาแก้ไขเพื่อปรับปรุงนั้น จะประกอบด้วย
สาเหตุหลายประการ ในการแก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ท าการจัดท าและพัฒนาแผนการปรับปรุง และการพัฒนาแผน ประกอบด้วย การก าหนดโครงการ 
กิจกรรม และแผนงานท่ีต้องการปรับปรุงอย่างชัดเจน แยกโครงการ กิจกรรม และแผนงานออกตาม
โครงสร้างองค์กร กระจายส่วนย่อยของกิจกรรมพื้นฐานไปตามฝ่ายต่างๆ ในองค์กร ก าหนดวิธีการ
ประเมินความส าเร็จ ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน บุคคลท่ีมีต าแหน่งสูงสุดใน
องค์กร ควรเป็นผู้ตัดสินใจในการมอบหมายงานและวิธีการประเมินผลโดยผ่านการพบปะสนทนากับ
แต่ละฝ่ายในองค์กร๑๓๓ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเน้นการให้บริการท่ีเป็นเลิศ
และมีความเต็มใจ ตลอดถึง การพูดจาไพเราะเสนาะโสต และมีการช้ีแจงข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้
มารับบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการท่ีเป็นการให้บริการสาธารณะ ควรบริหารงานให้มี
คุณภาพ และบริการอย่างเท่าเทียมกัน เกิดความเสมอภาคทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้ท่ีเดือดร้อนกว่า ควร
ได้รับการช่วยเหลือเป็นอันดับแรก โดยการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน และท่ีส าคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของโครงการ กิจกรรม 

                                                         
๑๓๑สัมภาษณ์ สวัสด์ิ ฤทธิสิงห์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 

13 พฤศจิกายน  2559. 
๑๓๒สัมภาษณ์ แทนไท แก้วปัญญา , นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร 

จังหวัดอุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 
๑๓๓สัมภาษณ์ ศุภร  คูณผล , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 



๑๕๘ 
 

และแผนงานท่ีได้มีการด าเนินงานไปแล้ว เพื่อให้เกิดความโปร่งใส๑๓๔ ระบบการท างานท่ีดีส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Participative Planning) การให้คนทุกระดับมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการท างานมีความส าคัญมาก เพราะทุกคนล้วนมีจุดเด่น จุดด้อยแตกต่างกันไป ดังนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐ จึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็ นท่ี
สร้างสรรค์ในการให้บริการแก่ประชาชน๑๓๕ 

การก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ภาระความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีแผนกต่างๆ ท่ี
จะท ารายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ สรุปรายรับ รายจ่าย มีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะ 
และมีระบบการพัฒนาแบบต่อยอด๑๓๖ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ควรมีการปรับระบบการ
ท างานให้มีความยืดหยุ่น ลดล าดับช้ันการบังคับบัญชาให้มากท่ีสุด เป็นองค์การแบบแนวราบ ซึ่งจะท า
ให้องค์กร มีความคล่องตัว เหมาะสมกับสภาวะทางการท างานในแต่ละโครงการ กิจกรรมและ
แผนงาน มิฉะนั้น ยิ่งมีล าดับช้ันการบังคับบัญชา ปัญหาก็จะยิ่งท าให้องค์กรบริหารงานมีความล่าช้า 
เนื่องจากยึดติดกับการบังคับบัญชาจนท าให้ตัดสินใจได้ช้าไม่เหมาะกับรูปแบบการบริหารงานในยุค
โลกาภิวัฒน์ท่ีอาศัยการตัดสินใจเฉพาะหน้า ซึ่งค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นเป็นหลัก๑๓๗  

ระบบการท างานอาศัยความยืดหยุ่นและมีการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายอื่น ๆ รวม
ไปถึงสร้างความรู้ความเข้าใจกับสาธารณะเพื่อให้เข้าใจถึงการท างานของเครือข่ายท้ังนี้เพื่อให้การ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชน หรือองค์กรไม่แสวงหาก าไร เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบการท างานได้จะยิ่งดีมาก เนื่องจากในยุคสมัยนี้อาศัยระบบการท างานท่ีแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีในระดับหนึ่งด้วย ดังนั้นระบบการท างานไม่จะมีการบังคับบัญชามากจนเกินไป
ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานของเครือข่ายมีความล่าช้า แต่ท้ังนี้ไม่ลืมในเรื่องของแผนงานท่ีได้วางไว้ให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย ซึ่งค านึงถึงหลักความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของกลุ่มเครือข่ายด้วย๑๓๘ 
การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร 
มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ๑๓๙องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการด าเนินโครงการ 
กิจกรรม แผนงานต่างๆ ตามท่ีได้ก าหนดเป็นนโยบายไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาความเป็นไป

                                                         
๑๓๔สัมภาษณ์ ไพรัตน์ ขจรเพชร , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี, 11 พฤศจิกายน 2559. 
๑๓๕สัมภาษณ์ ปรีชา เหมนัค, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 2559. 
๑๓๖สัมภาษณ์ พระราชธรรมโกศล, เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายธรรมยุต) , 10 พฤศจิกายน  

2559. 
๑๓๗สัมภาษณ์ พระครูอรุณธรรมโกศล, เจ้าคณะอ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 

2559. 
๑๓๘สัมภาษณ์ ส ารวย ประสานศรี, ผู้ใหญ่บ้านบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี , 12 

ธันวาคม 2559. 
๑๓๙สัมภาษณ์ ถาวร ดีงาม, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี, 11  

พฤศจิกายน 2559. 



๑๕๙ 
 

ได้ หรือมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนโดยรวม ซึ่งบาง
โครงการอาจจะต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก ควรให้บริษัทเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุน ภายใต้
มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีจะตรวจสอบความโปร่งใส ความคุ้มค่า และการประหยัด
พลังงาน อันเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย๑๔๐ 

ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าระบบ internet มาช่วยในการบริหาร
และการปฏิบัติราชการ เพื่อมาช่วยในการติดตามข้อมูล เกี่ยวกับข่าวสาร ระเบียบ การวินิจฉัยส่ังการ 
การจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อท าให้การบริหารงานมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น๑๔๑ ควรให้ขวัญก าลังใจ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติราชการ ให้บริการแก่ประชาชน เป็นการให้พลังกาย และพลังใจท่ีจะ
ปฏิบัติภารกิจราชการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุผลในการบริหารงาน๑๔๒ ควรมีการ
ส่งเสริมด้านการจัดโครงการฝึกอบรม พนักงาน พนักงานจ้างให้มีทักษะ ความสามารถ ในการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อสร้างความพอใจ เช่ือถือ จากประชาชน๑๔๓ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ ตลอดจนเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการได้ โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ
การด าเนินการในการท่ีจะน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา   
ขยาย หรือยุติการด าเนินการซึ่งจะบ่งช้ีว่า กระบวนการ วิธีการ แผน หรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด๑๔๔  การประชุมถ่ายทอด
แนวทางปฏิบัติงานผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  ผลการประเมิน จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง มีการประชุมส่วนราชการและก าหนดกรอบตัวช้ีวัด
ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการแต่ละบุคคล ด้านปริมาณงาน และก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ซึ่ง
ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดของแต่ละบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม และมีการ
ติดตามและรายงานผลในแต่ละเดือน๑๔๕ 

                                                         
๑๔๐สัมภาษณ์ บุญกอง คูณมา, ประธานมวลชนคนต าบลบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 ธันวาคม 2559. 
๑๔๑สัมภาษณ์ ศุภร คูณผล , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 
๑๔๒สัมภาษณ์ ผศ.สุพิมล ศรศักดา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 

11 พฤศจิกายน 2559. 
๑๔๓สัมภาษณ์ แทนไท  แก้วปัญญา, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร 

จังหวัดอุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 
๑๔๔สัมภาษณ์ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช, คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 พฤศจิกายน 

2559. 
๑๔๕สัมภาษณ์ ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9  

พฤศจิกายน 2559.        



๑๖๐ 
 

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี อ านาจใน
การบริหาร และทิศทางของการพัฒนาองค์กรไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ของการท างาน
อย่างชัดเจน ท่ีได้ก าหนดเป็นนโยบายและเขียนเอาไว้ในโครงการ กิจรรม และแผนงานเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว ท้ังนี้ท้ังนั้น โครงการต่างๆ นั้น จะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดขั้นตอนใน
การท างาน มีการวางแผนอัตราก าลังภายในหน่วยงาน และสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้ฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มความรู้ใหม่ๆ มาใช้การปฏิบัติงาน๑๔๖ การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับ
ต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม 
และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดใน
ระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาอ าเภอในระดับอ าเภอ ซึ่งในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอ าเภอนั้น ท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย๑๔๗คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรท่ีท า
หน้าท่ีก าหนดกรอบทิศทาง แนวทาง รวมท้ังประสานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการ พัฒนาจังหวัด อ าเภอ ตรวจสอบวิเคราะห์และประสาน
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา หรือแผนพัฒนา สามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด รวบรวมข้อมูลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อประโยชน์ในการประสานแผน๑๔๘   

๒.๒) ด้านวิริยะพละ (ก าลังความขยันหม่ันเพียร) 

การวางแผนมีการก าหนดโครงการอย่างกว้างๆ ว่ามีอะไรบ้างท่ีจะลงมือปฏิบัติ วางแนววิธี
ปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ก่อนลงมือปฏิบัติการ และก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย 
แผนด าเนินงาน เพื่อก าหนดทิศทางการท างาน๑๔๙ การบริหารการวางแผนเป็นหน้าท่ีของนักพัฒนา
เพราะการวางแผน คือ กระบวนการ   ในการก าหนดวัตถุประสงค์และก าหนดวิธีการว่า จะท าอย่างไร
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร การวางแผนเป็นกระบวนการในการเผชิญ
กับความไม่แน่นอนโดยการก าหนดการกระท าขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามท่ีก าหนดไว้ การวางแผนจะ
เกี่ยวข้องกัน ๒ อย่างคือ จุดหมายปลายทางกับวิธีการ จุดหมายปลายทางกับความส าเร็จ๑๕๐ 

                                                         
๑๔๖สัมภาษณ์ ไพรัตน์ ขจรเพชร , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี, 11 พฤศจิกายน 2559. 
๑๔๗สัมภาษณ์ จ.ส.ต.พรสวัสด์ิครองบุญ , ปลัดเทศบาลบุ่งไหม อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 2559. 
๑๔๘สัมภาษณ์ สวัสด์ิ ฤทธิสิงห์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 

13 พฤศจิกายน  2559. 
๑๔๙สัมภาษณ์ ทองบรร มะเด่ือ, ก านันต าบลบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี , 10 

ธันวาคม 2559. 
๑๕๐สัมภาษณ์ ผศ.สุพิมล ศรศักดา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 

11 พฤศจิกายน 2559. 



๑๖๑ 
 

การวางแผนเป็นล าดับขั้นตอน เพราะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน
ล่วงหน้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร๑๕๑  มีลักษณะเฉพาะมากกว่าลักษณะกว้าง มีการ
จ าแนกความแตกต่างระหว่าง   ส่ิงท่ีรู้และไม่รู้ให้ชัดเจน รวมถึงการเช่ือมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผล๑๕๒

หลักการวางแผน คือ การสร้างทางเลือกหรือแนวทางด าเนินการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจในอนาคต๑๕๓ การจัดวางโครงการแผนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าว่าจะ
ท าอะไรบ้าง และท าอย่างไรเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้๑๕๔ 

 หัวหน้าฝ่ายงานแต่ละฝ่ายต้องออกแบบและพัฒนาแผน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยแผนการจะได้รับการกระจายออกเป็นล าดับลงมาท่ัวท้ังองค์กรด้วยวิธีนี้ และจะถูก
พัฒนาอย่างเหมาะสมในแต่ละระดับในโครงสร้างองค์กร จนกระท่ังถึงระดับท่ีไม่จ าเป็นต้องกระจายลง
อีกต่อไป ขั้นตอนสุดท้าย คือ การตัดสินใจของบุคลากรท่ีต้องท างาน ทรัพยากรท่ีต้องการ และ
ตารางเวลาท่ีต้องปฏิบัติตาม และท าแผนการพัฒนาให้อยู่ในรูปของเอกสารทั้งหมดอย่างละเอียด ท้ังนี้ 
เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการส่ือสารแผนการได้อย่างแม่นย าท่ีสุด๑๕๕ การวางแผนเป็นการลดความไม่
แน่นอน และปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ท้ังนี้ เพราะการวางแผนเป็นการจัด
โอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกล มองเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตท่ีอาจเกิดขึ้น 
เช่น การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี ปัญหา ความต้องการของประชาชนในสังคมนั้น ซึ่งส่ิงเหล่านี้ 
อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ดังนั้น องค์การจึงจ าเป็นต้องเตรียมตัวและเผชิญ
กับส่ิงท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของส่ิงแวดล้อมอันได้แก่สภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง เป็นต้น๑๕๖ 

อีกท้ังระบบการท างานบางส่วนยังไม่ยั่งยืน แต่ก็มีบางส่วนก็ยังยังยืนอยู่ อันเกิดจาการ
สนับสนุนของรัฐบาล ในสมัยก่อนนั้นรัฐบาลให้การสนับสนุนองค์การ ให้มีคุณภาพในการบริหาร และ
พัฒนาระบบการท างาน เพื่อให้การด าเนินงานได้ตรงตามท่ีก าหนดไว้ และสามารถคาดการณ์และ
วางแผนในการท างาน รวมท้ังการแก้ไข การพัฒนาตนเองและสังคมได้โดยการใช้หลักการนี้ ผู้บริหารก็
จะช่ือว่าเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองทุกอย่างทะลุปรุโปร่ง สามารถน าพาหมู่คณะหรือมวลชน 

                                                         
๑๕๑สัมภาษณ์ ปรีชา เหมนัค, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 2559. 
๑๕๒สัมภาษณ์ จ.ส.ต.พรสวัสด์ิ ครองบุญ , ปลัดเทศบาลบุ่งไหม อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 2559. 
๑๕๓สัมภาษณ์ แทนไท  แก้วปัญญา, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร 

จังหวัดอุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 
๑๕๔สัมภาษณ์ ถาวร ดีงาม, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี, 11  

พฤศจิกายน 2559. 
๑๕๕สัมภาษณ์ ศุภร คูณผล , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 
๑๕๖สัมภาษณ์ ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , 9  

พฤศจิกายน 2559.        



๑๖๒ 
 

และองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้๑๕๗  ระบบการให้บริการท่ีมีคุณภาพนั้นมี
องค์ประกอบหลายประการ กล่าวคือ มีเป้าหมายหลักชัดเจนก่อน มีวิธีการปฏิบัติงานร่วมกันจะใช้
ระบบบริหารงาน แบบองค์กรมีระบบส่ังการ มีระบบทีมช่วยเหลือ และการประเมินงานท่ีปฏิบัติ รู้ท้ัง
จุดอ่อน จุดเด่น รู้ถึงปัญหาของงาน๑๕๘ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบั ติราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และส่งเสริมสนับสนุน การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของคณะกรรมการ  
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ ประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุตาม
เป้าหมายวัตถุประสงค์๑๕๙การวางโครงสร้างขององค์กร เป็นระบบการท างาน การติดต่อส่ือสาร และ
อ านาจบังคับบัญชาท่ีเช่ือมต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีและประชาชน และกลุ่มคนเข้าด้วยกัน  เพื่อท างาน
ร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายขององค์การโครงสร้างขององค์กร และในการจัดโครงสร้างขององค์กรมี
หลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียท่ีแตกต่างกันออกไป ท้ังนี้การวางแนวในการจัดโครงสร้างนั้น 
อาจจะพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัยด้วยกัน๑๖๐   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  เป็นการมอง
ภาพรวมของงานเมื่อได้รับเป้าหมายว่า เป้าหมายของงานคืออะไร และท าอย่างไรจะได้ผลลัพธ์ท่ีการ 
โดยการวางแผนในการท างาน เป็นการก าหนดเป้าหมายของงานระยะเวลาในการด าเนินงานก าลังคน
ท่ีใช้ในการท างาน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ การลงมือท างาน เป็นการลงมือท างานตามแผนท่ีวางไว้
ด้วยความมุ่งมั่นอดทนและรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ  และการประเมินผลการ
ท างาน เป็นการตรวจสอบ ทดสอบหรือทดลองใช้ต้ังแต่การวางแผนการท างานว่า  มีความ
ครอบคลุม และสามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่๑๖๑  ควรมีการแนะน าทักษะกระบวนการแก้ปัญหา จะ
ช่วยให้เกิดความคิดในการหาทางออก เมื่อพบปัญหาในเวลาหรือสถานการณ์การท างาน  โดยการ
สังเกต การฝึกอบรม ซึ่งสามารถศึกษาหรือรับรู้ข้อมูล มองเห็นและเข้าใจปัญหาส าคัญท่ีเกิดขึ้นได้ 
ตลอดถึงการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชน๑๖๒    

ในการพัฒนาองค์กรนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเพิ่มทักษะการท างานร่วมกัน 
ขั้นตอนการท างานมีหลักการ คือ รู้จักบทบาทหน้าท่ีภายในองค์กร และระหว่างองค์กรในการท างาน

                                                         
๑๕๗สัมภาษณ์ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช, คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 พฤศจิกายน 

2559. 
๑๕๘สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วินัย จ าปาอ่อน , อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , 9 

พฤศจิกายน 2559. 
๑๕๙สัมภาษณ์ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช, คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 พฤศจิกายน 

2559. 
๑๖๐สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วินัย จ าปาอ่อน, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , 9 

พฤศจิกายน 2559. 
๑๖๑สัมภาษณ์ ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , 9  

พฤศจิกายน 2559.        
๑๖๒สัมภาษณ์ ผศ.สุพิมล  ศรศักดา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 

11 พฤศจิกายน 2559. 



๑๖๓ 
 

ร่วมกับคนอื่นนั้น รู้จักหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง มีทักษะในการพูดแสดงความคิดเห็นและ
อภิปราย เมื่อท างานร่วมกับคนอื่นฝึกฝนท่ีจะเป็นผู้ฟังท่ีดี ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น มีคุณธรรม
ในการท างานร่วมกัน เพื่อความสุขในการท างานร่วมกับผู้อื่น และหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดความขัดแย้ง๑๖๓  
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิผลนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถฝึกฝนได้จากการปฏิบัติ คือ 
การก าหนดปัญหาในการสืบค้นข้อมูลความรู้ คือ การต้ังหัวข้อ ต้ังประเด็นในการศึกษาค้นคว้า การ
วางแผนในการสืบค้นข้อมูลความรู้ การด าเนินการสืบค้นข้อมูลความรู้ตามแผนท่ีก าหนดไว้  การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้ การสรุปผลจากการสืบค้นความรู้และการบันทึกจัดเก็บ๑๖๔   

๓) ด้านอนวัชชพละ  

๓.๑) ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กระบวนการในการจัดท าแผน เป็นขั้นตอนในการระดมความคิดเห็นของประชาชนใน
พื้นท่ี ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา การแก้ไขปัญหาท่ีผ่านมา ปัญหาอุปสรรคจากการพัฒนา ความ
ต้องการในการพัฒนา ความพร้อมหรือศักยภาพของชุมชน ตลอดจนแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม         
การพัฒนาท่ีต้องการกระท าร่วมกันในอนาคต การจัดท าแผน อาจต้องอาศัยวิทยากรกระบวนการใน
การอ านวยความสะดวกในกระบวนการเวที เพื่อจัดเตรียมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการระดมความ
คิดเห็น ช้ีให้เห็นประโยชน์ความจ าเป็นของการจัดท าแผน และสนับสนุนการบูรณาการแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ๑๖๕ การวางแผนการควรมีความระมัดระวัง ในแนวทางท่ีมีส่วน
ช่วยในการสร้างแผนการอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย ขณะท่ีสร้างแผนการจะต้องมีการช้ีแจงให้ชัดเจน 
ถึงข้อจ ากัดด้านทรัพยากรและเวลาท่ีมี รวมท้ังต้องหาวิธีการท้ังหมดท่ีเป็นไปได้ภายใต้ข้อจ ากัดเหล่านี้ 
อาจมีการผ่อนปรนข้อจ ากัดเหล่านี้บ้าง หลังจากมีการพิจารณาข้อเสนอแนะท้ังหมดแล้ว ต้องท าการ
เลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดเป็นแผนการปฏิบัติ ต้องมีการพัฒนาระเบียบวิธีการในการตรวจสอบและ
ประเมินผลลัพธ์ เพื่อดูว่าแผนการมีประสิทธิผล และมีการกระท าตามแผน และประสานกันกับ
แผนการเริ่มแรกหรือไม่ ต้องมีการรวบรวมสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ และจัดอย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนมีการน ามาใช้งานอย่างเต็มท่ี๑๖๖ 

 ในการวางแผนงาน ต้องมีการพิจารณาถึงส่ิงท่ีต้องกระท ากับส่ิงท่ีน่ากระท า 
ทรัพยากรมีอยู่อย่างจ ากัด และเป็นไปไม่ได้ท่ีจะท าทุกส่ิงทุกอย่างในเวลาเดียวกัน ต้องพยุงความสมดุล
ระหว่างเป้าหมายกับทรัพยากร การต้ังเป้าหมายท่ีสูงเกินไปเป็นการสวนทางกับการเพิ่มผลผลิต 

                                                         
๑๖๓สัมภาษณ์ สวัสด์ิ ฤทธิสิงห์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 

13 พฤศจิกายน  2559.  
๑๖๔สัมภาษณ์ แทนไท  แก้วปัญญา, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร 

จังหวัดอุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 
 ๑๖๕สัมภาษณ์ ปรีชา เหมนัค, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 2559. 
 ๑๖๖สัมภาษณ์ ปรีชา เหมนัค, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 2559. 



๑๖๔ 
 

จะต้องมีการสร้างระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิผล เพื่อส่ือสารเป้าหมายของแผนการไปสู่ทุกส่วนของ
องค์กร ทรัพยากรทางด้านวัสดุ อาจมีจ ากัดแต่ความสามารถของมนุษย์มีไม่จ ากัด ดังนั้น จึงมีทาง
เป็นไปได้เสมอในการปรับปรุง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสม่ าเสมอ๑๖๗  

 การวางแผนเป็นการก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน วิธีการ 
และขั้นตอนท่ีจ าเป็น เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องท าความเข้าใจกับเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เป้าหมายท่ีก าหนดต้องเป็นตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร    
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกันท่ัวทั้งองค์กร การวางแผนในบางครั้ง อาจมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างาน หรือเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ไปพร้อมกันด้วย
ข้อก าหนดท่ีเป็นมาตรฐานนี้จะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น๑๖๘   

๓.๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ 
คุณภาพของการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง

มีระบบการท างานท่ีประกอบด้วยการตัดสินใจให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง และการส่ังการในโครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ท้ังในลักษณะท่ัวๆ ไป และในลักษณะเฉพาะ 
ตลอดจนการให้ค าแนะน าและการควบคุมการปฏิบัติงาน๑๖๙  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีระบบการท างานเป็นทีม มีการบูรณาการกับ
ส่วนราชการและชุมชน ท้ังนี้ระบบการให้บริการ คือ การจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์กร นับต้ังแต่ 
การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งต้ังบุคคล การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง 
เงินเดือน การโยกย้าย การพัฒนาบุคคลในองค์การเรื่อยไปจนกระท่ังการให้บุคคลพ้นจากต าแหน่ง๑๗๐ 

การให้บริการท่ีมีคุณภาพ หรือมีความเป็นเลิศนั้น เป็นส่ิงท่ีทุกองค์กรจะสร้างขึ้นมา        
แต่ถึงแม้บุคลากรจะไม่รู้หรือไม่เข้าใจระบบการให้บริการก็ยังท างานกันต่อไปได้ มีปัญหาก็แก้ไขเฉพาะ
หน้าเฉพาะกรณีกันไป แท้จริงแล้วระบบการให้บริการนั้นมีอยู่ แต่คนท างานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
กลับไม่รู้ตัว หรือไม่สามารถมองภาพรวมของระบบการให้บริการได้ชัดเจน ซึ่งจะดีกว่ามากถ้ามีการ
ท างานเป็นระบบและสามารถพัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพได้ต่อเนื่อง ซึ่งระบบการ
ให้บริการที่ดีนั้นมีองค์ประกอบ ดังนี้ มีข้ันตอนชัดเจน สามารถท าซ้ าได้ ทบทวนตรวจสอบได้ ช้ีวัดและ
ประเมินผลได้ ส่ือสารได้เข้าใจง่าย ให้บริการด้วยความเต็มใจ มีอัธยาศัยท่ีดี และมีความทันสมัย๑๗๑  

 

                                                         
 ๑๖๗สัมภาษณ์ ศุภร คูณผล , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 
 ๑๖๘สัมภาษณ์ ไพรัตน์ ขจรเพชร , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี, 11 พฤศจิกายน 2559. 
๑๖๙สัมภาษณ์ จ.ส.ต.พรสวัสด์ิ ครองบุญ , ปลัดเทศบาลบุ่งไหม อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 2559. 
๑๗๐สัมภาษณ์ ถาวร ดีงาม, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี, 11  

พฤศจิกายน 2559. 
๑๗๑สัมภาษณ์ บุญกอง คูณมา, ประธานมวลชนคนต าบลบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 ธันวาคม 2559. 



๑๖๕ 
 

๓.๓) ด้านการปฏิบัติราชการ 

หลักพละ ๔ ท่ีว่าด้วยอนวัชชพละ คือ ก าลังความช่ือสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติราชการนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
มีการจัดท าเนียบตารางการรับผิดชอบแต่ละหน้าท่ีไว้ให้ชัดเจนมีประธาน รองประธาน มีโครงสร้าง
การบริหารงาน ท่ีมีองค์ประกอบ ๒ ลักษณะ คือ ๑) โครงสร้างจะมีความชัดเจนด้านต่างๆ เช่น 
โครงสร้างด้านบุคลากร โครงสร้างด้านแผนงาน โครงสร้างด้านงบประมาณ และโครงสร้างด้านวิจัย
การท างาน โครงสร้างจะมีเป้าหมายสูงสุด เช่น เป้าหมายระยะเริ่มต้น เป้าหมายระยะการท างาน และ
เป้าหมายระยะต่อเนื่อง๑๗๒ 

การจัดโครงสร้างองค์กรท่ีเกี่ยวกับเรื่องการก าหนดภารกิจหน้าท่ี การแบ่งงานกันท า การ
ก าหนดอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ การจัดสายการบังคับบัญชา การก าหนดขนาดของการ
ควบคุม การจัดต้ังหน่วยงานหลัก และการจัดต้ังหน่วยงานท่ีปรึกษา๑๗๓ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
งาน เช่น การแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพ
งาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization)๑๗๔ และเน้นการเผยแพร่และความเข้าใจ 
เน้นการแลกเปล่ียนความรู้ ท าการติดตามและประเมินผลการท างาน ด าเนินการเผยแพร่การ
ท างาน๑๗๕ ซึ่งในการจัดโครงสร้างองค์กรท่ีเกี่ยวกับเรื่องการก าหนดภารกิจหน้าท่ี การแบ่งงาน อ านาจ
หน้าท่ี และความรับผิดชอบ จัดสายบังคับบัญชา จัดต้ังหน่วยงานหลัก และการจัดต้ังหน่วยงานท่ี
ปรึกษา๑๗๖ 

๓.๔) ด้านการพัฒนาองค์กร 

การจะพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ความเป็นเลิศ ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ ผู้บริหาร
จะต้องมีทักษะการท างาน คือ การน าความรู้ ความสามารถ เทคนิค และวิธีการต่างๆ มาใช้ในการ
บริหารให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล๑๗๗ ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นมีความรู้ความสามารถใน
งานท่ีท า มีทักษะในการวิเคราะห์งาน มีการวางแผนในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน สามารถส่ือสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาได้ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการบริหารงาน ปรับตัว

                                                         
๑๗๒สัมภาษณ์ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช, คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 พฤศจิกายน 

2559. 
๑๗๓สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วินัย จ าปาอ่อน , อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , 9 

พฤศจิกายน 2559. 
๑๗๔สัมภาษณ์ ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , 9  

พฤศจิกายน 2559.        
๑๗๕สัมภาษณ์ ผศ.สุพิมล ศรศักดา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 

11 พฤศจิกายน 2559. 
๑๗๖สัมภาษณ์ สวัสด์ิ ฤทธ์ิสิงห์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 

13 พฤศจิกายน 2559. 
๑๗๗สัมภาษณ์ แทนไท  แก้วปัญญา, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร 

จังหวัดอุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 



๑๖๖ 
 

เข้ากับบุคคลอื่นและสถานท่ีได้เป็นอย่างดี ท่ีส าคัญจะสามารถเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เพื่อการท างานให้
เกิดประประสิทธิภาพสูงสุด๑๗๘ มีความยืดหยุ่นทางปัญญา สามารถหาวิธีการท่ีเหมาะสมหลายมุมมอง 
คิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาได้๑๗๙ ท้ังนี้ ทักษะการท างานซึ่งถือเป็นส่ิงส าคัญในการบริหารงานเกี่ยวกับ
ตัวบุคคลของหน่วยงานการบริหารบุคคลดังกล่าว รวมต้ังแต่การแสวงหาคนท างานมาบรรจุ           
การแต่งต้ัง การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลากร การบ ารุงขวัญ การเล่ือนขั้น ลดขั้น ตลอดจนการ
พิจารณาให้พ้นจากต าแหน่ง และการบ ารุงรักษาสภาพของการท างานให้ดี และมีประสิทธิภาพให้คง
อยู่ต่อไป๑๘๐ ในการท าหน้าท่ีเพื่อการตัดสินใจ วินิจฉัยส่ังการ การออกค าส่ัง มอบหมายภารกิจการ
งานไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หลังจากนั้นใช้ภาวะของการเป็นผู้น าในการกระตุ้นจูงใจคนให้ยอมรับในตัว
ผู้บริหาร๑๘๑ 

๔) สังคหพละ  

๔.๑) ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การวางแผน (Planning) เป็นส่วนท่ีส าคัญท่ีสุด แต่ท้ังนี้มิได้หมายความว่า ส่วนอื่นไม่มี
ความส าคัญ เพียงแต่ว่า ส่วนการวางแผนจะเป็นส่วนท่ีท าให้ส่วนอื่นสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิผล ถ้าแผนการไม่เหมาะสมจะมีผลท าให้ส่วนอื่นไร้ประสิทธิผลตามไปด้วย แต่ถ้ามีการเริ่มต้น
วางแผนท่ีดี จะท าให้มีการแก้ไขน้อยและกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๑๘๒ ระเบียบวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวางแผน ในการปรับปรุงเป็นการลดช่องว่างระหว่างส่ิงท่ีต้องการให้เป็นกับส่ิงท่ีเป็นอยู่จริง 
และกิจกรรมการปรับปรุงท่ีมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีมุมมองท่ีแม่นย าในท้ังสองส่ิง เปรียบเสมือนการ
สร้างบ้านบนพื้นทราย ไม่ว่าจะออกความพยายามเพียงใดก็ตาม ถ้าภาพในมุมมองของสถานการณ์ท่ี
ต้องการและสถานการณ์จริงไม่ชัดแล้ว ก็จะไม่ได้ผลลัพธ์กลับมา๑๘๓ ดังนั้น จึงควรจะสร้างวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวางแผนประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์และการจ าแนกปัญหา การต้ังเป้าหมาย 
เข้าใจถึงข้อจ ากัดและขอบเขต รวมถึงการน ามาพิจารณา มองถึงวิธีการปรับปรุงท่ีเป็นไปได้ ตัดสินใจ
ถึงแผนปฏิบัติการ ก าหนดวิธีส าหรับตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ท่ีได้๑๘๔ 

                                                         
๑๗๘สัมภาษณ์ ปรีชา เหมนัค, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 2559. 
๑๗๙สัมภาษณ์ ศุภร คูณผล , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 
๑๘๐สัมภาษณ์ ไพรัตน์ ขจรเพชร , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี, 11 พฤศจิกายน 2559. 
๑๘๑สัมภาษณ์ จ.ส.ต.พรสวัสด์ิ ครองบุญ , ปลัดเทศบาลบุ่งไหม อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 2559. 
๑๘๒สัมภาษณ์ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช, คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 พฤศจิกายน 

2559. 
๑๘๓สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วินัย จ าปาอ่อน , อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , 9 

พฤศจิกายน 2559. 
๑๘๔สัมภาษณ์ ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์, อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , 9  

พฤศจิกายน 2559.        



๑๖๗ 
 

๔.๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้การบริการสาธารณะท่ีเป็นรูปธรรม ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ แลกเปล่ียนความคิดเห็น เสนอแนะความคิดเห็นและแสดงออกได้
อย่างเสรี ไม่มีการปิดกั้น ตระหนักและท าความเข้าใจถึง ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละ
ชุมชน แต่พื้นท่ีเป็นอย่างดี๑๘๕ แต่มีการท างานท่ียึดหยุ่น เนื่องจากแต่ละชุมชนแต่ละพื้นท่ีล้วนแต่มี
เอกลักษณ์ ลักษณะแตกต่างกันออกไป ท้ังนี้จ าเป็นสร้างความร่วมมือและสามารถประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานท่ีมีอยู่ในแต่ละชุมชน แต่ละพื้นท่ีให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น๑๘๖  

๔.๓) ด้านการปฏิบัติราชการ 

การจัดโครงสร้างอ านาจหน้าท่ี การแบ่งส่วนงาน การจัดสายงานการจัดตัวบุคคล การ
บริหารงานด้านบุคลากร การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การรักษาสภาพการท างาน การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันท่ีชัดเจน มีการเช่ือมโยงปัญหาและผลกระทบถึงกัน
โดยอาศัยกลไกลเครือข่ายท่ีมีอยู่ เพื่อให้เกิดการขยายพื้นท่ีท างานให้มากขึ้น เกิดการประสาน
ประโยชน์ร่วมกัน๑๘๗ การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหาร โดยก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
หน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมด้วยก าหนดลักษณะ และวิธีการ
ติดต่อสัมพันธ์ตามล าดับช้ันแห่งอ านาจหน้าท่ีสูงต่ าลดหล่ันลงไป๑๘๘ และการแบ่งงาน การก าหนดส่วน
งาน โครงสร้างขององค์การ การก าหนดต าแหน่งงานต่างๆ พร้อมกับอ านาจหน้าท่ี๑๘๙ 

๔.๔) ด้านการพัฒนาองค์กร 

คุณลักษณะของผู้บริหารที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความเจริญ จะต้องบริหารคน บริหารงาน 
และบริหารเวลาให้มีความเหมาะสม และเป็นคนดีมากกว่าคนเก่ง มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์สุจริต
ประหยัด มีวินัย มีความรับผิดชอบมีบุคลิกภาพดี ตรงต่อเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความ
กระตือรือร้น  มีความปลอดภัยและเช่ือมั่นในพลังความคิด๑๙๐ และคุณลักษณะด้านความรู้และทักษะ
วิชาชีพ จะมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามสายงาน และงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย

                                                         
๑๘๕สัมภาษณ์ จ.ส.ต.พรสวัสด์ิ ครองบุญ , ปลัดเทศบาลบุ่งไหม อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 2559. 
๑๘๖สัมภาษณ์ แทนไท  แก้วปัญญา, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพธ์ิศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร 

จังหวัดอุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 
๑๘๗สัมภาษณ์ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช, คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 พฤศจิกายน 

2559. 
๑๘๘สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วินัย จ าปาอ่อน , อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , 9 

พฤศจิกายน 2559. 
๑๘๙สัมภาษณ์ ผศ.สุพิมล ศรศักดา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 

11 พฤศจิกายน 2559. 
๑๙๐สัมภาษณ์ ปรีชา เหมนัค, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 9 พฤศจิกายน 2559. 



๑๖๘ 
 

ความช านาญ มีทักษะ ค านึงถึงปลอดภัยมีประสบการณ์ในงาน นอกจากนี้เป็นผู้ท่ีแสวงหาความรู้ท่ี
ทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ รวมท้ังมีการพัฒนาตนเอง 
ตลอดเวลาและใช้เหตุผลในการท างาน๑๙๑ รู้ว่าจุดหมายปลายทางของการบริหาร ไม่ก่อให้เกิดการ
สูญเสียหรือส้ินเปลืองทรัพยากร ให้รายงานผลการด าเนินงาน หากเกิดปัญหาข้อผิดพลาดก็รับฟัง และ
หาหนทางช่วยเหลือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น๑๙๒ และมีทักษะการบริหาร ทักษะเชิงวิชาการ 
และทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถบริหารงาน บริหารบุคคล บริหารเงิน ออกแบบ มีเทคนิค
การน าเสนอผลงาน มีการคิดค านวณเชิงปริมาณได้อย่างมีคุณภาพ๑๙๓ 

การน าความรู้ ความสามารถ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติให้ส าเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นมีความรู้ความสามารถในงานท่ีท ามีทักษะ ในกานวิเคราะห์
งาน มีการวางแผนในการท างานอย่างเป็นขั้นตอนสามารถส่ือสารได้  และสามารถแก้ปัญหาได้มี
ความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการบริหารงาน สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นและสถานท่ีได้เป็น
อย่างดี ท่ีส าคัญจะสามารถเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เพื่อการท างานให้เกิดประประสิทธิภาพสูงสุด๑๙๔ 
และขึน้อยู่กับการจัดการตัวบุคคล การบริหารงาบุคคล การด าเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในการท างานใน
หน่วยงานหรือ องค์กรเพื่อให้บุคคลมาปฏิบัติงานตามท่ีการและให้บุคคลได้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ๑๙๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
๑๙๑สัมภาษณ์ ศุภร คูณผล , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระเว อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2559. 
๑๙๒สัมภาษณ์ ไพรัตน์ ขจรเพชร , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี, 11 พฤศจิกายน 2559. 
๑๙๓สัมภาษณ์ จ.ส.ต.พรสวัสด์ิ  ครองบุญ , ปลัดเทศบาลบุ่งไหม อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด

อุบลราชธานี, 17 พฤศจิกายน 2559. 
๑๙๔สัมภาษณ์ ถาวร ดีงาม, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี, 11  

พฤศจิกายน 2559. 
๑๙๕สัมภาษณ์ ทองบรร มะเด่ือ, ก านันต าบลบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี , 10 

ธันวาคม 2559. 



๑๖๙ 
 

สรุปหลักพละ ๔ ที่ส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งผลต่อสิทธิผลต่อการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของหลักพละ ๔ ประการ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี ๔.๓ 
ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ ๔.๓ หลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
จากแผนภาพท่ี ๔.๓ จะเห็นได้ว่า ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบด้วย ๑) ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ ๓) 
ด้านการปฏิบัติราชการ และ ๔) ด้านการพัฒนาองค์กรในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ หลักพละ ๔ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักจะส่งผลต่อประสิทธิผล ดังนี้ 

๑. ด้านปัญญาพละ คือ ก าลังความรู้ความสามารถ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ       
ในการบริหารงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักการวางแผนท่ีเกิดมาจากความต้องการของ
ประชาชนท่ีตระหนักในความจ าเป็น คุณค่าท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้รับรู้ปัญหา และร่วมกัน
ในการวางแผน เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารงานให้ครอบคลุม และมีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน และ
การวางแผนนั้น ยังศึกษาวิสัยทัศน์ให้เข้าใจ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม จัดอบรม ให้ความรู้
แก่ภาคประชาชนอย่างท่ัวถึง 

๒. ด้านวิริยะพละ คือ ก าลังความขยันหมั่นเพียร ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น 
ในการปฏิบัติงานตามเวลาท่ีก าหนดไว้ การบริหารการวางแผนเป็นหน้าท่ีของนักบริหารเพราะการ
วางแผน คือ กระบวนการ ในการก าหนดวัตถุประสงค์และก าหนดวิธีการท่ีท าให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ การวางแผนเป็นกระบวนการในการเผชิญกับความไม่แน่นอนโดยการก าหนดการกระท า

 
 

การวิเคราะห ์
หลักพละ 

มีความรู้ ความสามารถ
A 

- มีความรู้ความสามารถ ในการ
บริหารงาน 
- มีความรอบรู้ในการวางแผน  
- น าแผนไปสู่การปฏิบัตติามวัตถุประสงค ์
 

มีเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน 

- มีความกระตือรือร้น 
- ปฏิบัติงานตามเวลาท่ีก าหนดไว้ 
- มีระบบการบริหารงานร่วมกันและ
ท างานเป็นทีม 
 

- ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับขององค์กร 
- มีความโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต สามารถ
ตรวจสอบได้ 
 

- มีการท างานมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม 
ไม่มุ่งผลประโยชน์ตน 
- มีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
และร่วมรับผิดชอบ  
 
 

มีความชื่อสัตย์สุจริต 

มีความขยันหมั่นเพียร 

หลักพุทธ  
ธรรมที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผล 
ในการ

บริหารงานของ
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 



๑๗๐ 
 

ขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามท่ีก าหนดไว้ การวางแผนจะเกี่ยวข้องกัน ๒ อย่างคือ จุดหมายปลายทาง
กับวิธีการ จุดหมายปลายทางกับความส าเร็จ 

๓. ด้านอนวัชชพละ คือ ก าลังความช่ือสัตย์สุจริต ผู้บริหาร บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร กระบวนการในการจัดท าแผน เป็นขั้นตอนในการระดม
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา การแก้ไขปัญหาท่ีผ่านมา ปัญหา
อุปสรรคจากการพัฒนา ความต้องการในการพัฒนา ความพร้อมหรือศักยภาพของชุมชน ตลอดจน
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม การพัฒนาท่ีต้องการกระท าร่วมกันในอนาคต การจัดท าแผนอาศัย
วิทยากรกระบวนการในการอ านวยความสะดวกในกระบวนการเวที เพื่อจัดเตรียมข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการระดมความคิดเห็น ช้ีให้เห็นประโยชน์ความจ าเป็นของการจัดท าแผน และสนับสนุน
การบูรณาการแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ และไม่ให้เกิดโทษ หรือผลกระทบต่อ
ประชาชน 

๔. ด้านสังคหพละ คือ ก าลังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การท างานมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่มุ่งผลประโยชน์ตน มีการแบ่งปันส่ิงของช่วยเหลือประชาชนใน
ยามประสบภัยอย่างเหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการให้การบริการสาธารณะท่ีเป็น
รูปธรรม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ แลกเปล่ียนความคิดเห็น เสนอแนะความ
คิดเห็นและแสดงออกได้อย่างเสรี  ไม่มีการปิดกั้น ตระหนักและท าความเข้าใจถึง ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละชุมชน แต่พื้นท่ีเป็นอย่างดี แต่มีการท างานท่ียึดหยุ่น เนื่องจากแต่
ละชุมชนแต่ละพื้นท่ีล้วนแต่มีเอกลักษณ์ ลักษณะแตกต่างกันออกไป ท้ังนี้จ าเป็นสร้างความร่วมมื อ
และสามารถประสานงานร่วมกับหน่วยงานท่ีมีอยู่ในแต่ละชุมชน แต่ละพื้นท่ีให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือเอกชนเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น นี้เรียกว่า เป็นพละ คือ ก าลังแห่งการยึด
เหนี่ยวน้ าใจของผู้อื่นไว้ได้เป็นอย่างดี 
 

๓) สรุปวิเคราะห์ 

สรุปผลโดยภาพรวม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับหลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี 
สามารถน ามาประมวลสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

หลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นหลักธรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อท าให้การท างานร่วมกับผู้อื่นประสบความผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
ช่วยให้เป็นคนตระหนักในเหตุผลรู้จักการวางตัวพอเหมาะพอดีท้ังทางการพัฒนาองค์กร รู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและมีความเป็นตัวของตัวเอง จึงมีความส าคัญมากต่อการบริหารงาน โดยมีการ
ประยุกต์ใช้ทางบวกกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานทุกด้าน  โดยการประยุกต์ใช้หลัก   
สัปปุริสธรรม ๗ กับด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการให้บริการ ด้านการปฏิบัติราชการ        
ด้านการพัฒนาองค์กร ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการท างานของบุคลาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นคนกล้า
ยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง ยึดมั่นในความถูกต้อง มีซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง



๑๗๑ 
 

ตรงไปตรงมา แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อประชาชน ต่อ
การปฏิบัติงาน ต่อองค์กร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความ
โปร่งใส ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ ไม่เลือกปฏิบัติ บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค 
เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้องใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการ
ใช้ทรัพยากรของตนเอง ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวมใช้
ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง เน้นการท างานโดยยึด
ผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย ถ้าท าได้ตามนี้ก็นับได้ว่าเป็นคนท่ีรู้จักตน รู้จักงานแล้ว 

ดังนั้นการพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักพุทธธรรม ซึ่งประกอบด้วย
หลักธรรม ๒ หลัก คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ และ หลักพละ ๔ มาประยุกต์ใช้จะส่งผลต่อการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล สรุปได้ดังแผนภาพที่ ๔.๔ 



๑๗๒ 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๔ การพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักพุทธธรรม 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๔ กล่าวได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระ
ในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหารการบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและงบประมาณ บริหารงานให้เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยมุ่งสร้างองค์กรให้เป็นไปตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด ในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ๔ ด้าน คือ  ๑) ด้าน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิด

หลักพุทธธรรม 
ที่ส่งเสริมการบริหารงาน 

หลักสัปปุริสธรรม 
การรู้จักเหตุ 
การรู้จักผล 
การรู้จักตน 

การรู้จักบคุคล 
การรู้จักเวลา 
การรู้จักชุมชน 

การรู้จักประมาณ 
 
 

หลักพละ 
มีความรู้ ความสามารถ 
มีความขยันหมั่นเพียร 
มคีวามชื่อสัตย์สุจริต 

มเีครื่องยึดเหน่ียวใจคน 
 

มีหลักการ 
กฎเกณฑ์ 

 

หลักการบริหารงานให้มีประสิทธิผล 

ก่อเกิด
ประโยชน์ 

 

รู้สถานภาพ 
ความรู้ 

 

รู้ความถนัด
ความสามารถ  

 

เหมาะสม 
สมควร 

 

สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

 

พอประมาณ 
คุ้มค่า 

การบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล 

ด้านแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ด้านการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ด้านการพัฒนาองค์กรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

การบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



๑๗๓ 
 

โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนมากท่ีสุด ๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ในการให้บริการประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ยึดหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ ๓) ด้านการปฏิบัติราชการ 
คือ การปฏิบัติราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของท้องถิ่น  
และ ๔) ด้านการพัฒนาองค์กร คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผนอัตราก าลังภายใน
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจน มีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ท้ังนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ในทางพระพุทธศาสนาท่ีมี
หลักธรรมซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องยึดก็คือ 
หลักพุทธธรรม ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรม ๒ หลัก คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ และ หลักพละ ๔ ดังนี้ 
 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการ    
คือ ๑) หลักธัมมัญญุตา รู้จักการ รู้จักเหตุ รู้งาน รู้หน้าท่ีอย่างถูกต้อง ๒) หลักอัตถัญญุตา รู้จักมาย 
รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล ๓) หลักอัตตัญญุตา รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ ๔) หลักมัตตัญญุตา รู้จัก
ประมาณ รู้จักความพอดี ๕) หลักกาลัญญุตา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้จักเวลา  รู้คุณค่าของ
เวลามีขั้นตอนในการท างานในการให้บริการประชาชน  ๖) หลักปริสัญญุตา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ และ ๗) หลักปุคลัญญุตา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการเรียนรู้สภาพปัญหาและต้องการของประชาชนในพื้นท่ี วางตัวให้เหมาะสมตามฐานะ   

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ หลักพละ ๔ ประการ คือ ๑) ด้าน
ปัญญาพละ มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน มีหลักการวางแผนท่ีเกิดมาจากความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม จัดอบรม ให้ความรู้แก่ภาคประชาชนอย่างท่ัวถึง
๒) ด้านวิริยะพละ เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติงานตามเวลาท่ีก าหนดไว้ การบริหาร
การวางแผนเป็นหน้าท่ีของนักบริหารเพราะการวางแผน เกี่ยวข้องกัน ๒ อย่างคือ จุดหมายปลายทาง
กับวิธีการ จุดหมายปลายทางกับความส าเร็จ ๓) ด้านอนวัชชพละ บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร กระบวนการในการจัดท าแผน เป็นขั้นตอนในการระดมความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี และ ๔) ด้านสังคหพละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการท างานมุ่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่มุ่งผลประโยชน์ตน มีการแบ่งปันส่ิงของช่วยเหลือประชาชนในยามประสบ
ภัยอย่างเหมาะสม  

ในขณะเดียวกันเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ และพละ ๔ มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน จะส่งผลและก่อให้เกิดหลักการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพคือ ในการ
ท างานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะมีหลักการ กฎเกณฑ์ในการท างาน รู้ถึง
สถานภาพความรู้ ความถนัด ความสามารถ ท้ังของตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนในการส่ังการหรือ
หมอบหมายงานหรือการบริหารงานต่าง ๆ จะมีความเหมาะสมและสมกับงานนั้น ๆ ตลอดจนมีความ
คุ้มค่า พอประมาณ และสอดคล้องกับความการของประชาชนเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นก่อเกิด
ประโยชน์สูงสุด ท้ังนี้ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักการเหล่านี้ไปเป็นการพัฒนาการส่งเสริม
ประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักพุทธธรรม จะท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน



๑๗๔ 
 

ท้องถิ่น ประกอบด้วย ๑) ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ๓) ด้านการปฏิบัติราชการ และ ๔) ด้านการพัฒนาองค์กร มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจัยท่ี
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาส่ิงต่าง ๆ ดังนั้น จึงจ าเป็นท่ีจะสร้างคนให้มีความรู้ มีความสามารถ มี
ทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจท่ีดีงาม มีความพร้อมท่ีจะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มี
ความพร้อมท่ีจะประกอบการงานอาชีพและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตของประชาชนอีกด้วย  

๔.๓ การวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยัน
ข้อมูลการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี” ผู้วิจัยได้ด าเนินจัดการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล
หลัก สรุปผลการวิจัยเป็นประเด็นในเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผล
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี” จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน ๑๒ รูป/
คน จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ในงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละ
ท่านได้แสดงความคิดเห็น ไว้ในหลายมุมมอง ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์สาระส าคัญ ไว้ดังนี้  

ในการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยเน้นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาส่งเสริมการบริหาร
จัดการ  เพื่อให้เกิดประสิทธิผล คือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ว่าผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้
วัดประสิทธิผลอยู่ 4 ด้านด้วยกันก็ คือ ๑) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ๒) คุณภาพการ
ให้บริการ ๓) การปฏิบัติราชการ ๔) พัฒนาองค์กร ซึ่งประสิทธิผลท้ัง 4 ด้านนี้ จะสอดคล้องกับ
หลักธรรมซึ่งผู้วิจัยจะน ามาใช้หรือไม่ อย่างไร ๑๙๖หลักธรรมภิบาลคนท่ัวไปมักหมายถึง หลักธรรมาภิ
บาลท่ีบริหารบ้านเมืองท่ีคนเขารู้จักคือ หลักนิติธรรม คุณธรรม เป็นต้น เมื่อจะมองว่าองค์กรต่างๆ ได้
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ต้องมีตัวช้ีวัดอย่างไร เช่น องค์กรโปร่งใส องค์กรท่ีได้รับการมีส่วนรวม 
องค์ท่ีมีหน่วยงานต่างให้รางวัลแล้วน าหลักธรรมมาจับ หลักสัปปริยธรรม 7 และพละ 4 ครอบคลุม
ธรรมาภิบาลใน 6 ด้าน หรือไม่อย่างไร ๑๙๗ องค์ความรู้ท่ีน ามาเสนอ ประสิทธิผลการบริหารงานของ 
อปท. ประสิทธิผลของการบริหารงาน อปท. มีการบริหารงานแล้ว 4  ด้าน 1 ด้านแผนการพัฒนา
องค์กร 2. คุณภาพการให้บริหาร 3 การปฏิบัติราชการ 4 การพัฒนาองค์กร ผู้วิจัยยังขาดการ
เช่ือมโยงระหว่างตัวแปรท่ีศึกษา เพราะว่าเหมือนกับการวางกรอบแนวคิดซ้ า แล้วก็เป็นการเขียน
ตัวช้ีวัดเฉพาะกรอบแนวคิด ยกตัวอย่างเช่น หลักพละ 4 ไปส่งเสริมด้านการให้บริการอย่างไร หรือ

                                                         
๑๙๖ การสนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสงัฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตติปญฺโญ, ผศ.ดร., ผู้อ านวยการหลักสูตร
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หลักพละ 4 ไปส่งเสริมการปฏิบัติราชการอย่างไร เป็นต้น ผู้วิจัยต้องไปสงเคราะห์ผลการวิจัยให้
เช่ือมโยงระหว่างตัวแปรและก็สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติและเป็นวิชาการต่อไป๑๙๘

องค์ความรู้ท่ีได้ยังตีความหมายยังไม่เข้ากับหลักธรรม เช่น ค าว่าธรรมาธิการุต ธรรมรู้จักเหตุ ตัวช้ีวัด
มันไม่ตรงมีหลายอย่าง พูดง่ายๆว่าเราต้ังหัวข้อไว้แล้วเราจะอธิบายเรื่องอะไร มีบ้างอย่างไม่ตรง 
เหมือนเอาค าในนิยามศัพท์มาเขียนในองค์ความรู้ แสดงว่ายังไม่ได้ส่ิงใหม่ขึ้นมา แสดงว่าองค์ความรู้
ต่างๆ ยังขาดความเช่ือมโยง ยังไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนหรือในบรรดาหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ
หลักไหนมาก่อนมาหลังแม้พระพุทธเจ้าจะได้เรียงกันแล้วผลการวิจัยหลักไหนส่งเสริมมากท่ีสุด ต้อง
นิยามให้เข้ากับหลักองค์ความรู้ เป้าหมาย บางครั้งอาจจะใส่ไม่ตรงกับหัวข้อธรรมตัวช้ีวัดไม่ตรงกับ
หัวข้อธรรม๑๙๙ให้น างานวิจัยของ พระครูธรรมนูญนิเทศ มาเทียบเคียงถ้ากรรมการแนะน าแนวนี้ก็ให้
มาต่อยอด 1 เอามาดูเพื่อให้เกิดความเหมือนแล้วจะได้สร้างความต่างให้ดูโดดเด่นโดยมีความเป็น
เฉพาะ จะท าอย่างไรที่ท ามีความโดดเด่น จริงๆแล้วหลักธรรมเองไม่สามารถไปส่งเสริมประสิทธิผลได้
ตามหลัก หลักธรรมสามารถเข้าไปสู่กระบวนการบริหารได้ ถ้าผู้บริหารดีมีหลักธรรมแล้วก็น าหลัก
กฎหมายมาใช้ ประสิทธิผลก็จะเกิดเอง เพราะประสิทธิผลเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานมันจะเป็น
ตัว output outcome หลักการจะวัดประสิทธิผลได้ต้องดูการบริหารตามหลัก เช่น การน าหลักสัปปุ
ริสธรรม 7 มาใช้บริหารอย่างไรให้เข้ากับบริบทของบ้านเมือง เพราะว่าอุบลต่างจากสุราษฎร์ธานี 
ความเป็นวิธีชีวิตพื้นบ้านพื้นเมืองได้เหมือนกัน อยากจะให้เขียนให้โดดเด่นและเช่ือมโยงคือมันไม่
เช่ือมโยงของบริบทของงานวิจัย  ๒๐๐ 

เราศึกษาประสิทธิผลใน 4 ด้าน (4 ด้านคือตัวแปรตาม) แต่ตัวแปรตามนี้มันจะเกิดขึ้นได้
โดยอาศัย 2 หลักธรรม เวลาเขียนให้เขียนชัดเจนว่า เช่น ด้านแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล หลักส าคัญ 7 เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนอย่างไรให้จบประเด็นไปแล้วก็พละ 4 ส่งเสริมสนับสนุน
อย่างไรให้จบประเด็นไป เพราะการท่ีท่านเขียนในหน้า 168  ลูกศรท่ีช้ีไม่รู้ด้านไหนช้ีท่ีจริงแล้วทุก
ด้านเป็นตัวตั้งใน 4 ด้านต้ังแต่ละด้านต้องอาศัยหลักธรรมท้ัง 2 ท้ังหมดไม่ได้แยกกันแต่เวลาอธิบาย
ต้องแผนภาพใหญ่ เช่น ด้านการวางแผนก็ส าคัญ 7 พละ  4ด้านคุณภาพการให้บริการก็ส าคัญ 7 
พละ 4 เช่นเดียวกัน แต่ถ้าเขียนอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าข้อ 2 กับข้อ 5 มาทางด้านบริการ ข้อ 3 
กับข้อ 6 มาทางด้านราชการอย่างนี้มันไม่ชัดเจน ประเด็นแรก องค์ความรู้ต้องตามวัตถุประสงค์ตาม
กรอบแนวคิดเราก่อน ส่วนประเด็นสุดท้ายเราจะมาโมเดลเขียนออกมาเป็นอะไรตัวเช่ือมโยงก็ได้ แต่
ต้องตอบโจทย์ตามกรอบแนวคิดการวิจัยก่อนว่าประสิทธิผล 4 ด้านเมื่อไปคูณกับหลักธรรม 2 หมวด 
มันจะออกมา เป็นตัวขี้วัดอย่างไรให้ชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้ จะได้หลักการ หลักธรรม หลัก
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ปฏิบัติให้ชัดเจน๒๐๑ก่อนเริ่มต้ังแต่แรกคือหัวข้อของวิทยานิพนธ์ คือ พุทธธรรมาภิบาล ค านี้คืออะไร 
น่าจะใช้ค าว่าหลักพุทธธรรม แต่ถ้าอนุมัติหัวข้อออกมาอย่างนี้แล้ว น่าจะท าให้ทุกอย่างชัดเจนมัน
น่าจะเป็นหลักพุทธธรรมเฉยๆมากกว่า เพียงแต่ว่าการเขียนมันไม่ประติดประต่อกัน ขอแนะน าอีกนิด
หนึ่งการท่ีผู้วิจัยอ้างการเขียนมาว่าท าไมต้องใช้ t test- f test เพื่อเป็นการทอดสอบว่า ประสิทธิผล
ของเพศต่างกันจะมีความคิดเห็นต่างกันไหม ถ้าทราบเบ้ืองหลังว่าท ามัยต้องมีการทดสอบด้วย t-tese 
f-tese ถ้าเข้าใจในเรื่องหลักการและเหตุผลก็จะรู้ว่ามันจ าเป็นเพราะอะไร๒๐๒   

๔.๔ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

จากการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยค้นพบว่า หลักการในการ
ท างาน และการพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ผู้วิจัยจึงสรุปองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ และ
แสดงให้เห็นเป็นตัวแบบ (Synthesis Model) โดยสรุปองค์ความรู้ใน ๓ ประเด็น คือ ๑) ประสิทธิผล
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ๒) หลักพุทธธรรมท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  และ ๓) การ
พัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งท้ัง ๓ ประเด็นนี้ ผู้วิจัยได้สรุปเป็นแผนภาพองค์ความรู้ ได้ดังแผนภาพ ๔.๑ 
ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
๒๐๑ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุภาภรณ์ โสภา, อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 

หน่วยวิทยบริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๐.  

๒๐๒ การสนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (นานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๐. 
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แผนภาพที่ ๔.๕ การพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

การพัฒนาการส่งเสริม
ประสิทธิผล 

ในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ด้านแผนพัฒนา
องค์กรของ อปท. 

 
- มีความโปร่งใส 
- ถูกตรวจสอบโดย
ภาคประชาชน 
- มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับ
ต่าง 
- ท าแผนแบบบูรณา
การ 
- ค านึงถึงปัญหาความ
ต้องการของชุมชน 
- การวางแผนต้อง
ทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ 
- น าภูมิปัญญาท้องถ่ิน
มาประยุกต์ใช้ในแผน 
- เพ่ิมบทบาทภาค
ประชาชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วม 

ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 

 
- การให้บริการเชงิบูรณา
การ 
- การให้บริการ
ประชาชนเชิงรับ 
- สร้างความร่วมมือ
ระหว่างท้องถ่ินด้วยกัน 
- พัฒนาระบบการ
ให้บริการสูค่วามเป็นเลิศ 
- มีทัศนคติที่ดีในการ
ท างาน 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
- การท างานมุ่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- มีความกระตือรือร้นใน
การท างาน 
- ใช้เทคโนโลยีในการ
ด าเนินงานต่างๆ 

ด้านการปฏิบัติราชการ 
 
 
- ก าหนดหลักจริยธรรม 
- มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
- มีความเสมอภาค 
- ยึดมั่นในความถูกต้อง 
- กระจายอ านาจให้
บุคลากรทุกระดับ 
- ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎ 
ระเบียบ 
- มีความประพฤติ
เรียบร้อย 
- ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกปี 
- รับมอบนโยบายจาก
ผู้บริหารประจ าเดือน 

ด้านการพัฒนาองค์กร 
 
 
- ก าหนดธรรมมาภิบาล
เป็นหลักในการ
ด าเนินงานต่างๆ 
- ฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 
- สร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
- ใช้ระบบคุณธรรม 
- สร้างระเบียบวินัยและ
วัฒนธรรมในองค์กร 
- มีการจัดกิจกรรมด้าน
การส่งเสริมจริยธรรมเป็น
ประจ า 
- ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรศึกษาต่อใน
ระดับสูงข้ึนไป 

สังเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงาน 

หลักสัปปุริสธรรม 
- รู้จักเหตุ 
- รู้จักผล 
- รู้จักตน 
- รู้จักบุคคล 
- รู้จักเวลา 
- รู้จักชมชน 
- รู้จักประมาณ 

หลกัพละ 
- ความรู้ความสามารถ 
- มีความขยันหมั่นเพียร 
- มีความชื่อสัตย์สุจริต 
- มีเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ 



๑๗๘ 
 

 จากแผนภาพท่ี ๔.๕  ดังกล่าว การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการใช้หลักพุทธธรรมไปส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ในทาง
พระพุทธศาสนาท่ีมีหลักธรรมซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะต้องยึดคือ หลักพุทธธรรม ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรม ๒ หลัก คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ และ 
หลักพละ ๔ ดังนี้ 
 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการ    
คือ ๑) หลักธัมมัญญุตา รู้จักการ รู้จักเหตุ รู้งาน รู้หน้าท่ีอย่างถูกต้อง ๒) หลักอัตถัญญุตา รู้จักมาย 
รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล ๓) หลักอัตตัญญุตา รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ ๔) หลักมัตตัญญุตา รู้จัก
ประมาณ รู้จักความพอดี ๕) หลักกาลัญญุตา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้จักเวลา  รู้คุณค่าของ
เวลามีขั้นตอนในการท างานในการให้บริการประชาชน  ๖) หลักปริสัญญุตา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้  และ ๗) หลักปุคลัญญุตา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการเรียนรู้สภาพปัญหาและต้องการของประชาชนในพื้นท่ี วางตัวให้เหมาะสมตามฐานะ   

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ หลักพละ ๔ ประการ คือ ๑) ด้าน
ปัญญาพละ มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน มีหลักการวางแผนท่ีเกิดมาจากความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม จัดอบรม ให้ความรู้แก่ภาคประชาชนอย่างท่ัวถึง
๒) ด้านวิริยะพละ เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติงานตามเวลาท่ีก าหนดไว้ การบริหาร
การวางแผนเป็นหน้าท่ีของนักบริหารเพราะการวางแผน เกี่ยวข้องกัน ๒ อย่างคือ จุดหมายปลายทาง
กับวิธีการ จุดหมายปลายทางกับความส าเร็จ ๓) ด้านอนวัชชพละ บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร กระบวนการในการจัดท าแผน เป็นขั้นตอนในการระดมความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี และ ๔) ด้านสังคหพละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการท างานมุ่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่มุ่งผลประโยชน์ตน มีการแบ่งปันส่ิงของช่วยเหลือประชาชนในยามประสบ
ภัยอย่างเหมาะสม  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชน มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหารการ
บริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและงบประมาณ บริหารงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยมุ่งสร้างองค์กรให้เป็นไปตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด ใน
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ๔ ด้าน คือ  ๑) ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน คือ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ๒) ด้าน
คุณภาพการให้บริการ คือ ในการให้บริการประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลักความเสมอ
ภาคและเป็นธรรม ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการ
จัดการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ ๓) ด้านการปฏิบัติราชการ คือ การปฏิบัติราชการเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของท้องถิ่น  และ ๔) ด้านการพัฒนา
องค์กร คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผนอัตราก าลังภายในหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน มีการ



๑๗๙ 
 

สนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในขณะเดียวกันเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ และพละ ๔ มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน จะส่งผลและก่อให้เกิดหลักการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพคือ ในการ
ท างานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะมีหลักการ กฎเกณฑ์ในการท างาน รู้ถึง
สถานภาพความรู้ ความถนัด ความสามารถ ท้ังของตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนในการส่ังการหรือ 
หมอบหมายงานหรือการบริหารงานต่าง ๆ จะมีความเหมาะสมและสมกับงานนั้น ๆ ตลอดจนมีความ 
คุ้มค่า พอประมาณ และสอดคล้องกับความการของประชาชนเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นก่อเกิด  
ประโยชน์สูงสุด ท้ังนี้ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักการเหล่านี้ไปเป็นการพัฒนาการส่งเสริม 
ประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักพุทธธรรม ท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ประกอบด้วย   
  ๑) ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความโปร่งใส ถูกตรวจสอบโดย
ภาคประชาชน มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ท าแผนแบบบูรณาการ ค านึงถึงปัญหา
ความต้องการของชุมชนการวางแผนต้องทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
ในแผน และเพิ่มบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม 
  ๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ การให้บริการเชิงบูรณาการ การให้บริการประชาชนเชิงรับ 
สร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นด้วยกัน พัฒนาระบบการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ มีทัศนคติท่ีดีใน 
การท างาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การท างานมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
ใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานต่างๆ  

๓) ด้านการปฏิบัติราชการ มีการก าหนดหลักจริยธรรม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความเสมอ
ภาค  ยึดมั่นในความถูกต้อง กระจายอ านาจให้บุคลากรทุกระดับ ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎ ระเบียบ มี
ความ ประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกปี  รับมอบนโยบายจากผู้บริหารประจ าเดือน 

๔) ด้านการพัฒนาองค์กร มีการก าหนดธรรมมาภิบาลเป็นหลักในการด าเนินงานต่างๆ 
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใช้ระบบคุณธรรม สร้างระเบียบ
วินัยและวัฒนธรรมในองค์กร มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมจริยธรรมเป็นประจ า  ส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป 

 มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาส่ิงต่าง ๆ ดังนั้น จึงจ าเป็นท่ี
จะสร้างคนให้มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจท่ีดีงาม มีความ
พร้อมท่ีจะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมท่ีจะประกอบการงานอาชีพและสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตของประชาชนอีกด้วย  
 



๑๘๐ 
 

 
บทที่ ๕ 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี” ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Methodology Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบ
เบื้องต้น ก่อนท่ีจะน าเสนอกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อให้ค าช้ีแนะแล้วน าเสนอต่อเวทีการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion)  

๕.๑ สรุปผลการวิจัย  

๕.๑.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน ๒๐๐ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๐ มีอายุระหว่าง ๒๖ - ๓๐ ปี จ านวน ๑๔๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ มีวุฒิการศึกษา จ านวน ๒๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๐ เป็นพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๒๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๐ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๙๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๐ มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๖๗ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง ๖-๑๐ ปี จ านวน ๑๕๓ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๒.๑๐  

๒) ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ ด้านการ
ปฏิบัติราชการ ( X = ๓.๗๔) ล าดับท่ีสอง คือ ด้านการพัฒนาองค์กร ( X = ๓.๗๔) ล าดับท่ีสาม คือ 
ด้านคุณภาพการให้บริการ ( X = ๓.๖๗) และล าดับสุดท้าย คือ ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ( X = ๓.๖๐) 

๓) หลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๑) และ
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด
ได้แก่ หลักอัตตัญญุตา (รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร) ( X = ๓.๗๐) และหลักมัตตัญญุ
ตา (รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี) ( X =๓.๗๐) รองลงมาก คือ หลักอัตถัญญุตา (รู้จุดกมาย รู้ความมุ่ง



๑๘๑ 

 

หมาย รู้จักผล) ( X =๓.๖๘) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ หลักปริสัญญุตา (รู้ชุมชน รู้สังคม 
สามารถแก่ปัญหาต่างๆได้) ( X =๓.๓๕) 

หลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๔๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ล าดับท่ีหนึ่ง คือ ด้านสังคหพละ (ก าลังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน) ( X = ๓.๕๕) ล าดับท่ีสอง คือ 
ด้านวิริยะพละ (ก าลังความขยันหมั่นเพียร) ( X = ๓.๕๒) ล าดับท่ีสาม คือ ด้านอนวัชชพละ (ก าลัง
ความช่ือสัตย์สุจริต) ( X = ๓.๓๖) และล าดับสุดท้าย คือ มีค่าเฉล่ียระดับมาก ( X = ๓.๓๐) 

๔) สมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐานที่ ๑ พบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคลท่ี เพศ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ไม่แตกต่างกัน ส่วน พนักงานท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคลท่ี อายุ วุฒิการศึกษา ความเก่ียวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สังกัดอยู่ รายได้ต่อเดือน และ
ประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ ๒ พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความสัมพันธ์กัน ทุกด้าน (ด้านการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านแผนพัฒนาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน) มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

สมมติฐานที่ ๓ การปฏิบัติตามหลักพละ ๔ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีโดยรวม มี
ความสัมพันธ์ภกาพน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติ
ตามหลักพละ ๔ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความสัมพันธ์กัน ทุกด้าน ( ด้านการปฏิบัติราชการ ด้าน
การพัฒนาองค์กร ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) มี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

๕.๑.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

๑) ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี  

๑.๑) ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พบว่า ประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินการในด้านการก าหนดยุทธศาสตร์ การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้องก าหนด ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน เมื่อ ส้ิน
ปีงบประมาณท้องถิ่นต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

๑.๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
การลดขั้นตอนในการท างาน มี One Stop Service เป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จท่ีจุดเดียว การ
ให้บริการต้องมีความรวดเร็วและชัดเจน มีการบริการประชาชนในวันหยุด เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจให้
การบริการแก่ประชาชน การบริการต้องยึดหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม คุณภาพการให้บริการ 
ในการพัฒนาการให้บริการ ท้องถิ่นจะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ี ทันสมัยเข้ามาช่วยได้อย่างเหมาะสมเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับท้องถิ่นเอง การบริการท่ีดีต้อง 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ เกิด 
ความคุ้มค่า มีการลดขั้นตอนในการท างาน ลดภารกิจ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ อ านวยความ 
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ท่ีส าคัญไม่ว่าจะด าเนินการอะไรต้องด าเนินการ 
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะให้มี 
ประสิทธิภาพ 

๑.๓) ด้านการปฏิบัติราชการ พบว่า ประสิทธิผลในการบิหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการปฏิบัติราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของท้องถิ่น การปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง รวดเร็วและบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นประจ าทุกปี จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ใน
การปฏิบัติราชการจะต้องมีภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการท างานและรับรองการให้บริการประชาชน มี
มาตรการในการประหยัดพลังงาน และอีกอย่างประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการจะต้องจะต้องใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความต้ังใจมีความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายและมาตรฐานท่ีองค์กรก าหนดไว้อย่างดีท่ีสุด 

๑.๔) ด้านการพัฒนาองค์กร พบว่า การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียุทธศาสตร์ในด าเนินงาน การ
ด าเนินงานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามแผนในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ พัฒนาบุคลากร
ใหม้ีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี มีส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการในการลดขั้นตอนในการ
ท างาน มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการท างาน การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ด้าน
กฎระเบียบ โดย ในแต่ละท้องถิ่นต้องมีการส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมหรือสัมมนา เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายทุกปี มีการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีการวางแผนการด าเนินงาน มี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในก ารแสดง
วิสัยทัศน์ มีการใช้ทรัพยากรให้  เกิดประโยชน์สูงสุดมีการวางแผนอัตราก าลังภายในหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน และท่ีส าคัญมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกอมรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป 



๑๘๓ 

 

๒) หลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี  

๒.๑) หลักสัปปุริสธรรม ๗  ประกอบด้วย  
หลักธัมมัญญุตา คือ รู้จักการ รู้จักเหตุ รู้งาน รู้หน้าท่ีอย่างถูกต้อง องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีการท าโครงการท่ีมุ่งต่อประโยชน์ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้หลักความเป็น
จริง หลักการ กฎเกณฑ์ หน้าท่ี ท่ีปฏิบั ติมีความรับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ มีความเข้าใจว่าตัวเองมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการบางส่ิง
บางอย่างให้บรรลุผลส าเร็จ มีการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละแห่งมาเป็นกรอบในการท างาน มีวางแผนการท ายุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา     
รวมไปถึงการก าหนดหน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของแต่ละคนในแต่ละหน่วยงาน ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมีความเสมอภาค     
มีความเป็นธรรม ในการท าหน้าท่ีให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสและการมีส่วน
ร่วม 

หลักอัตถัญญุตา คือ รู้จุดกมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการวางแผนงานทุกอย่างได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รู้จักจุดหมาย หรือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการด าเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ยึดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เป็นหลัก 
สามารถวิเคราะห์ผลท่ีจะได้รับจากการด าเนินโครงการต่างๆ อย่างถูกต้อง มีการวางแผนงานทุกอย่าง
ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ บริหารงานตามยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาเมืองท่ี
เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนตามท่ีก าหนดไว้อย่างจริงจังและต่อเนื่องและตามเจตนารมณ์ของหลักการ
ปกครองตนเองท้องถิ่น (Local Self Government) อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักอัตตัญญุตา คือ รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ บุคลากรท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้จักตนเอง คือ รู้จักตัวตนของตัวเอง 
ว่า องค์กรอยู่ในสถานะอะไร มีความรู้ความสามารถอย่างไร สามารถวัดความรู้ตนได้ ว่าศักยภาพของ
ตนเองมีมากน้อยเพียงใด การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิผลนั้น มีการพัฒนา
ตนเอง คนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงได้อย่างชัดแจ้ง และท่ี
ส าคัญท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าพาองค์กรและประชาชนบรรลุตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาองค์กรของตนเองไปสู่ความส าเร็จมีประสิทธิผลอยู่
แล้ว โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรในหน่วยงาน เรียกได้ว่า เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะน าพาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายได้ ท้ังนี้ งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นงานท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร และเมื่อได้
คัดสรรให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาอยู่ในองค์กรแล้ว งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะดูแลฝึกอบรม
และพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้  ความสามารถ และประสบการ ณ์ท่ีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท่ีจะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ 
และพร้อมจะปฏิบัติงานท่ีท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความส าเร็จให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 



๑๘๔ 

 

หลักมัตตัญญุตา คือ รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การก าหนดหลักจริยธรรมของหน่วยงานหรือไม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับ ค า
ว่า ความพอเหมาะพอควรในการท่ีจะด าเนินโครงการ กิจกรรมทุกอย่างให้ลุล่วงไปด้วยดีตาม
แผนพัฒนาท่ีวางไว้ การรู้ประมาณ ตามหลักมัตตัญญุตา ย่อมท าให้ผู้ประพฤติปฏิบัติมีความสุขความ
เจริญ  ในระดับองค์กรท าให้องค์กรมีการพัฒนา เจริญงอกงาม ย่อมท าให้การด าเนินกิจการงานต่างๆ 
ขององค์กรสามารถน าพาองค์กร ประชาชน ไปสู่ความสุขสงบ ปลอดภัย และความเจริญได้อย่าง
แท้จริง ท้ังนี้มีการก าหนดหลักจริยธรรมของหน่วยงานและจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมจริยธรรมเสริม
เข้าไปด้วย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีจิตส านึก ทัศนคติ และ
พฤติกรรมท่ีดีในการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและช่ือตรง ความพอดีในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
เสมอภาค สุจริตและไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าท่ี ต้องท างานอย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ 
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร แก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติของท้องถิ่นได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด   

หลักกาลัญญุตา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้จักเวลา รู้คุณค่าของเวลา            
มีข้ันตอนในการท างานในการให้บริการประชาชนตามหลักกาลัญญุตา คือ การรู้จักกาล การเป็นผู้รู้จัก
กาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพราะระยะเวลาท่ีจะต้องใช้ในการบริหารงานหรือการปฏิบัติงาน เช่น การแบ่งเวลา ท าให้ถูก
จังหวะ ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา โดยตระหนักถึงภาระหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ เป้าหมาย และมาตรฐาน การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการประสานงานเบ้ืองต้นอย่างถูกวิธี เพื่อให้มีวิธีระเบียบปฏิบัติแบบเดียวกันและ
เกิดการบูรณาการความรู้กับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับการจัดสรรเวลา ความคุ้มค่า เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล  

หลักปริสัญญุตา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้ มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน การรู้จักชุมชน ความรู้
จักบริษัท คือ รู้จักกลุ่มบุคคล รู้จักหมู่คณะ รู้จักชุมชน และรู้จักท่ีประชุม รู้กิริยาท่ีจะประพฤติต่อ
ชุมชนนั้นๆ การเป็นผู้รู้จักชุมชน ถิ่นอาศัย หรือสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ รวมถึงรู้จักว่าชุมชนเหล่านั้นมี
ความต้องการอะไร มีความเดือดร้อนอย่างไร มีความเห็นหรือข้อตกลงอย่างไร เมื่อทราบเช่นนั้นแล้ว 
ย่อมท าให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข และเกิดความร่วมมือจากชุมชนอย่างแท้จริง 
กระบวนการบริหารงาน ท่ีมีความสอดคล้องกับปัญหาของประชาชน ต้องน าการวิจัย และการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนเข้ามาช่วย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีตรงจุดและเกิดการบูรณาการ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

หลักปุคลัญญุตา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเรียนรู้สภาพปัญหาและต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี วางตัวให้เหมาะสมตามฐานะ รู้บุคคล รู้ภูมิปัญญา รู้ภูมิธรรม และรู้ประเภท
ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน เกิดประสิทธิผลในการท างาน 
เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตลอดจนสามารถสร้างความสามัคคีและความเจริญก้าวหน้าใน
องค์กร โดยมีการกระจายอ านาจหน้าท่ี หรือภาระงานอย่างชัดเจน การท างานย่ อมมีทีมงาน มีการ
ปรึกษาหารือ หรือให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดถึง มีการ



๑๘๕ 

 

ติดตามงานท่ีได้รับมอบหมายไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ได้รับความรู้ใหม่ในการท างาน
ตามเป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้ 

๒.๒) หลักพละ ๔ ประกอบด้วย 
ด้านปัญญาพละ คือ ก าลังความรู้ความสามารถ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ       

ในการบริหารงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักการวางแผนท่ีเกิดมาจากความต้องการของ
ประชาชนท่ีตระหนักในความจ าเป็น คุณค่าท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้รับรู้ปัญหา และร่วมกัน
ในการวางแผน เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารงานให้ครอบคลุม และมีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน และ
การวางแผนนั้น ยังศึกษาวิสัยทัศน์ให้เข้าใจ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม จัดอบรม ให้ความรู้
แก่ภาคประชาชนอย่างท่ัวถึง 

ด้านวิริยะพละ คือ ก าลังความขยันหมั่นเพียร  ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีมีความ
กระตือรือร้น ในการปฏิบัติงานตามเวลาท่ีก าหนดไว้ การบริหารการวางแผนเป็นหน้าท่ีของนักบริหาร
เพราะการวางแผน คือ กระบวนการ ในการก าหนดวัตถุประสงค์และก าหนดวิธีการท่ีท าให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ การวางแผนเป็นกระบวนการในการเผชิญกับความไม่แน่นอนโดยการก าหนดการ
กระท าขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามท่ีก าหนดไว้ การวางแผนจะเกี่ยวข้องกัน ๒ อย่างคือ จุดหมาย
ปลายทางกับวิธีการ จุดหมายปลายทางกับความส าเร็จ 

ด้านอนวัชชพละ คือ ก าลังความช่ือสัตย์สุจริต ผู้บริหาร บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร กระบวนการในการจัดท าแผน เป็นขั้นตอนในการระดม
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา การแก้ไขปัญหาท่ีผ่านมา ปัญหา
อุปสรรคจากการพัฒนา ความต้องการในการพัฒนา ความพร้อมหรือศักยภาพของชุมชน ตลอดจน
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม การพัฒนาท่ีต้องการกระท าร่วมกันในอนาคต การจัดท าแผนอาศัย
วิทยากรกระบวนการในการอ านวยความสะดวกในกระบวนการเวที เพื่อจัดเตรียมข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการระดมความคิดเห็น ช้ีให้เห็นประโยชน์ความจ าเป็นของการจัดท าแผน และสนับสนุน
การบูรณาการแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ และไม่ให้เกิดโทษ หรือผลกระทบต่อ
ประชาชน 

ด้านสังคหพละ คือ ก าลังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการท างานมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่มุ่งผลประโยชน์ตน มีการแบ่งปันส่ิงของช่วยเหลือประชาชน
ในยามประสบภัยอย่างเหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการให้การบริการสาธารณะท่ีเป็น
รูปธรรม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ แลกเปล่ียนความคิดเห็น เสนอแนะความ
คิดเห็นและแสดงออกได้อย่างเสรี  ไม่มีการปิดกั้น ตระหนักและท าความเข้าใจถึง ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละชุมชน แต่พื้นท่ีเป็นอย่างดี แต่มีการท างานท่ียึดหยุ่น เนื่องจากแต่
ละชุมชนแต่ละพื้นท่ีล้วนแต่มีเอกลักษณ์ ลักษณะแตกต่างกันออกไป ท้ังนี้จ าเป็นสร้างความร่วมมือ
และสามารถประสานงานร่วมกับหน่วยงานท่ีมีอยู่ในแต่ละชุมชน แต่ละพื้นท่ีให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือเอกชนเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น นี้เรียกว่า เป็นพละ คือ ก าลังแห่งการยึด
เหนี่ยวน้ าใจของผู้อื่นไว้ได้เป็นอย่างดี 

 



๑๘๖ 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๒.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๐๐ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๐ มี
อายุระหว่าง ๒๖ - ๓๐ ปี จ านวน ๑๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ มีวุฒิการศึกษา จ านวน ๒๓๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๔.๕๐ เป็นพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๐ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๐ มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 
๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ท างานระหว่าง ๖-๑๐ ปี จ านวน ๑๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๐  

๒) ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า  

ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ ด้านการ
ปฏิบัติราชการ ( X = ๓.๗๔) ล าดับท่ีสอง คือ ด้านการพัฒนาองค์กร ( X = ๓.๗๔) ล าดับท่ีสาม คือ 
ด้านคุณภาพการให้บริการ ( X = ๓.๖๗) และล าดับสุดท้าย คือ ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ( X = ๓.๖๐) สอดคล้องกับ ปิติชาย  ตันปิติ  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
ระบบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกัน
อย่างกว้างขวางว่าแนวคิดเรื่องประสิทธิผล  เป็นตัวช้ีวัดและเป็นเครื่องตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่า การ
บริหารองค์การประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใดอย่างไรก็ตาม ค าว่าประสิทธิผลยังมีความแตกต่าง
กันอยู่ในความเข้าใจของนักวิขาการต่างสาจากัน  นักเศรษฐศาสตร์หรือนักวิเคราะห์ทางการเงินมอง
ประสิทธิผลขององค์การในรูปของผลก าไร  หรือผลตอบแทนจากการลงทุน  ส าหรับอุตสาหกรรมการ
ผลิตประสิทธิผลขององค์การ จะหมายถึงคุณภาพหรือ ปริมาณของผลผลิตท่ีอยู่ในรูปของสินค้า และ
หรือบริการ ในมุมมององนักการศึกษาประสิทธิผล ก็คือ ประสิทธิผลก็คือ คุณภาพการศึกษา หรือ
คุณภาพของนิสิตนักศึกษาท่ีจบ รวมถึงความพึงพอใจของครูและผู้ปกครอง๑ สอดคล้องกับ นงลักษณ์  
เรือนทอง  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล  พบว่า องค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลประกอบด้วย  ๘  องค์ประกอบ คือ ๑) การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้  ๒) ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ ๓) การประกันคุณภาพการตรวจสอบได้และความ
น่าเช่ือถือ ๔) สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ๕) การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ๖) เน้น
การเรียนการสอน ๗) การสอนท่ีมีวัตถุประสงค์ ๘) มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง๒สอดคล้องกับ ปิลัญ 

                                                 

 ๑ปิติชาย  ตันปิติ, การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. ๒๕๕๐). หน้า ๒๓๔. 

 ๒นงลักษณ์  เรือนทอง,รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐), หน้า ๑๕๐-๑๕๕. 



๑๘๗ 

 

ปฏิพิมพาคม  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา
เอกชน  ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  พบว่า  องค์ประกอบประสิทธิผลขอโรงเรียนเอกชนระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานมี  ๘  องค์ประกอบ  คือ  ความสามารถในการผลิต  ความสามรถในการพัฒนา
เจตคติ  ความสารถในการปรับตัว  บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน  ความพึงพอใจในงาน
บุคลากร  ความสามัคคีของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากรและการแก้ปัญหาภายใน  และภาวะผู้น า
ของผู้บริหารสถานศึกษา  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน  ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน๓ 

๓) หลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า  

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๑) และเมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านโดยเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ หลักอัตตัญญุตา 
(รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร) ( X = ๓.๗๐) และหลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ รู้จัก
ความพอดี) ( X =๓ .๗๐) รองลงมาก หลักอัตถัญญุตา (รู้ จุดกมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ จักผล)              
( X =๓.๖๘) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ หลักปริสัญญุตา (รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก่ปัญหา
ต่างๆได้) ( X =๓.๓๕) และหลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๔๓) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ล าดับท่ีหนึ่ง คือ ด้านสังคหพละ (ก าลังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน)  ( X = ๓.๕๕) 
ล าดับท่ีสอง คือ ด้านวิริยะพละ (ก าลังความขยันหมั่นเพียร) ( X = ๓.๕๒) ล าดับท่ีสาม คือ ด้าน
อนวัชชพละ (ก าลังความช่ือสัตย์สุจริต) ( X = ๓.๓๖) และล าดับสุดท้าย คือ มีค่าเฉล่ียระดับมาก ( X

= ๓.๓๐)สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภาส ภาสสัทธา๔ ได้วิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมใน
การบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า  หลักธรรมท่ีมีความ
เหมาะสมในการบริหารตน (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประเด็น
ส าคัญ ๒ ประเด็น คือ ๑) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีความเหมาะสมในการบริหารตน ๒) การ
ประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการบริหารตนและการบริหารจัดการองค์กร กล่าวคือ หลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ซึ่งเป็นหลักธรรมของสัตบุรุษ ของคนดีท่ีมีความเหมาะสมในการครองตนเป็นอย่างยิ่ง ด้วย
องค์ประกอบของหลักธรรมท้ัง ๗ หลัก ประกอบด้วย ๑) ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักหรือรู้จักเหตุ รู้
หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการท่ีจะท าให้เกิดผล ในการบริหาร
จัดการองค์กรนั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการตัดสินใจ วางแผนการในการท างานบน

                                                 

 ๓ปิลัญ ปฎิพิมพาคม,รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐),  หน้า ๒๓๓. 

๔ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๘๘ 

 

พื้นฐานของความมีเหตุผล ความจ าเป็นตามล าดับความส าคัญ ๒) อัตถัญญุตา คือ รู้ความหมาย รู้
ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ท่ีประสงค์ รู้จักผลท่ีจะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท า (รู้จักผล) มีความ
เข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กร ๓) อัตตัญญุตา คือ ความรู้จักตน รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ 
ก าลัง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด ประพฤติให้เหมาะสม และรู้ท่ีจะแก้ไขปรับปรุงต่อไป (รู้จัก
ตน) รู้จักองค์กร ท่ีบริหารเป็นอย่างดีว่ามีจุดด้อย จุดแข็งอย่างไร มีขีดความสามารถอย่างไร กระท า
การต่างๆ ให้สอดคล้องถูกจุดท่ีจะสัมฤทธิ์ผล ปรับปรุงองค์กรให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมท้ังการส ารวจ
พิจารณาหาจุดบกพร่องของตนเองว่ามีจุดอ่อนท่ีเป็นข้อเสียอะไรบ้าง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ 
๔) มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ ความพอดี (รู้จักประมาณ) การรู้จักความพอเหมาะความพอดี
ในการพูด การปฏิบัติภารกิจงานต่างๆ รู้ศักยภาพทางการบริหารการเงินการคลังขององค์กร พิจารณา
งบประมาณภายใต้วงเงินท่ีมีอยู่ตามก าลัง ๕) กาลัญญุตา คือ ความรู้จักกาล รู้กาลเวลาอันเหมาะสม 
และระยะเวลาท่ีควรหรือจะต้องใช้ในการประกอบกิจ ท าหน้าท่ีการงาน หรือปฏิบัติการต่างๆ (รู้จัก
กาล) มีความเข้าใจถึงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีเหมาะสม ๖) ปริสัญญุตา คือ รู้จักชุมชน 
และรู้จักท่ีประชุม การประพฤติต่อชุมชน (รู้จักชุมชน) ให้เกียรติต่อผู้ร่วมประชุมหรือสนทนา การ
บริหารจัดการจ าเป็นต้องปฎิสัมพันธ์กับองค์การต่างๆ และชุมชน ๗) ปุคคลัญญุตา คือ ความรู้จัก
บุคคล ความแตกต่างแห่งบุคคลว่าโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม (รู้บุคคล) รู้ ใน
ความสามารถของบุคคล ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน การบูรณาการหลักธรรมกับการบริหารตนท่ี
เหมาะสมในการบริหารงานให้ได้ใจคน ท าให้บุคลากรท างานด้วยใจและก่อให้เกิดองค์กรท่ีเป็นสุข 

๔) สมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐานที่ ๑ พบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคลท่ี เพศ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ไม่แตกต่างกัน ส่วน พนักงานท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคลท่ี อายุ วุฒิการศึกษา ความเก่ียวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สังกัดอยู่ รายได้ต่อเดือน และ
ประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกัน มีความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ ๒ พบว่า การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
การปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความสัมพันธ์กัน ทุกด้าน (ด้านการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านแผนพัฒนาของ อปท.)  มี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

สมมติฐานที่ ๓ การปฏิบัติตามหลักพละ ๔ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีโดยรวม มี
ความสัมพันธ์ภกาพน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติ
ตามหลักพละ ๔ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร



๑๘๙ 

 

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีความสัมพันธ์กัน ทุกด้าน ( ด้านการปฏิบัติราชการ ด้าน
การพัฒนาองค์กร ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านแผนพัฒนาของ อปท.)  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๑ 

๕.๒.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

๑) ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี  

๑.๑) ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พบว่า ประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินการในด้านการก าหนดยุทธศาสตร์ การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้องก าหนด ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในสัดส่ วนท่ีใกล้เคียงกัน เมื่อ ส้ิน
ปีงบประมาณท้องถิ่นต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

๑.๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
การลดขั้นตอนในการท างาน มี One Stop Service เป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จท่ีจุดเดียว การ
ให้บริการต้องมีความรวดเร็วและชัดเจน มีการบริการประชาชนในวันหยุด เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจให้
การบริการแก่ประชาชน การบริการต้องยึดหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม คุณภาพการให้บริการ 
ในการพัฒนาการให้บริการ ท้องถิ่นจะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ี ทันสมัยเข้ามาช่วยได้อย่างเหมาะสมเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับท้องถิ่นเอง การบริการท่ีดีต้อง 
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ เกิด 
ความคุ้มค่า มีการลดขั้นตอนในการท างาน ลดภารกิจ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ อ านวยความ 
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ท่ีส าคัญไม่ว่าจะด าเนินการอะไรต้องด าเนินการ 
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการบริการสาธารณะให้มี 
ประสิทธิภาพ 

๑.๓) ด้านการปฏิบัติราชการ พบว่า ประสิทธิผลในการบิหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการปฏิบัติราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของท้องถิ่น การปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง รวดเร็วและบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นประจ าทุกปี จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ใน
การปฏิบัติราชการจะต้องมีภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการท างานและรับรองการให้บริการประชาชน มี
มาตรการในการประหยัดพลังงาน และอีกอย่างประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการจะต้องจะต้องใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความต้ังใจมีความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายและมาตรฐานท่ีองค์กรก าหนดไว้อย่างดีท่ีสุด 

๑.๔) ด้านการพัฒนาองค์กร พบว่า การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียุทธศาสตร์ในด าเนินงาน การ



๑๙๐ 

 

ด าเนินงานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามแผนในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ พัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี มีส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการในการลดขั้นตอนในการ
ท างาน มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการท างาน การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ด้าน
กฎระเบียบ โดย ในแต่ละท้องถิ่นต้องมีการส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมหรือสัมมนา เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายทุกปี มีการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีการวางแผนการด าเนินงาน มี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดง
วิสัยทัศน์ มีการใช้ทรัพยากรให้  เกิดประโยชน์สูงสุดมีการวางแผนอัตราก าลังภายในหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน และท่ีส าคัญมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกอมรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป 

๒) หลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี  

๒.๑) หลักสัปปุริสธรรม ๗  ประกอบด้วย  
หลักธัมมัญญุตา คือ รู้จักการ รู้จักเหตุ รู้งาน รู้หน้าท่ีอย่างถูกต้อง องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีการท าโครงการท่ีมุ่งต่อประโยชน์ของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้หลักความเป็น
จริง หลักการ กฎเกณฑ์ หน้าท่ี ท่ีปฏิบั ติมีความรับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ มีความเข้าใจว่าตัวเองมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการบางส่ิง
บางอย่างให้บรรลุผลส าเร็จ มีการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละแห่งมาเป็นกรอบในการท างาน มีวางแผนการท ายุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา     
รวมไปถึงการก าหนดหน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของแต่ละคนในแต่ละหน่วยงาน ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมีความเสมอภาค     
มีความเป็นธรรม ในการท าหน้าท่ีให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสและการมีส่วน
ร่วมสอดคล้องกับงานวิจัยของ รักษา สุดเส้นผม๕ ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการ
กระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นอกจากกฎหมายและนโยบายรัฐ และงบประมาณแล้วยังพบว่า ปัจจัย
ด้านกฎระเบียบกฎเกณฑ์ ในการกระจายอ านาจจะส่งผลดี ถ้าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีจิตส านึกท่ีดี แต่
โดยท่ัวไปส่วนมากการออกกฎต่างๆ มาจากด้านบนท่ีก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ตลอดจนการให้
การศึกษา ปัจจัยในด้านนี้ การให้การศึกษาเพื่อเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ี กฎหมาย กฎระเบียบและ
ผลประโยชน์เพื่อลดการขายสิทธิ ขายเสียงและลดการใช้อ านาจเกินขอบเขตและการใช้วาทะครอบง า
กฎขี่ 

หลักอัตถัญญุตา คือ รู้จุดกมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การวางแผนงานทุกอย่างได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้จัก

                                                 
๕รักษา สุดเส้นผม, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๙๑ 

 

จุดหมาย หรือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ด าเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  ยึดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เป็นหลัก สามารถ
วิเคราะห์ผลท่ีจะได้รับจากการด าเนินโครงการต่างๆ อย่างถูกต้อง มีการวางแผนงานทุกอย่างได้อย่าง
เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ บริหารงานตามยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาเมืองท่ีเน้นการ
พัฒนาแบบยั่งยืนตามท่ีก าหนดไว้อย่างจริงจังและต่อเนื่องและตามเจตนารมณ์ของหลักการปกครอง
ตนเองท้องถิ่น (Local Self Government) อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ 
พานสุ วรรณ๖ ไ ด้วิ จั ย เรื่ อ ง  การพัฒนา คุณลักษณะ ผู้น า ชุมชนใน เขตเทศบาล จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรม ทฤษฎีผู้น า ทฤษฎีการพัฒนาท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้น าชุมชนควรเป็นผู้ท่ีปฏิบัติ
ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยเฉพาะ 3 ด้าน คือ 1) มัตตัญญุตาหรือรู้ตน คือมีคุณธรรม จริยธรรม มี
อุดมการณ์เช่ือมั่นในตนเอง มีความกระตือรือร้น ขยันอดทน อุทิศเวลาให้แก่งาน พัฒนาตนเอง มี
ความรับผิดชอบ ยอมรับความผิดพลาด มีวินัยในตนเองและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ชุมชน 2) ปุคคลป
โรปรัญญุตาหรือรู้จักบุคคล คือรู้จักเลือกใช้คนให้เหมาะกับงาน สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน มีความสามารถในการจูงใจคน สร้างขวัญ
ก าลังใจให้เพื่อนร่วมงาน 3) ปริสัญญุตาหรือรู้ชุมชน คือ มีความรักในชุมชนท่ีอาศัย รู้ความต้องการ
ของคนในชุมชน รู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นผู้น าในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน เป็นผู้น าในการสร้างอาชีพ ทฤษฎีคุณลักษณะผู้น า 
ผู้น าชุมชนควรมีลักษณะท่ีส าคัญ 4 ด้าน คือ 1) ความเป็นกันเอง 2) ความเฉลียวฉลาด 3) ความ
มุ่งมั่น และ 4) ความมั่นใจในตนเอง 

หลักอัตตัญญุตา คือ รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ บุคลากรท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้จักตนเอง คือ รู้จักตัวตนของตัวเอง ว่า 
องค์กรอยู่ในสถานะอะไร มีความรู้ความสามารถอย่างไร สามารถวัดความรู้ตนได้ ว่าศักยภาพของ
ตนเองมีมากน้อยเพียงใด การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิผลนั้น มีการพัฒนา
ตนเอง คนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงได้อย่างชัดแจ้ง และท่ี
ส าคัญท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าพาองค์กรและประชาชนบรรลุตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาองค์กรของตนเองไปสู่ความส าเร็จมีประสิทธิผลอยู่
แล้ว โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรในหน่วยงาน เรียกได้ว่า เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะน าพาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายได้ ท้ังนี้ งานด้านการบริหารทรัพยากรบุ คคลเป็นงานท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร และเมื่อได้
คัดสรรให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามาอยู่ในองค์กรแล้ว งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะดูแลฝึกอบรม
และพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ ท่ีทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท่ีจะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ 
และพร้อมจะปฏิบัติงานท่ีท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความส าเร็จให้แก่องค์กรปกครองส่วน

                                                 
๖อภิชาติ พานสุวรรณ, “การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๙๒ 

 

ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ พานสุวรรณ๗ ได้วิ จัยเรื่อง การพัฒนา
คุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า  หลักพุทธธรรม 
ทฤษฎีผู้น า ทฤษฎีการพัฒนาท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้น าชุมชนควรเป็นผู้ท่ีปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยเฉพาะ 3 ด้าน คือ 1) 
มัตตัญญุตาหรือรู้ตน คือมีคุณธรรม จริยธรรม มีอุดมการณ์เช่ือมั่นในตนเอง มีความกระตือรือร้น ขยัน
อดทน อุทิศเวลาให้แก่งาน พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ยอมรับความผิดพลาด มีวินัยในตนเอง
และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ชุมชน 2) ปุคคลปโรปรัญญุตาหรือรู้จักบุคคล คือรู้จักเลือกใช้คนให้เหมาะ
กับงาน สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อน
ร่วมงาน มีความสามารถในการจูงใจคน สร้างขวัญก าลังใจให้เพื่อนร่วมงาน 3) ปริสัญญุตาหรือรู้
ชุมชน คือ มีความรักในชุมชนท่ีอาศัย รู้ความต้องการของคนในชุมชน รู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 
เป็นผู้น าในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน 
เป็นผู้น าในการสร้างอาชีพ ทฤษฎีคุณลักษณะผู้น า ผู้น าชุมชนควรมีลักษณะท่ีส าคัญ 4 ด้าน คือ 1) 
ความเป็นกันเอง 2) ความเฉลียวฉลาด 3) ความมุ่งมั่น และ 4) ความมั่นใจในตนเอง 

หลักมัตตัญญุตา คือ รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การก าหนดหลักจริยธรรมของหน่วยงานหรือไม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับ ค า
ว่า ความพอเหมาะพอควรในการท่ีจะด าเนินโครงการ กิจกรรมทุกอย่างให้ลุล่วงไปด้วยดีตาม
แผนพัฒนาท่ีวางไว้ การรู้ประมาณ ตามหลักมัตตัญญุตา ย่อมท าให้ผู้ประพฤติปฏิบัติมีความสุขความ
เจริญ  ในระดับองค์กรท าให้องค์กรมีการพัฒนา เจริญงอกงาม ย่อมท าให้การด าเนินกิจการงานต่างๆ 
ขององค์กรสามารถน าพาองค์กร ประชาชน ไปสู่ความสุขสงบ ปลอดภัย และความเจริญได้อย่าง
แท้จริง ท้ังนี้มีการก าหนดหลักจริยธรรมของหน่วยงานและจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมจริยธรรมเสริม
เข้าไปด้วย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีจิตส านึก ทัศนคติ และ
พฤติกรรมท่ีดีในการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและช่ือตรง ความพอดีในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
เสมอภาค สุจริตและไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าท่ี ต้องท างานอย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ 
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร แก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติของท้องถิ่นได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด   

หลักกาลัญญุตา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้จักเวลา รู้คุณค่าของเวลา            
มีข้ันตอนในการท างานในการให้บริการประชาชนตามหลักกาลัญญุตา คือ การรู้จักกาล การเป็นผู้รู้จัก
กาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพราะระยะเวลาท่ีจะต้องใช้ในการบริหารงานหรือการปฏิบัติงาน เช่น การแบ่งเวลา ท าให้ถูก
จังหวะ ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา โดยตระหนักถึงภาระหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ เป้าหมาย และมาตรฐาน การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการประสานงานเบ้ืองต้นอย่างถูกวิธี เพื่อให้มีวิธีระเบียบปฏิบัติแบบเดียวกันและ
เกิดการบูรณาการความรู้กับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับการจัดสรรเวลา ความคุ้มค่า เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ รักษา สุด

                                                 
๗อภิชาติ พานสุวรรณ, “การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๙๓ 

 

เส้นผม๘ ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการ
กระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นอกจาก
กฎหมายและนโยบายรัฐ และงบประมาณแล้วยังพบว่า ปัจจัยด้านกฎระเบียบกฎเกณฑ์ ในการ
กระจายอ านาจจะส่งผลดี ถ้าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีจิตส านึกท่ีดี แต่โดยท่ัวไปส่วนมากการออกกฎ
ต่างๆ มาจากด้านบนท่ีก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ตลอดจนการให้การศึกษา ปัจจัยในด้านนี้ การให้
การศึกษาเพื่อเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ี กฎหมาย กฎระเบียบและผลประโยชน์เพื่อลดการขายสิทธิ 
ขายเสียงและลดการใช้อ านาจเกินขอบเขตและการใช้วาทะครอบง ากฎขี่ 

หลักปริสัญญุตา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้ มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน การรู้จักชุมชน ความรู้
จักบริษัท คือ รู้จักกลุ่มบุคคล รู้จักหมู่คณะ รู้จักชุมชน และรู้จักท่ีประชุม รู้กิริยาท่ีจะประพฤติต่อ
ชุมชนนั้นๆ การเป็นผู้รู้จักชุมชน ถิ่นอาศัย หรือสังคมท่ีตนอาศัยอยู่ รวมถึงรู้จักว่าชุมชนเหล่านั้นมี
ความต้องการอะไร มีความเดือดร้อนอย่างไร มีความเห็นหรือข้อตกลงอย่างไร เมื่อทราบเช่นนั้นแล้ว 
ย่อมท าให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข และเกิดความร่วมมือจากชุมชนอย่างแท้จริง 
กระบวนการบริหารงาน ท่ีมีความสอดคล้องกับปัญหาของประชาชน ต้องน าการวิจัย และการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนเข้ามาช่วย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีตรงจุดและเกิดการบูรณาการ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ พาน
สุวรรณ๙ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรม ทฤษฎีผู้น า ทฤษฎีการพัฒนาท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้น า
ชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้น าชุมชนควรเป็นผู้ท่ีปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม 7 
โดยเฉพาะ 3 ด้าน คือ 1) มัตตัญญุตาหรือรู้ตน คือมีคุณธรรม จริยธรรม มีอุดมการณ์เช่ือมั่นในตนเอง 
มีความกระตือรือร้น ขยันอดทน อุทิศเวลาให้แก่งาน พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ยอมรับความ
ผิดพลาด มีวินัยในตนเองและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ชุมชน 2) ปุคคลปโรปรัญญุตาหรือรู้จักบุคคล 
คือรู้จักเลือกใช้คนให้เหมาะกับงาน สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีในหมู่ คณะ 
เป็นกัลยาณมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน มีความสามารถในการจูงใจคน สร้างขวัญก าลังใจให้เพื่อนร่วมงาน 
3) ปริสัญญุตาหรือรู้ชุมชน คือ มีความรักในชุมชนท่ีอาศัย รู้ความต้องการของคนในชุมชน รู้
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นผู้น าในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นผู้น าใน
การอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชน เป็นผู้น าในการสร้างอาชีพ ทฤษฎีคุณลักษณะผู้น า ผู้น าชุมชนควรมี
ลักษณะท่ีส าคัญ 4 ด้าน คือ 1) ความเป็นกันเอง 2) ความเฉลียวฉลาด 3) ความมุ่งมั่น และ 4) ความ
มั่นใจในตนเอง 

                                                 
๘รักษา สุดเส้นผม, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๙อภิชาติ พานสุวรรณ, “การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๙๔ 

 

หลักปุคลัญญุตา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเรียนรู้สภาพปัญหาและต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี วางตัวให้เหมาะสมตามฐานะ รู้บุคคล รู้ภูมิปัญญา รู้ภูมิธรรม และรู้ประเภท
ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน เกิดประสิทธิผลในการท างาน 
เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตลอดจนสามารถสร้างความสามัคคีและความเจริญก้าวหน้าใน
องค์กร โดยมีการกระจายอ านาจหน้าท่ี หรือภาระงานอย่างชัดเจน การท างานย่อมมีทีมงาน มีการ
ปรึกษาหารือ หรือให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดถึง มีการ
ติดตามงานท่ีได้รับมอบหมายไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ได้รับความรู้ใหม่ในการท างาน
ตามเป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ภาส ภาสสัทธา๑๐ ได้วิจัยเรื่อง การบูรณาการหลัก
พุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า หลักธรรมท่ีมี
ความเหมาะสมในการบริหารตน (หลักสัปปุริสธรรม ๗) ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ประเด็นส าคัญ ๒ ประเด็น คือ ๑) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีความเหมาะสมในการบริหารตน 
๒) การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการบริหารตนและการบริหารจัดการองค์กร กล่าวคือ 
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งเป็นหลักธรรมของสัตบุรุษ ของคนดีท่ีมีความเหมาะสมในการครองตนเป็น
อย่างยิ่ง ด้วยองค์ประกอบของหลักธรรมท้ัง ๗ หลัก ประกอบด้วย ๑) ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักหรือรู้จัก
เหตุ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการท่ีจะท าให้เกิดผล ในการ
บริหารจัดการองค์กรนั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องเพื่อบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการตัดสินใจ วางแผนการในการท างานบน
พื้นฐานของความมีเหตุผล ความจ าเป็นตามล าดับความส าคัญ ๒) อัตถัญญุตา คือ รู้ความหมาย รู้
ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ท่ีประสงค์ รู้จักผลท่ีจะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท า (รู้จักผล) มีความ
เข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กร ๓) อัตตัญญุตา คือ ความรู้จักตน รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ 
ก าลัง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด ประพฤติให้เหมาะสม และรู้ท่ีจะแก้ไขปรับปรุงต่ อไป (รู้จัก
ตน) รู้จักองค์กร ท่ีบริหารเป็นอย่างดีว่ามีจุดด้อย จุดแข็งอย่างไร มีขีดความสามารถอย่างไร กระท า
การต่างๆ ให้สอดคล้องถูกจุดท่ีจะสัมฤทธิ์ผล ปรับปรุงองค์กรให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมท้ังการส ารวจ
พิจารณาหาจุดบกพร่องของตนเองว่ามีจุดอ่อนท่ีเป็นข้อเสียอะไรบ้าง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ 
๔) มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ ความพอดี (รู้จักประมาณ) การรู้จักความพอเหมาะความพอดี
ในการพูด การปฏิบัติภารกิจงานต่างๆ รู้ศักยภาพทางการบริหารการเงินการคลังขององค์กร พิจารณา
งบประมาณภายใต้วงเงินท่ีมีอยู่ตามก าลัง ๕) กาลัญญุตา คือ ความรู้จักกาล รู้กาลเวลาอันเหมาะสม 
และระยะเวลาท่ีควรหรือจะต้องใช้ในการประกอบกิจ ท าหน้าท่ีการงาน หรือปฏิบัติการต่างๆ (รู้จัก
กาล) มีความเข้าใจถึงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีเหมาะสม ๖) ปริสัญญุตา คือ รู้จักชุมชน 
และรู้จักท่ีประชุม การประพฤติต่อชุมชน (รู้จักชุมชน) ให้เกียรติต่อผู้ร่วมประชุมหรือสนทนา การ
บริหารจัดการจ าเป็นต้องปฎิสัมพันธ์กับองค์การต่างๆ และชุมชน ๗) ปุคคลัญญุตา คือ ความรู้จัก
บุคคล ความแตกต่างแห่งบุคคลว่าโดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม (รู้บุคคล) รู้ ใน

                                                 
๑๐ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๙๕ 

 

ความสามารถของบุคคล ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน การบูรณาการหลักธรรมกับการบริหารตนท่ี
เหมาะสมในการบริหารงานให้ได้ใจคน ท าให้บุคลากรท างานด้วยใจและก่อให้เกิดองค์กรท่ีเป็นสุข 

๒.๒) หลักพละ ๔ ประกอบด้วย 
ด้านปัญญาพละ คือ ก าลังความรู้ความสามารถ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ในการ

บริหารงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักการวางแผนท่ีเกิดมาจากความต้องการของประชาชนท่ี
ตระหนักในความจ าเป็น คุณค่าท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้รับรู้ปัญหา และร่วมกันในการ
วางแผน เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารงานให้ครอบคลุม และมีตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน และการ
วางแผนนั้น ยังศึกษาวิสัยทัศน์ให้เข้าใจ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม จัดอบรม ให้ความรู้แก่
ภาคประชาชนอย่างท่ัวถึง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์ คลังเย็น๑๑ ได้ท าวิจัยเรื่อง การ
บริหารงานสู่ความเป็นเลิศ ตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัย  
พบว่า การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ๖ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลัก
คุณธรรม ๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักการมีส่วนร่วม ๕) หลักความรับผิดชอบ ๖) หลักความคุ้มค่า 
และการใช้หลักทศพิธราชธรรม ๑๐ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๑) ทาน ๒) ศีล ๓) ปริจจาคะ       
๔) อาชวะ ๕) มัททวะ ๖) ตปะ ๗) อักโกธะ ๘) อวิหิงสา ๙) ขันติ ๑๐) อวิโรธนะ และทฤษฎีการ
บริหารมาประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนรูปแบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ
ตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ารูปแบบการบริหารงานสู่ความเป็น
เลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเกิดขึ้นได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีปัจจัย
ในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ด้วยตัวแบบ SIRIRAT Model ได้แก่  Service mind, Integration, 
Responsibility, Importance, Result, Achievement, Transparency. 

ด้านวิริยะพละ คือ ก าลังความขยันหมั่นเพียร ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น 
ในการปฏิบัติงานตามเวลาท่ีก าหนดไว้ การบริหารการวางแผนเป็นหน้าท่ีของนักบริหารเพราะการ
วางแผน คือ กระบวนการ ในการก าหนดวัตถุประสงค์และก าหนดวิธีการท่ีท าให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ การวางแผนเป็นกระบวนการในการเผชิญกับความไม่แน่นอนโดยการก าหนดการกระท า
ขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามท่ีก าหนดไว้ การวางแผนจะเกี่ยวข้องกัน ๒ อย่างคือ จุดหมายปลายทาง
กับวิธีการ จุดหมายปลายทางกับความส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ไพศาล เครือแสง๑๒ ได้วิจัย
เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง มี ๖ รูปแบบด้วยกันคือ ๑) รูปแบบการ
ส่งเสริมจริยธรรมตามหลักนิติธรรมกับหลักศีล พบว่า กระตุ้นจริยธรรมด้วยการก าหนดนโยบาย 
แผนงาน และโครงการต่างๆ และการสนับสนุนงบประมาณมาสู่กิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมของ

                                                 
๑๑ศิริรัตน์ คลังเย็น, “การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘). 

๑๒ไพศาล เครือแสง, “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตภาคเหนือตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๙๖ 

 

ผู้น าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมด้านความโปร่งใสกับศีลธรรม 
พบว่า จะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบการตรวจสอบให้กับประชาชนได้มีความรู้ในการตรวจสอบ 
และกลไกการท างานต่างๆ อาจจะประชาสัมพันธ์ในระบบของหนังสือ ใช้เสียงตามสาย การประชุมใน
หมู่บ้าน ๓) รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักความรับผิดชอบกับหลักศรัทธา พบว่า การน าหลัก
ของจิตส านึกความรับผิดชอบของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมซึ่งเป็นการป้องกันความช่ัวและการลดทุจริต
คอร์รัปช่ัน ๔) รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักความคุ้มค่ากับหลักวิริยารัมภะ อยู่ท่ีหลักทางการ
บริหารเพื่อส่วนร่วมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน มุ่งไปสู่การลดการใช้ทรัพยากรตามลักษณะ
ของโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ๕) รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมตามหลักการมีส่วน
ร่วมกับหลักพาหุสัจจะ พบว่า การสร้างกระบวนการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย การวางแผน การจัดโครงการ กระบวนการดังกล่าวจะต้องเกิดจากความต้องการของภาค
ประชาชนเป็นหัวใจส าคัญ และ ๖. รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล
จะต้องใช้คุณธรรมควบคุมกับปัญญาเสมอและพยายามส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของประชาชน 

 ด้านอนวัชชพละ คือ ก าลังความช่ือสัตย์สุจริต ผู้บริหาร บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร กระบวนการในการจัดท าแผน เป็นขั้นตอนในการระดม
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา การแก้ไขปัญหาท่ีผ่านมา ปัญหา
อุปสรรคจากการพัฒนา ความต้องการในการพัฒนา ความพร้อมหรือศักยภาพของชุมชน ตลอดจน
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม การพัฒนาท่ีต้องการกระท าร่วมกันในอนาคต การจัดท าแผนอาศัย
วิทยากรกระบวนการในการอ านวยความสะดวกในกระบวนการเวที เพื่อจัดเตรียมข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการระดมความคิดเห็น ช้ีให้เห็นประโยชน์ความจ าเป็นของการจัดท าแผน และสนับสนุน
การบูรณาการแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ และไม่ให้เกิดโทษ หรือผลกระทบต่อ
ประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ  จิตติมา พักเพียง๑๓ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานตาม
หลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารตนด้วยหลักสัปปุริสธรรม ๗ เป็นด้านท่ีมีการน าไปประยุกต์ใช้น้อยท่ีสุด และมีสภาพปัญหาและ
อุปสรรคอื่นๆ ในแต่ละด้าน คือ ๑) การบริหารตน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นผู้น าใน
การสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการแก่ประชาชน ฉะนั้นผู้บริหารจึงต้องเป็นคน
ดี มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรอย่างรอบรู้ รอบคอบและมีภูมิคุ้มกันตามสภาวะ
แวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้อื่น ส่งผลให้เกิดความเช่ือถือและศรัทธาแก่คนในองค์กรและประชาชน 
ก่อให้เกิดการบริหารและการบริการท่ีดี มีคุณภาพต่อชุมชนและสังคม ๒) การบริหารคน เป็นการ
สร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์กรและการให้บริการท่ีดีด้วยการมีความรัก ความสามัคคี  เสียสละ 
พูดจาดี มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรร่วมกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน มีความเป็นธรรมเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจและไว้วางใจ แก้ไขปัญหาและติดต่อประสานงาน
                                                 

๑๓จิตติมา พักเพียง, “รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๙๗ 

 

ได้ทุกระดับ รับรู้ปัญหาจากประชาชนโดยตรงเพื่อน ามาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การบริการ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ๓) การ
บริหารงาน เป็นการบริหารท่ีต้องเกิดจากความรัก ความพอใจ ความต้ังใจในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ี การวางแผนและก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ การติดตามประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับทราบ 
ตลอดจนการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ด้วยการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางานไปพร้อมกันอย่างมีระบบ  

ด้านสังคหพละ คือ ก าลังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการท างานมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่มุ่งผลประโยชน์ตน มีการแบ่งปันส่ิงของช่วยเหลือประชาชน
ในยามประสบภัยอย่างเหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการให้การบริการสาธารณะท่ีเป็น
รูปธรรม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ แลกเปล่ียนความคิดเห็น เสนอแนะความ
คิดเห็นและแสดงออกได้อย่างเสรี  ไม่มีการปิดกั้น ตระหนักและท าความเข้าใจถึง ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละชุมชน แต่พื้นท่ีเป็นอย่างดี แต่มีการท างานท่ียึดหยุ่น เนื่องจากแต่
ละชุมชนแต่ละพื้นท่ีล้วนแต่มีเอกลักษณ์ ลักษณะแตกต่างกันออกไป ท้ังนี้จ าเป็นสร้างความร่วมมือ
และสามารถประสานงานร่วมกับหน่วยงานท่ีมีอยู่ในแต่ละชุมชน แต่ละพื้นท่ีให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือเอกชนเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น นี้เรียกว่า เป็นพละ คือ ก าลังแห่งการยึด
เหนี่ยวน้ าใจของผู้อื่นไว้ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุนทร สุวรรณพร ได้วิจัยเรื่อง การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย พบว่า๑๔ ระบบการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยจะมีองค์กร ๒ ระดับคือ ๑) ระดับชาติ 
เรียกว่าคณะกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่นท าหน้าท่ีจัดการทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง ๓ รูปแบบ คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ๔ ฝ่ายคือผู้แทนของหน่วยราชการท่ี
เกี่ยวข้อง, ผู้แทนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ อีก ๖ คน รวมท้ังส้ิน ๒๔ คน และให้ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่นมาจากการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากท่ีประชุมนั้น ซึ่งมีอ านาจใน
การก าหนดมาตรฐานกลางในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง ๓ รูปแบบ ๒) ระดับจังหวัด เรียกว่าคณะอนุกรรมการมาตรฐานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ส่วนท้องถิ่น จะมีหน้าท่ีจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง ๓ 
รูปแบบภายในจังหวัดนั้น โดยท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยคณะกรรมการมาตรฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ ๔ ฝ่ายเช่นเดียวกันคือผู้แทนของหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง
, ผู้แทนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้แทนของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๖ คน รวมท้ังส้ิน ๒๔ คนและให้ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่นมาจากการคัดเลือก 
                                                 

๑๔สุนทร สุวรรณพร, “การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗). 



๑๙๘ 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้วิจัยได้สรุปเป็น ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติและข้อเสนอส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ วิธีการ
ปฏิบัติงาน และยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดแนวทางการให้บริการ การวัดผลประเมินผล
เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ  

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี ให้ก าลังใจ 
และรางวัลส าหรับผู้ปฏิบัติดีเด่นประจ าปี 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษา
ต่อ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้มีความเช่ียวชาญตามต าแหน่งหน้าท่ี 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ วิธีการ
ปฏิบัติงาน และยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องก าหนดแนวทางการให้บริการ การวัดผลประเมินผล
เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ  

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี ให้ก าลังใจ 
และรางวัลส าหรับผู้ปฏิบัติดีเด่นประจ าปี 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษา
ต่อ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้มีความเช่ียวชาญตามต าแหน่งหน้าท่ี 

๕.๓.๓ ข้อเสนอส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

ส าหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
๑. ควรมีการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดวิ สัยทัศน์  พันธกิจ 

วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงาน และยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 

๒. ควรมีการศึกษาแนวทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดแนวทางการ
ให้บริการ การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ  

๓. ควรมีการศึกษาแนวทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างเต็มท่ี ให้ก าลังใจ และรางวัลส าหรับผู้ปฏิบัติดีเด่นประจ าปี 

๔. ควรมีการศึกษาแนวทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะส่งเสริมให้บุคลากรได้
เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้มีความเช่ียวชาญตามต าแหน่ง
หน้าท่ี 



๑๙๙ 
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ก. ข้อมูลปฐมภูมิ : (Primary sources) 
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๒๕๓๙. 
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    และประชาสังคมผลการเสวนาสหสาขาวิชาระหว่างสถาบันแห่งชาติคร้ังที่๑.  
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ทวิช เปล่งวิทยา. “จิตวิทยา”.กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, ๒๕๓๐. 
ธเนศวร์  เจริญเมือง. ๑๐๐ปีการปกครองท้องถ่ินไทย ๒๔๔๐ – ๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร : 
 โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๔๒. 
 
 



๒๐๐ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
ธงชัย สันติวงษ์และชัยยศ สันติวงษ์.พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร.กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
  ๒๕๒๒. 
ธีรยุทธ  บุญมี. “ธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมไทยในขั้น๒”.วารสารกรมประชาสัมพันธ์. ๒๕๔๑. 
นพเก้า ศิริพลไพบูลย์ และคณะ. Personsl productivity เพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความส าเร็จ. 
 กรุงเทพมหานคร: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, ๒๕๔๕. 
นันทวัฒน์ บรมานันท์. การปกครองส่วนท้องถ่ิน. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 
 ๒๕๕๒. 
นิพนธ์ ศศิธร. การจัดระเบียบองค์การปัจจุบันและอนาคต. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิฆเนศ, 
 ๒๕๒๓. 
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๓๔. 
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ. ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล. พิมพ์ครั้งท่ี๒. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน 

    พระปกเกล้า,๒๕๔๖. 
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ล้ี.รายงานการวิจัยตัวชี้วัดธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร: 
 สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๔. 
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะและบุญมี ล้ี. “ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล”. รายงานการวิจัย. สถาบันพระปกเกล้า :     

คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๔. 
บุญทัน ดอกไธสง. การจัดการองค์กร. พิมพ์ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
ประหยัด หงษ์ทองค า. การปกครองท้องถ่ินไทย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖. 
ประถม แสงสว่าง.การบริหารการศึกษาเบื้องต้น. Introduction to Educational Administration. 
ปิยโสภณ นามแฝง. ก้าวใหม่แห่งคณะสงฆ์การศึกษาเผยแผ่ น าการปกครอง-ก่อสร้าง. กรุงเทพมหา 
 นคร : ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เจ้ียฮั้ว, ๒๕๔๖. 
เปรม ติณสูลานนท์ พลเอก. “จริยธรรมการบริหารภาครัฐ”. มติชน. ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘. 
ปัญญา ฉายะจินดาวงศ์และรัชนีภู่ตระกูล.ธรรมาภิบาล. Good Governance กับสังคมไทย. 
 กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๙. 
พระราชญาณวิสิฐ(เสริมชัย ชยมงฺคโล).หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลป์.กรุงเทพมหานคร : 
 ส านักพิมพ์มงคลชัยพริ้นต้ิง, ๒๕๔๘. 
พระศรีปริยัติโมลี(สมชัย กุสลจิตฺโต).สงฆ์ผู้น าสังคม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มหาจุฬาลง 

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ภาวะผู้น า : ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ. 

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๗. 



๒๐๑ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
_______ . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

เอส.อาร์. พริ้นต้ิง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๘. 
_______. ภาวะผู้น า. พิมพ์ครั้งท่ี ๙. (กรุงเทพมหานคร) ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๕๐. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). หลักธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน 

    พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙. 
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ). นิเทศธรรม. กรุงเทพมหานคร : เอมี่เทรดด้ิง, ๒๕๔๖. 
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ปลุกปลอบใจยามวิกฤต. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 

    โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
พระเมธีธรรมาภรณ์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต). คุณธรรมส าหรับนักบริหาร. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. 
 กรุงเทพมหานคร :บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๑. 
พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี (ว. วชิรเมธี). คนส าราญงานส าเร็จ.พิมพ์ครั้งท่ี๓. กรุงเทพมหานคร :บริษัท 
 อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พลับลิชช่ิงจ ากัด มหาชน, ๒๕๕๐. 
พระธรรมโกศาจารย์(ประยูรธมฺมจิตฺโตป.ธ. ๙. Ph.D.). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรง 
พิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
_______. พุทธวิธีการบริหาร. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดีสุรเตโช). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ชุดค าวัด. 
 กรุงเทพมหานคร : เล่ียงเชียง, ๒๕๔๘. 
พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์. “พฤติกรรมองค์การ”.กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕. 
พฤทธิสาณ ชุมพล. ค าและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัยConcept in 
 ContemporaryPolitical Science. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
 ๒๕๔๖. 
พิทยา บวรวัฒนา.การบริหารเชิงบูรณาการ.นนทบุรี : ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖. 
พุทธทาสภิกขุ. การบริหารธุรกิจแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร :เคล็ดไทย. มปป. 
พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร. แนวคิด ยุทธศาสตร์ การบริหาร การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 อปท ในยุคโลกาภิวัตน์.กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๕๒. 
ภิญโญ สาธร. การบริหารงานบุคคล.กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๖. 
มัลลิกา ต้นสอน. การจัดการยุคใหม่ กรุงเทพมหานคร :เอกซ์เปอร์เน็ท, ๒๕๔๕. 
ยุคศรี อาริยะ. “โลกาภิวัฒน์กับ Good Governance”.ในธรรมาภิบาลกับคอร์รัปชั่นในสังคม. 
 กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิถีทรรศน์, ๒๕๔๖. 
ยุทธ วรฉัตรธาร. ๒๕๔๔ “ค าสัมภาษณ์ เรื่องธรรมรัฐในการบริหารองค์กร” วารสารนักบริหาร ๒๑. 
 กรกฎาคม-กันยายน.  ๓๙-๔๓. 
ลิขิต ธีรเวคิน. การเมืองการปกครองไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕. 
 



๒๐๒ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถ่ิน :สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝร่ังเศส 
 ญี่ปุ่นและไทย. กรุงเทพมหานคร : โฟร์เพซ, ๒๕๔๕. 
วิญญู อังคณารักษ์. แนวความคิดในการกระจายอ านาจปกครองท้องถ่ิน.เอกสารประกอบการ 
 บรรยายฉบับพิมพ์โรเนียว, ๒๕๑๙. 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. “ภาคอีสาน ประเทศไทย”. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕. 
 ภาคอีสานประเทศไทย. 
วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ สุขุม นวลสกุล. การเมืองและการปกครอง. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๕. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๔. 
วัชรา ไชยสาร.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐.  กรุงเทพมหานคร : 

 ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๔. 
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๕. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์  ธรรมสาร, 
 ๒๕๔๕. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 
 ๒๕๔๕. 
สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และสิทธิลักษณ์ สมิตะสิริ. บรรณาธิการ กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ไทย, 
 ๒๕๔๐. 
สมยศ นาวีการ. การบริหารเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์บรรณกิจ, 
 ๒๕๔๔. 
สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี สุทธิสมบูรณ์.หลักการบริหาร.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สวัสดิการ 
 ส านักงาน, ๒๕๒๗. 
สมหมาย ปฐมชัยวัฒน์. หลักการปกครองที่ดี. Good Governance กับสภาวะแวดล้อมของระบบ 
 ควบคุมภายใน. ม.ป.ท., ๒๕๔๔. 
สิริ เทศประสิทธิ์. บทบาทของนักบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๒๙. 
สิปปนนท์ เกตุทัต. “วิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติได้ผลจริง.” ใน ภาวะผู้น าความส าคัญต่ออนาคตไทย. 
สุดจิต นิมิตกุล. กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดีในการปกครองที่ดี Good 
 Governance. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓. 
สุลักษณ์ ศิวรักษ์. การบริหารงานแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทส่องสยาม จ ากัด. ๒๕๓๘. 
ส านักงานคณะกรรมการราชการพลเรือน. ม.ป.ป. คู่มือการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ 
 สังคมที่ดี ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการ 
 บ้านเมืองและสังคมที่ดี. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๒. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 แห่งชาติ ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙. กรุงเทพมหานคร : ส านักนายกรัฐมนตรี, 
 ๒๕๔๔. 



๒๐๓ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 พุทธศักราช ๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการสภา 
    ผู้แทนราษฎร,๒๕๔๐. 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี Good 
 Governance รายงานประจ าปี๒๕๔๑ - ๒๕๔๓.กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน 
 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๓. 
เสนาะ  ติเยาว์. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 
โสมนัส ณ บางช้าง. “Good Governance”. การก ากับดูแลท่ีดีวารสารนักบริหาร ๒๑. กรกฎาคม – 

 กันยายน ๒๕๔๔.  ๔๘-๕๐. 
สิปปนนท์ เกตุทัต. วิสัยทัศน์กว้างไกลปฏิบัติได้ผลจริง. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มติชน, 
 ๒๕๕๑. 
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์. วิสัยทัศน์ขุนคลัง. พิมพ์ครั้งท่ี ๒.กรุงเทพมหานคร : ผู้จัดการ, ๒๕๔๔. 
สมคิด เลิศไพฑูรย์. กฎหมายปกครองท้องถ่ิน. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คณะ 

 รัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา,  ๒๕๔๗. 
สถาบนัราชประชาสมาสัย. ธรรมาภิบาลบันดาลสุข. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงสาธารณสุข, 
 ๒๕๔๙. 
สมพันธ์ เตชะอธิกและอื่นๆ. อบต. เทศบาล อบจ. อ านาจของใคร. ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและ 
 พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๖. 
เอเจอร์แซม. ธรรมาภิบาลการปกครองที่โปร่งใสด้วยจริยธรรม.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์น้ าฝน, 
 ๒๕๔๕. 
อานันท์ ปันยารชุน. มุมมองนายอานันท์. กรุงเทพมหานคร : มติชน.  ๑๓ 
อุทัย หิรัญโต.การปกครองท้องถ่ินไทย.กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๓. 
อเนก เหล่าธรรมทัศน์. เหตุอยู่ที่ท้องถ่ิน. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓. 
 
๒) วารสาร/บทความ 
โกวิทย์ พวงงาม, การทุจริตคอรัปช่ันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : มาตรการและกลไกการป้องกัน, 

วารสารสถาบันพระปกเกล้า,  ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๐) : ๑๕. 
จ านงค์ ทองประเสริฐ. นิทานวจนะ. พุทธจักร. ปีท่ี ๖๓ ฉบับท่ี ๖ (มิถุนายน ๒๕๕๒) : ๓. 
ฑิฆัมพร ชุลีลัง, ตัวแบบการวัดผลสัมฤทธิ์ในการท างานของเทศบาล : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 

เทศบาล 3 ขนาด, วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,ปีท่ี ๔๗ 
ฉบับท่ี ๒/๒๕๕๐ : ๑๑๓ - ๑๔๖. 

สิริวัฒน์ ศรีเครือดง. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ตามแนวพระพุทธศาสนา : หลักธรรมส าหรับส่ังสอน 
สังคม. ๒๐ ปีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (มิถุนายน 
๒๕๕๑) : ๗๐. 
 



๒๐๔ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
อัจรา โยมสินธ์ ๒๕๔๔. “บรรษัทภิบาลกลยุทธ์ธุรกิจแบบยั่งยืน” วารสารนักบริหาร๒๑. (กรกฎาคม 
  – กันยายน ๒๕๔๔) : ๔๘-๕๐. 
 
๓) วิทยานิพนธ์/งานวิจัย 
จิตติมา พักเพียง. “รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ในเขตภาคกลางตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ธิติวุฒิ หมั่นมี. “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พิรัชย์ ศรีราม. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธ 
ธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ไพศาล เครือแสง. “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น าองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต . 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘. 

ภาส ภาสสัทธา. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

รักษา สุดเส้นผม. “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗. 

ศิริรัตน์ คลังเย็น. “การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

สุนทร สุวรรณพร. “การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไทย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สุรินทร์ธร ศิธรกุล. “ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
 

 



๒๐๕ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
อภิชาติ พานสุวรรณ. “การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 

. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘ 
 

๔) อินเตอร์เน็ต 
วรรณนภา ไกวัลอาภรณ์, พุทธธรรมเพื่อชีวิต และสังคม, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา

<http://wannapa.com/action3.html [๒๘ ก.พ. ๒๕๕๓]. 
 
๒. ภาษาอังกฤษ : 
 
Budhya Bowornwathana, Country Report Governance Reform in Thailand :  
 QuestionableAssumptions, Uncertain  Outcomes, 2545 
Daniel Wit, A Comparative Surveyof Local Government and Administration, 
  Bangkok : Kurusapha Press, 1967 
John J. Clarke, Outline of Local Government of The United Kingdom, London : Sir 
  Issac Pitman and SonLtd, 1957  
Haris G. Montagu, Comparative Local Government, Grat Britain : William Brendon 
  and Son,Ltd. 1984 
Price, Alan, Human Resourec Management,In a Business Context, edition , London:  
 Thomson Learning, 2004 
Taro Yamane , Statistics: An Introductory Analysis, Third edition, (New York :   
 Harper and. Row Publication, 1973 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 

แบบสอบถามการวิจัยและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

พุทธธรรมาภิบาลเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

BUDDHIST GOOD GOVERNANCE FOR MANAGEMENT EFFECTIVENESS 
 PROMOTION OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS  

IN UBOLRACHATANI PROVINCE. 
 

ค าชี้แจง 

แบบสอบถามน้ีจัดท าขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาวิจัย เรื่อง "พุทธธรรมาภิบาลเพ่ือการส่งเสริมประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี" สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
แบบสอบถามฉบับน้ี มี ๕ ตอน คือ 

 ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสัปปุริสธรรม ๗ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบรหิารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักพละ ๔ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี  

 ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
อุบลราชธานี 

ตอนที่ ๕ แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมประสิทธิผลในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี 
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ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ซึ่งผลจากข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามใน 
ครั้งน้ี ผู้วิจัยจะใช้ในการค้นคว้าวิจัยตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่า จะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสอบถามใน
ครั้งน้ีเป็นอย่างดี ค าตอบของท่านผู้วิจัยจะรักษาไว้เป็นความลับ และจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน และ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

    นายถนัด ไชยพันธ์ 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

         บัณฑิตวิทยาลัย 

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ตอนที่ ๑   ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ความ 
เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ รายได้ต่อเดือน ประสบการในการท างาน  
ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List)  
 จากข้อค าถามในแต่ละข้อ โปรดพิจารณาว่าข้อค าถามสอดคล้องตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับใด โดยท า 
เครื่องหมาย √ ลงในช่อง    

๑. เพศ 

   ชาย   หญิง 

 ๒. อายุ 
    ๒๐ – ๒๕ ปี   ๒๖ – ๓๐ ปี 
    ๓๑ – ๓๕ ปี   ๓๖ – ๔๐ ปี 
    ๔๑ – ๔๕ ปี   ๔๖ – ๕๐ ปี 
    ๕๑ – ๕๕ ปี   ๕๖ – ๖๐ ปี   

๓. วุฒิการศึกษา 
  ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี   ระดับปริญญาตรี  
  ระดับปริญญาโท   ระดับปริญญาเอก 

 ๔. ความเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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    พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
    ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5.   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านสังกัดอยู่ 
  อบจ   เทศบาลนคร   
  เทศบาลเมือง       เทศบาลต าบล   
  อบต.  
 

6.  รายได้ต่อเดือน 
  ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท                   ๑๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท              ๒๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๐,๐๐๑ - ๓๕,๐๐๐ บาท              ๓๕,๐๐๑ – ๔๐,๐๐๐ บาท 
  ๔๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 

7.  ประสบการในการท างาน 
     ๑ - ๕   ปี     ๖ - ๑๐ ปี 
   ๑๑ - ๑๕ ปี   ๑๖ - ๒๐ ปี 
   ๒๑ - ๒๕ ปี   ๒๖ - ๓๐ ปี 
   ๓๑  ปีข้ึนไป 

 
ตอนที่ ๒ : แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสัปปุริสธรรม ๗ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบรหิารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับ
ตามหลักการของลิเคิร์ท   

ค าชี้แจง  : โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว 

 ๕   หมายถึง   มีประสิทธิผลในการบริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
 ๔    หมายถึง    มีประสิทธิผลในการบริหารอยู่ในระดับมาก 

 ๓    หมายถึง   มีประสิทธิผลในการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๒    หมายถึง    มีประสิทธิผลในการบริหารอยู่ในระดับน้อย 

 ๑   หมายถึง   มีประสิทธิผลในการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 

 

ข้อที ่ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๑. หลักธัมมัญญุตา (รู้หลักการ รู้จักเหตุ รู้งาน รูห้น้าทีใ่นการด าเนินการอย่างถูกต้อง) 
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๑ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดโอกาสที่จะรับข้อมูล 
ข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าท่ี 

     

๒ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการท าโครงการที่มุ่งต่อ
ประโยชน์ของชุมชน 

     

๓ การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมีความเป็นธรรมเสมอภาค      

๒. หลักอัตถัญญุตา (รู้จุดหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล) 

๔ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดธรรมาภิบาลเป็นหลักใน
การด าเนินงานต่างๆ 

     

๕ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการวางแผนงานทุกอย่างได้
อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ 

     

๖ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงาน
ต่างๆ 

     

๓. หลักอัตตัญญุตา (รู้ตน รู้วา่ตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร) 

๗ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการสื่อสารองค์กรที่ดี      

๘ บุคลากรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี      

๙ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีฝึกอบรมและการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 

     

๔. หลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี) 

๑๐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

     

๑๑ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการก าหนดหลักจริยธรรมของ
หน่วยงานหรือไม่ 

     

๑๒ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรมเป็นประจ า 

     

๕. หลักกาลัญญุตา (รู้จักเวลา รู้คุณค่าเวลา รู้จักการบริหารเวลาอย่างเหมาะสม) 

๑๓ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการกระจายอ านาจแก่บุคลากร
ทุกระดับ 
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ตอนที่ ๓ : แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักพละ ๔ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับตามหลักการของ
ลิเคิร์ท   

ค าชี้แจง  : โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว 

 ๕   หมายถึง   มีประสิทธิผลในการบริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
 ๔    หมายถึง    มีประสิทธิผลในการบริหารอยู่ในระดับมาก 

 ๓    หมายถึง   มีประสิทธิผลในการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๒    หมายถึง    มีประสิทธิผลในการบริหารอยู่ในระดับน้อย 

 ๑   หมายถึง   มีประสิทธิผลในการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 

๑๔ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีข้ันตอนในการท างานในการ
ให้บริการประชาชน 

     

๑๕ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการก าหนดการให้บริการ 
ตามล าดับก่อนหลัง 

     

๖. หลักปริสัญญุตา (รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้) 

๑๖ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การ 

     

๑๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 

     

๑๘ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดหน่วยงานให้ค าปรึกษา/
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน 

     

๗. หลักปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล รู้ประเภทของบุคคลที่ร่วมงานด้วยกัน) 

๑๙ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน 

     

๒๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้คนได้เหมาะสมกับงาน      

๒๑ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
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ข้อที ่ หลักพละ ๔ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

๑. ด้านปัญญาพละ(ก าลังความรู้ความสามารถ) 

1 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ในการบริหารงาน       

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล      

3 ผู้บริหารมีความเข้าใจปัญหาของประชาชนและ
สามารถแก้ไขได้ 

     

4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้หลักเหตุและผลในการ
ตัดสินใจด าเนินโครงการต่างๆ  

     

5 ผู้บริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างใกล้ชิด 

     

๖ ผู้บริหารมีการให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากร 

     

๒. ด้านวิริยะพละ ( ก าลังความขยันหมั่นเพียร) 

๗ เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย      

๘ 
ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างในเรื่องความ
ขยันหมั่นเพียรแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

     

๙ 
เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติงานตามเวลา ที่
ก าหนดไว้ 

     

๑๐ ผู้บริหารมีการยอมรับฟัง ข้อเสนอแนะจาก ผู้ใต้บังคับบัญชา       

1๑ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการประชุมปรึกษาหารือกัน
เป็นประจ า  

     

๑๒ ผู้บริหารใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจด าเนินโครงการต่างๆ      

๓.ด้านอนวัชชพละ (ก าลังความช่ือสัตย์สุจริต) 

1๓ เจ้าหน้าท่ีมีการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้      
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1๔ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีระบบเล่นพรรคเล่นพวกมา
เก่ียวข้อง  

     

1๕ 
ผู้บริหารมคีวามยุติธรรมเป็นกลางให้ความเสมอภาคเท่า
เทียมกันทุกฝ่าย  

     

๑๖ 
บุคลากรปฏบิัติหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
องค์กร 

     

๑๗ เจ้าหน้าท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข       

๑๘ เจ้าหน้าท่ีประพฤติตามหลักศีล ๕       

๔.ด้านสังคหพละ (มีก าลังของเคร่ืองยึดเหน่ียวใจคน) 

1๙ 
ผู้บริหารมีการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานโดยยึดหลักความสามารถ อย่างเป็นธรรม 

     

๒๐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการแบ่งปันสิ่งของช่วยเหลือ
ประชาชนในยามประสบภัยอย่างเหมาะสม 

     

๒๑ 
บุคลากรมคีวามสามารถเข้ากับผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เจ้าหน้าท่ีและประชาชนได้เป็นอย่างดี  

     

๒๒ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการท างานมุ่งผลประโยชน์
ส่วนรวม ไม่มุ่งผลประโยชน์ตน  

     

๒๓ 
องค์ปกครองส่วนท้องถ่ินมีการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ชาวบ้าน แม้มิได้รับการร้องขอก็ตาม  

     

๒๔ 
ผู้บริหารประพฤติตนเป็นกันเองเรียบง่าย เข้ากับทุกคนได้
เสมอต้นเสมอปลาย  
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ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน ๕ ระดับตามหลักการของลิเคิร์ท   

ค าชี้แจง  : โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว 

 ๕   หมายถึง   มีประสิทธิผลในการบริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
 ๔    หมายถึง    มีประสิทธิผลในการบริหารอยู่ในระดับมาก 

 ๓    หมายถึง   มีประสิทธิผลในการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๒    หมายถึง    มีประสิทธิผลในการบริหารอยู่ในระดับน้อย 

 ๑   หมายถึง   มีประสิทธิผลในการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

 

ข้อที ่ ประสิทธิผลในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

น้อย น้อย 

ที่สุด 

ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม 
องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา  

     

2 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนา ที่
ก าหนดไว้ 

     

3 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินงานบรรลุตามแผนพัฒนา       

4 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนา  

     

5 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการน าผลการประเมินไปใชใ้น
การพัฒนางาน 

     

ด้านคุณภาพการให้บริการ 

6 ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี      

7 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีโครงการบริการประชาชนใน
วันหยุด 

     

8 เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจและต้ังใจในการให้บริการประชาชน      
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9 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

     

10 เจ้าหน้าที่บริการประชาชนโดยยึดหลักความเสมอภาค      

ด้านการปฏิบัติราชการ 

๑๑ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนในการด าเนินกิจกรรมและ
โครงการ 

     

๑๒ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบริหารงบประมาณเป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ 

     

๑๓ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
และสามารถตรวจสอบได้ 

     

๑๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีมาตรการประหยัดพลังงาน      

๑๕ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีผลจากการด าเนินโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

     

ด้านการพัฒนาองค์กร 

๑๖ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ท างานไว้อย่างชัดเจน 

     

๑๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

     

๑๘ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการวางแผนอัตราก าลังภายใน
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจน 

     

๑๙ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีมาตรการในการลดข้ันตอนการ
ท างาน 

     

๒๐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้
ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 
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ตอนที่ ๕ แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นค าถามท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความเห็นอย่างอิสระ 

 

๑. ด้านแผนพัฒนาของ อปท.  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................  

๒. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................  

๓. ด้านการปฏิบัติราชการ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................  

๔. ด้านการพัฒนาองค์กร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................  
 
 
 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

พุทธธรรมาภิบาลเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

BUDDHIST GOOD GOVERNANCE FOR MANAGEMENT EFFECTIVENESS 
 PROMOTION OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS  

IN UBOLRACHATANI PROVINCE. 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.........................................................ต าแหน่ง........................................... ..................  

ผู้สัมภาษณ์ : ผู้วิจัย...................................................บันทึกข้อมูล : ผู้วิจัย ( จดบันทึก,บันทึกเสียง) 

สถานที่สัมภาษณ์........................................................วัน/เดือน/ปี.........................เวลา............. ........ 

ค าช้ีแจง 

1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกน้ีสร้างข้ึนเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ตามหลักสูตร ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้วิจัยใคร่ขอความรู้และข้อมูลจาก
ท่าน เพ่ือประกอบการศึกษาวิจัย เรื่อง “พุทธธรรมาภิบาลเพ่ือการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนทั้งถ่ิน โดยน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการร่วมกันในการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประเทศชาติต่อไป 

2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกน้ี แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน 

ส่วนที่ ๑ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดอุบลราชธานี 

ส่วนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสัปปุริสธรรม ๗ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  

ส่วนที่ ๓ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักพละ ๔ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

ส่วนที่ ๔ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
            ๓.  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่อนุเคราะห์สละเวลาให้ข้อมูลเป็นอย่างสูง 
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ส่วนที่ ๑. ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรเป็นอย่างไร 

๑.  ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................  

๒. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................. 

๓. ด้านการปฏิบัติราชการ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................... 
 ๔. ด้านการพัฒนาองค์กร 
...................................................................................................................................................................... .................................
.................................................. 

 

ส่วนที่ ๒. หลักสัปปุริสัตธรรม ๗ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรเป็นอย่างไร  

 ๑. หลักธัมมัญญุตา (รู้หลักการ รู้จักเหตุ รู้งาน รู้หน้าท่ีในการด าเนินการอย่าถูกต้อง) 

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

 ๒. หลักอัตถัญญุตา (รู้จุดหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล) 

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

 ๓. หลักอัตตัญญุตา (รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร) 

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

 ๔. หลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี) 

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

 ๕. หลักกาลัญญุตา (รู้จักเวลา รู้คุณค่าเวลา รู้จักการบริหารเวลาอย่างเหมาะสม) 

 ............................................................................................................................. ..........................................................
............................................. 
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 ๖. หลักปริสัญญุตา (รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้) 

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

 

 ๗. หลักปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล รู้ประเภทของบุคคลที่รว่มงานด้วยกัน) 

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

 

ส่วนที่ ๓. หลักพละ ๔ ที่ส่งผลต่อประสทิธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรเป็นอย่างไร  

 ๑. ด้านปัญญาพละ(ก าลังความรู้ความสามารถ) 

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

 ๒. ด้านวิริยะพละ ( ก าลังความขยันหมั่นเพียร)
 ............................................................................................................................. ..........................................................
.............................................. 

 ๓. ด้านอนวัชชพละ (ก าลังความชื่อสัตย์สุจริต)
 ............................................................................................................................. ..........................................................
................................................ 

 ๔. ด้านสังคหพละ (มีก าลังของเครื่องยึดเหน่ียวใจคน) 

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

 

ส่วนที่ ๔ แนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มีแนวทางใดบ้าง   
 ............................................................................................................................................................................
.....................................  

 

ขอขอบพระคุณผู้ให้สัมภาษณ์เป็นอย่างสูง 
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ภาคผนวก ข.หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจแก้ไขเคร่ืองมือในการวิจัย 

และผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจแก้ไขเคร่ืองมือในการวิจัย 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) 

สรุปค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item Objective Congruence) 
แบบสอบถาม งานวิจัยเร่ือง พุทธธรรมาภิบาลเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดอุบลราชธานี 
นายถนัด ไชยพันธ ์

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับหลักสัปปุริสธรรม ๗ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี 

ท่ี 
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. หลักธัมมัญญุตา (รู้หลักการ รู้จักเหตุ รู้งาน รู้หน้าที่ในการด าเนินการอย่างถูกต้อง) 

๑ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสท่ี
จะรับข้อมูล ข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าท่ี +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการท า
โครงการท่ีมุ่งต่อประโยชน์ของชุมชน 

+๑ +๑ +๑  ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๓ 
การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมีความเป็น
ธรรมเสมอภาค 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒. หลักอัตถัญญุตา (รู้จุดหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล) 

๔ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดธรร
มาภิบาลเป็นหลักในการด าเนินงานต่างๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๕ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผน
งานทุกอย่างได้อย่างเหมาะสมและทันต่อ
เหตุการณ์ 

+๑ +๑ +๑  ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๖ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยี
ในการด าเนินงานต่างๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๓. หลักอัตตัญญุตา (รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร) 

๗ 
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ส่ือสารองค์กรท่ีดี 

+๑ +๑ +๑  ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๘ 
บุคลากรท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๙ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฝึกอบรม
และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

+๑ +๑ +๑  ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 
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ท่ี 
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔. หลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี) 

๑๐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

+๑ +๑ +๑  ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๑๑ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนด
หลักจริยธรรมของหน่วยงานหรือไม ่

+๑ +๑ +๑  ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๑๒ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัด
กิจกรรมด้านการส่งเสริมจริยธรรมเป็น
ประจ า 

+๑ +๑ +๑  ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๕. หลักกาลัญญุตา (รู้จักเวลา รู้คุณค่าเวลา รู้จักการบริหารเวลาอย่างเหมาะสม) 

๑๓ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกระจาย
อ านาจแก่บุคลากรทุกระดับ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๔ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขั้นตอนใน
การท างานในการให้บริการประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๕ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ก าหนดการให้บริการ ตามล าดับก่อนหลัง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๖. หลักปริสัญญุตา (รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้) 

๑๖ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
องค์การ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๘ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัด
หน่วยงานให้ค าปรึกษา/รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๗. หลักปุคคลัญญุตา (รู้จักบุคคล รู้ประเภทของบุคคลที่ร่วมงานด้วยกัน) 

๑๙ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง
อย่างชัดเจน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คนได้
เหมาะสมกับงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๑ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 
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ตอนที่ 3 : แบบสอบถามเก่ียวกับหลักพละ ๔ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ท่ี 
หลักพละ ๔ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ด้านปัญญาพละ(ก าลังความรู้ความสามารถ) 
1 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ในการ

บริหารงาน  
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

3 ผู้บริหารมีความเข้าใจปัญหาของ
ประชาชนและสามารถแก้ไขได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

4 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้หลักเหตุ
และผลในการตัดสินใจด าเนินโครงการ
ต่างๆ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

5 ผู้บริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอย่างใกล้ชิด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๖ 
ผู้บริหารมีการให้ค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ของบุคลากร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒. ด้านวิริยะพละ ( ก าลังความขยันหม่ันเพียร) 

๗ 
เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๘ 
ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างใน
เรื่องความขยันหมั่นเพียรแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๙ 
เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น ในการ
ปฏิบัติงานตามเวลา ท่ีก าหนดไว้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๐ 
ผู้บริหารมีการยอมรับฟัง ข้อเสนอแนะ
จาก ผู้ใต้บังคับบัญชา  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

1๑ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันเป็นประจ า  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๒ 
ผู้บริหารใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจด าเนิน
โครงการต่างๆ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 
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ท่ี 
หลักพละ ๔ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓.ด้านอนวัชชพละ (ก าลังความชื่อสัตย์สุจริต) 

1๓ 
เจ้าหน้าท่ีมีการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

1๔ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบเล่น
พรรคเล่นพวกมาเกี่ยวข้อง  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

1๕ 
ผู้บริหารมีความยุติธรรมเป็นกลางให้ความ
เสมอภาคเท่าเทียมกันทุกฝ่าย  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๖ 
บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร 

+๑ +๑ +๑  ๐ +๑ ๔ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๑๗ 
เจ้าหน้าท่ีมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่
เกี่ยวข้องกับอบายมุข  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๘ เจ้าหน้าท่ีประพฤติตามหลักศีล ๕  +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 
๔.ด้านสังคหพละ (มีก าลังของเคร่ืองยึดเหนี่ยวใจคน) 

1๙ 
ผู้บริหารมีการพิจารณาความดีความชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานโดยยึดหลัก
ความสามารถ อย่างเป็นธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแบ่งปัน
ส่ิงของช่วยเหลือประชาชนในยามประสบ
ภัยอย่างเหมาะสม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๑ 
บุคลากรมีความสามารถเข้ากับ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เจ้าหน้าท่ี
และประชาชนได้เป็นอย่างดี  

+๑ +๑ +๑  +๑  ๐ ๔ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๒๒ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการท างาน
มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่มุ่ง
ผลประโยชน์ตน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๓ 
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาชาวบ้าน แม้มิได้รับการร้องขอ
ก็ตาม  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๒๔ 
ผู้บริหารประพฤติตนเป็นกันเองเรียบง่าย 
เข้ากับทุกคนได้เสมอต้นเสมอปลาย  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 
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ตอนที่ ๔ : แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี 

ท่ี 
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรุปผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้
ประชาชน กลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

2 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนา ท่ีก าหนดไว้ 

+๑ +๑ +๑  +๑  ๐ ๔ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

3 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
บรรลุตามแผนพัฒนา  

+๑ +๑ +๑  +๑  ๐ ๔ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

4 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

5 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 

6 
ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

+๑ +๑  ๐  +๑  +๑ ๔ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

7 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการ
บริการประชาชนในวันหยุด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

8 
เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจและต้ังใจในการ
ให้บริการประชาชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

9 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดบริการ
สาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

10 
เจ้าหน้าท่ีบริการประชาชนโดยยึดหลักความ
เสมอภาค 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

ด้านการปฏิบัติราชการ 

๑๑ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนในการ
ด าเนินกิจกรรมและโครงการ 

+๑ +๑ +๑  +๑  ๐ ๔ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๑๒ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร
งบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๓ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้ 
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 
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ท่ี 
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรุปผล 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๔ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๕ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลจากการ
ด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวาง
ไว้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

ด้านการพัฒนาองค์กร 

๑๖ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ในการท างานไว้อย่างชัดเจน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๗ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๘ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผน
อัตราก าลังภายในหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 

๑๙ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการใน
การลดขั้นตอนการท างาน 

+๑ +๑  ๐  +๑  +๑ ๔ ๐.๘๐ น าไปใช้ได้ 

๒๐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุน
ให้บุคลากรได้ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไปใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์การทดลองเก็บข้อมูล 

และผลการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์การทดลองเก็บข้อมูล 
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ผลการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
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ภาคผนวก ง. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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ภาคผนวก จ. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group Discussion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262 

 

 

 



263 

 

 



264 

 

 



265 

 

 



266 

 

 



267 

 

 



268 

 

 



269 

 

 



270 

 

 



271 

 

 



272 

 

 



273 

 

 



274 

 

 

 

 

 

 

 



275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ. 

ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 

 

 

 สัมภาษณ์ พระศรีวิสุทธิมุนี (วัดปากน้ า)   สัมภาษณ์ พระราชธรรมโกศล    
   รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี         เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายธรรมยุต) 
 

 

 สัมภาษณ์ พระครูอรุณธรรมโกศล   สัมภาษณ์ พระครูกิตติปุญญากร 
         เจ้าคณะอ าเภอนาเยีย (วัดป่านาเยีย)          เจ้าคณะต าบลท่าช้าง (วัดท่าช้างน้อย) 
 

 

      สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วินัย จ าปาอ่อน   สัมภาษณ์ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช  
      มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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    สัมภาษณ์ ผศ.สุวิมล ศรศักด์ิดา  สัมภาษณ์ ผศ.ประกายดาว เศวตนนท์ 
                  มจร. วข.อุบลราชธานี                    มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
 

 

    สัมภาษณ์ นายสวัสด์ิ ฤทธิ์สิงห์         สัมภาษณ์นายแทนไท แก้วปัญญา 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี        นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโพธิ์ศรี 
 

 

    สัมภาษณ์ นายปรีชา เหมนัค      สัมภาษณ์ จ.ส.ต. พรสวัสด์ิ ครองบุญ 
 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าช้าง          ปลัดเทศบาลต าบลบุ่งไหม 
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    สัมภาษณ์ นางศุภร คูณผล         สัมภาษณ์ นายทองบรร มะเด่ือ 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลระเว    ก านันต าบลบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย 
 

 

 

 สัมภาษณ์ นายส ารวย ประสานศรี                       สัมภาษณ์ นายกอง คูณมา 
        ผู้ใหญ่บ้านบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย    ประธานกลุ่มมวลชนคนรักต าบลบ้านตูม 
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ภาคผนวก ช. 

ภาพการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
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๒๘๑ 

 

       ประวตัผิู้วิจัย 
  
 
  

ชื่อ – ชื่อสกุล   นายถนัด ไชยพันธ์  
วัน เดือน ปี เกิด   วันอาทิตย์ท่ี ๙ มกราคม ๒๕๒๖  
สถานที่เกิด             ๗ หมู่ ๑ ต าบลบ้านตูม อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
นับถือศาสนา   พุทธ    
  
ประวัติการศึกษา    
 พ.ศ.  ๒๕๕๐ ระดับปริญญาตรี  สาขาภาษาอั งกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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