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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์ 

เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ๒. เพ่ือวิเคราะห์โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล
พุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ๓. เพ่ือพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในจังหวัดพิจิตร  

การวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัย 
เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 
จ านวน ๕๕๐ คน โดยการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ประกอบด้วยวิธีการสุ่ม 
แบบแบ่งชั้น เพ่ือแยกประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรออกเป็น ๔ ประเภท 
และการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๗๘ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครสร้าง (SEM) การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน ๒๐ รูปหรือคน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างซึ่งมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ ๑ และ
น าโมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรเข้าสู่การสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๙ รูปหรือคน 
เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในจังหวัดพิจิตร 

ผลการวิจัยพบว่า  

๑. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมีความสอดคล้องของกับข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาได้จาก
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ค่าสถิติ ไค-สแควร์ เท่ากับ ๒๐๔.๖๔, df เท่ากับ ๑๗๙, ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ ๐.๐๙๒, GFI 
เท่ากับ ๐.๙๗, AGFI เท่ากับ ๐.๙๕, RMR เท่ากับ .๐๑๓ และRMSEA เท่ากับ ๐.๐๐๖ ค่าตัวแปร
ทั้งหมดในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรได้ร้อยละ ๘๙ 

๒. โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ๒.๑ ปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ๕ 
ปัจจัย คือ การบริหารจัดการ, ภาวะผู้น า, การมีส่วนร่วม, ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) และ
บุคลากรที่มีคุณภาพ ๒.๒ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตร ๖ ด้าน คือ ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ , ด้านผลส าเร็จ 
ของการจัดเก็บรายได้, ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย, ด้านผลส าเร็จของโครงการ
ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ, ด้านผลส าเร็จของโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน และด้านผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

๓. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ KPA คือ หัวใจของการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย Knowledgeable รอบรู้ 
Prudent รอบคอบ และAround รอบข้าง ส่วนที่ ๒ 3GF=B คือ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
ของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมี ๓ 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๑ 3G = 3Good คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ๑.๑ Good capital 
ทุนดี  ได้แก่  มีภาวะผู้น า และบุคลากรมีคุณภาพ ๑.๒ Good process กระบวนการดี  ได้แก่  
การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม ๑.๓ Good support สิ่งสนับสนุนดี ได้แก่ งบประมาณมีความ
พอเพียง และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบที่ ๒ F = Factors leading to success ปัจจัย
น าไปสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย รักหน้าที่ มีความเข้าใจ ใส่ใจการงาน ไม่ประมาทขาดสติ ด าริ 
ความพยายาม องค์ประกอบที่ ๓ B = Buddhism Integrated Effective Management of Local 
Administrative Organizations in Phichit Province ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มี ๖ ด้าน ประกอบด้วย บรรลุข้อบัญญัติ จัดเก็บ
รายได้ เบิกจ่ายพอเพียง ฟังเสียงเครือข่าย แจกจ่ายประโยชน์แก่ส่วนรวม มีส่วนร่วมตามยุทธศาสตร์ 
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Abstract 
The objectives of this research were: (1) to study the correlation of causal 

relationship model of Buddhism Integrated Effective Management of local 
administrative organizations in Phichit Province with empirical data, (2) to analyze 
causal relationship model of Buddhism Integrated Effective Management of local 
administrative organizations in Phichit Province and (3) to develop the causal 
relationship model of Buddhism Integrated Effective Management of local 
administrative organizations in Phichit Province . 

The present study was conducted using mixed-methods approach. The 
samples of the study were 550 people from the populations of 5,818 people working 
at 102 local administrative organizations in Phichit Province. The sampling method 
was the multi-stage sampling, consisting of Stratified Random sampling to stratify the 
local administrative organizations in Phichit Province into 4 groups and then 
collecting data by simple random sampling, by slot drawing from the questionnaires 
analyzed data with frequency, percentage and standard deviation, hypothesis testing 
with Standard Error of Mean, SEM. The qualitative data were collected from 
structured in-depth interview from 20 key informants and the focus group discussion 
with 9 participants for the development of the causal relationship model of 
Buddhism Integrated Effective Management of Local Administrative Organizations in 
Phichit Province . 
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Findings were as follows: 

1. Causal relationship model of Buddhism Integrated Effective 
Management of Local Administrative Organizations in Phichit Province was correlated 
with the empirical data that could be found from statistical value of qui-square, 
equal to 204.64, df was at 179, p-value was at 0.092, GFI was at 0.97,AGFI was at 
0.95, RM<R was at .013 and  RMSEA was equal to 0.006 indicating that the values of 
all variables in the model can explain the deviation of causal relationship model of 
Buddhism Integrated Effective Management of Local Administrative Organizations in 
Phichit Province at 85 percents.  

2. Causal relationship model of Buddhism Integrated Effective 
Management of Local Administrative Organizations in Phichit Province  consisted of: 
(2.1) 5 factors of causal relationship including administration, leadership, participation, 
factors leading to success (Itthipadha) and qualified personnel, and (2.2) Buddhism 
Integrated Effective Management of Local Administrative Organizations in Phichit 
Province consisted of 6 dimensions including the achievement in the set rules, the 
revenue collection, the budget expenditure, the integration with other organizations 
to manage public affairs, the useful projects for local administrative arganizations and 
public which related to the provincial development strategic plans. 

3. Causal relationship model of Buddhism Integrated Effective Management 
of Local Administrative Organizations in Phichit Province consisted of 2 parts. Part 1 is 
KPA which is the heart of the organization management in provincial munipicality in 
Phichit Province. It includes knowledgeablity, prudence and benefits of others. Part 2 
is 3GF=B which is causal relationship model of Buddhism Integrated Effective 
Management of Local Administrative Organizations in Phichit Province. There are  
3 elements, consisting of 3G or 3Good: good capital, good process and good support. 
F stands for factors leading to success. The factors are willingness, understanding, 
attention, carelessness and endeavor. The third element is B which is Buddhism 
Integrated Effective Management of Local Administrative Organizations. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยควำมเมตตำของคณะกรรมกำรควบคุม 
ดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. ประธำนกรรมกำร และรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
กรรมกำร ขออนุโมทนำผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ที่ได้ให้ควำมเมตตำ
ประสิทธิ์ประสำทวิชำกำรจัดท ำดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเทคนิควิธีกำรในส่วนต่ำง ๆ ให้นิสิตเกิดควำมรู้
ควำมเข้ำใจ พร้อมทั้งดูแลเอำใจใส่ ชี้แนะแนวทำงเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องจึงท ำให้ประสบผลส ำเร็จด้วยดี 

ขอกรำบขอบพระคุณพระสุทัสสีมุนีวงศ์ (ประสิทธิ์ สุชีโว) และพระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ 
(สมจิตร์ อุฎฺฐำโน) ผู้ผลักดัน และสนับสนุนให้ได้เข้ำรับกำรศึกษำโดยเริ่มจำกนักธรรม เปรียญธรรม 
และเข้ำสู่กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และขออนุโมทนำขอบคุณคุณสำยพิณ คุณพรรณรำย พหลโยธิน 
คุณเกษร คุณสุวสี คุณอุษำ ธรรมวำสี คุณวรีร์ลักษณ์ เจริญเสียงที่ได้ให้ควำมอุปถัมภ์ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรศึกษำพร้อมทั้งก ำลังใจมำโดยตลอด 

ขออนุโมทนำขอบคุณ พระปลัดระพิน พุทฺธิสำโร , ผศ.ดร. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง  
รศ.ดร.นันทิยำ น้อยจันทร์ รศ.ดร.พฤทธ์สรรค์ สิทธิไชยเมธี ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร คุณพีระโรจน์ 
ภัทรประสิทธิ์ และคุณกมล พงศ์ทองค ำวงศ์ ได้กรุณำตรวจคุณภำพ และควำมตรงเชิงเนื้อหำ 
ของเครื่องมือวิจัยให้มีควำมถูกต้องตรงตำมหลักวิชำกำร 

ขออนุโมทนำนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย เทศบำล
เมืองพิจิตร เทศบำลต ำบลดงป่ำค ำ เทศบำลต ำบลหนองพะยอม เทศบำลต ำบลหนองปล้อง เทศบำล
ต ำบลโพธิ์ประทับช้ำง เทศบำลต ำบลบำงไผ่ เทศบำลต ำบลท่ำเสำ เทศบำลต ำบลก ำแพงดิน เทศบำล
ต ำบลเขำทรำย เทศบำลต ำบลสำกเหล็ก เทศบำลต ำบลส ำนักขุนเณร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฆะมัง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงกลำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเกตุ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
วังหลุม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองปลำไหล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพระ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไผ่ท่ำโพ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเนินสว่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังส ำโรง องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลล ำประดำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะนง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำนั่ง องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสำมง่ำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรังนก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำทรำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท้ำยทุ่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเยี่ยม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทับ
ไทร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์ไทรงำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมรัง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลวังงิ้วใต้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยร่วม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนนำ และองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลวังโมกข์ที่กรุณำอนุญำตให้ เก็บข้อมูลเพ่ือกำรวิจัย รวมทั้ งผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ประกอบด้วย พระรำชสิทธิเวที , ดร. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์พิจิตร พระเมธีธรรมประนำท 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยำ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร. อำจำรย์พิเศษ วิทยำลัยสงฆ์พิจิตร 
ดต. ดร.วิชิต ไชยชนะ อำจำรย์พิเศษ วิทยำลัยสงฆ์พิจิตร ดร. สุภำงค์พิมพ์ คล้ำยธำนี อำจำรย์ประจ ำ
สำขำรัฐประศำสนศำสตร์บัณฑิต วิทยำลัยสงฆ์พิจิตร ดร. ประเวศน์ มหำรัตน์สกุล อำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ วิทยำเขตนครสวรรค์ นำยพจน์ หรูวรนันท์ 
นำยอ ำเภอเมืองพิจิตร นำยวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นำยอ ำเภอทับคล้อ นำยไชยยำ สมถวิล นำยอ ำเภอ
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ตะพำนหิน นำยทวิช ทวิชยำนนท์ นำยอ ำเภอวังทรำยพูน  นำงสำวปิยะฉัตร ไพชนม์ นำยอ ำเภอ 
สำกเหล็ก ดร. พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร นำยกเทศมนตรีเทศบำลเมืองพิจิตร นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำทรำย นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำมะคำบ นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลวังกรด นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทรำยพูน 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเกตุ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรังนก และผู้เชี่ยวชำญในกำร
สนทนำกุล่มเฉพำะ ประกอบด้วย พระรำชรัตนเวที , ผศ.ดร. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์นครสวรรค์  
พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร.ประธำนหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต วิทยำเขตนครสวรรค์ 
พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร. รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์พิจิตร, ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียน อำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต วิทยำเขตนครสวรรค์ นำยมนูญ ดิษเสถียร นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหัวดง จังหวัดพิจิตร นำยพิทักษ์ ตั้งแต่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแก่ง 
จังหวัดนครสวรรค์ และนำงสำวนภัสวรรณ บุญฮุยปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเกตุ จังหวัด
พิจิตร ทีก่รุณำสละเวลำในกำรให้ข้อมูลอันส ำคัญยิ่งเพ่ือกำรวิจัย 

อรรถประโยชน์ใดอันเกิดจำกดุษฎีนิพนธ์นี้ ขอมอบเป็นพุทธบูชำ ธรรมบูชำ สังฆบูชำ  
ขอผลำนิสงส์ครั้งนี้จงบังเกิดมีแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนให้เจริญด้วยอำยุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภำณ 
ธนสำรสมบัติ ธรรมสำรสมบัติ  และขออุทิศเป็นกตเวทิตำให้แก่ดวงวิญญำณพระสุทัสสีมุนีวงศ์ 
(ประสิทธิ์ สุชีโว) พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ (สมจิตร์ อุฎฺฐำโน) และศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนำ  
เกิดวิชัย พร้อมด้วยบิดำ-มำรดำ ครู-อำจำรย์ที่ล่วงลับแล้วทุกรูปหรือคน มำ ณ โอกำสนี้ 
 

 
พระมหำสุเมฆ สมำหิโต 
๒๒ ธันวำคม ๒๕๖๒ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ                                 ค 

กิตติกรรมประกาศ  ฉ 

สารบัญ ช 

สารบัญตาราง ญ 

สารบัญแผนภาพ ฒ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ด 

บทที่ ๑  บทน ำ  

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ ๑ 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย ๕ 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ๕ 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย ๕ 
๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย ๗ 
๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย ๗ 
๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย ๑๒ 

บทที่ ๒  แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

๒.๑ แนวคิดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๕ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล ๒๐ 
๒.๓ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลกำรบริหำร ๓๔ 
๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ๔๓ 
๒.๕ หลักอิทธิบำทธรรม  ๙๘ 
๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๑๑๐ 
๒.๗ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๒๕ 
๒.๘ กรอบแนวคิดในกำรวิจัย ๑๗๐ 

บทที่ ๓  วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

๓.๑ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย ๑๗๕ 
๓.๒ รูปแบบกำรวิจัย  ๑๗๗ 
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สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง                                                                                                       หน้า 

๓.๓ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญและผู้เชี่ยวชำญ  ๑๗๙ 
๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ๑๘๕ 
๓.๕ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ๒๐๘ 
๓.๖ กำรวิเครำะห์ข้อมูล ๒๐๙ 

บทที่ ๔  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล  
                    ของผู้ตอบแบบสอบถำม ๒๑๕ 

๔.๒ กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของปัจจัยเชิงสำเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณำกำร 
     กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 
     กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ๒๑๗ 
๔.๓ กำรวิเครำะห์โมเดลจ ำลองควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของประสิทธิผล 
     พุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ๒๓๒ 
๔.๔ กำรพัฒนำโมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณำกำร 
     กำรบริหำรงำน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ๓๐๕ 
๔.๕ องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย ๓๖๕ 

บทที่ ๕  สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ  

๕.๑ สรุปผลกำรวิจัย ๓๗๖ 
๕.๒ อภิปรำยผลกำรวิจัย ๓๘๕ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๔๐๔ 

บรรณำนุกรม ๔๐๗ 

ภำคผนวก  

ก. หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในกำรท ำดุษฎีนิพนธ์  
    (แบบสอบถำม) ๔๒๓ 
ข. ผลกำรหำดัชนีควำมสอดคล้องตำมวัตถุประสงค์เป็นรำยข้อ (IOC) ๔๒๕ 
ค. หนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบควำมเที่ยงตรง  
    ของแบบสอบถำม ๔๒๗ 
ง. ผลกำรหำค่ำควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ๔๒๘ 
จ. แบบสอบถำมเพ่ือกำรวิจัย ๔๒๙ 
ฉ. หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูล ๔๓๑ 
ช. ค่ำ Print Out จำกโปรแกรมส ำเร็จรูป ๔๓๗ 

 



ฌ 

สารบัญ (ตอ่) 
ภาคผนวก                                                                                                หน้า 

ซ. หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในกำรท ำดุษฎีนิพนธ์  
    (แบบสัมภำษณ์)  ๔๓๙ 
ฌ. ผลกำรหำค่ำดัชนีควำมตรงตำมเนื้อหำ ๔๔๑ 
ญ. แบบสัมภำษณ์เพ่ือกำรศึกษำวิจัยแบบกึ่งโครงสร้ำง                    ๔๔๑ 
ฎ. หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลเพ่ือกำรวิจัย  
    (สัมภำษณ์เชิงลึก) ๔๔๒ 
ฏ. หนังสือขอเชิญเข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion)       ๔๔๕ 
ฐ. ภำพประกอบกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ๔๔๗ 
ภำคผนวก ฑ. ภำพประกอบกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) ๔๔๙  

 

ประวัติผู้วิจัย ๔๕๑ 
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สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หน้า 
   

๒.๑ แนวคิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๖ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล ๒๒ 
๒.๓ ควำมหมำยของประสิทธิผล ๒๕ 
๒.๔ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด คุณลักษณะของกำรประเมินประสิทธิผลองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๓๓ 
๒.๕ กำรสังเครำะห์ข้อค้นพบจำกผลงำนวิจัยในบริบทปัจจัยที่มีอิทธิพล  

หรือมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลกำรบริหำร หรือสำมำรถพยำกรณ์ 
ประสิทธิผลกำรบริหำรได้ 

 
 

๓๙ 
๒.๖ ข้อค้นพบจำกผลงำนวิจัยในระดับควำมถี่สูงสุด ๓ ด้ำน ๔๑ 
๒.๗ ควำมหมำยกำรบริหำร ๔๕ 
๒.๘ แนวคิดเก่ียวกับกำรบริหำร ๔๙ 
๒.๙ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร ๕๔ 

๒.๑๐ กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์แนวคิด และข้อค้นพบจำกผลงำนวิจัย 
ในบริบทต่ำง ๆ ที่มีควำมเก่ียวข้องกับประสิทธิผลกำรบริหำรงำน  
เพ่ือค้นหำคุณลักษณะปัจจัยที่มีอิทธิพล หรือมีควำมสัมพันธ์เชิงบวก 
ต่อประสิทธิผลกำรบริหำร หรือสำมำรถพยำกรณ์ประสิทธิผลกำรบริหำรได้ 

 
 
 

๕๖ 
๒.๑๑ กำรสังเครำะห์คุณลักษณะกำรบริหำรจำกข้อค้นพบของผลงำนวิจัย ๕๗ 
๒.๑๒ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด คุณลักษณะของกำรบริหำรที่มีอิทธิพล 

ต่อประสิทธิผลกำรบริหำรงำน 
 

๖๑ 
๒.๑๓ ควำมหมำยของภำวะผู้น ำ ๖๕ 
๒.๑๔ ทฤษฎีเกี่ยวกับภำวะผู้น ำ (Leadership Theories) ๗๐ 
๒.๑๕ กำรสังเครำะห์คุณลักษณะของภำวะผู้น ำ และข้อค้นพบจำกผลงำนวิจัย 

ในบริบทต่ำง ๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลกำรบริหำรงำน  
เพ่ือค้นหำคุณลักษณะปัจจัยที่มีอิทธิพล หรือมีควำมสัมพันธ์เชิงบวก 
ต่อประสิทธิผลกำรบริหำร หรือสำมำรถพยำกรณ์ประสิทธิผลกำรบริหำรได้ 

 
 
 

๗๔ 
๒.๑๖ กำรสังเครำะห์ เพ่ือจัดหมวดหมู่คุณลักษณะของภำวะผู้น ำ ๗๘ 
๒.๑๗ ข้อค้นพบจำกกำรสังเครำะห์คุณลักษณะของภำวะผู้น ำ และสอดคล้อง  

กับผลที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ข้อค้นพบจำกผลงำนวิจัย 
 

๗๙ 
๒.๑๘ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด คุณลักษณะของภำวะผู้น ำที่มีอิทธิพล 

ต่อประสิทธิผลกำรบริหำรงำน 
 

๘๒ 
๒.๑๙ แนวคิดกำรมีส่วนร่วม ๘๖ 
๒.๒๐ กำรสังเครำะห์คุณลักษณะ และรูปแบบของกำรมีส่วนร่วม ๙๑ 
๒.๒๑ กำรสังเครำะห์ เพ่ือจัดหมวดหมู่คุณลักษณะกำรมีส่วนร่วม ๙๔ 



ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หน้า 
   

๒.๒๒ ข้อค้นพบจำกกำรสังเครำะห์คุณลักษณะ และรูปแบบของกำรมีส่วนร่วม 
ที่สอดคล้องกับผลที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ข้อค้นพบจำกผลงำนวิจัย 

 
๙๕ 

๒.๒๓ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด คุณลักษณะของกำรมีส่วนร่วมที่มีอิทธิพล 
ต่อประสิทธิผลกำรบริหำรงำน 

 
๙๗ 

๒.๒๔ ควำมหมำยของอิทธิบำท ๑๐๑ 
๒.๒๕ องค์ประกอบของอิทธิบำท ๑๐๔ 
๒.๒๖ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด คุณลักษณะของอิทธิบำท ๔ ที่มีอิทธิพล 

ต่อประสิทธิผลกำรบริหำรงำน 
 

๑๐๙ 
๒.๒๗ แสดงกำรแบ่งเขตกำรปกครองของจังหวัดพิจิตร ๑๑๐ 
๒.๒๘ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ๑๑๑ 
๒.๒๙ เทศบำลเมือง ๑๑๑ 
๒.๓๐ เทศบำลต ำบล ๑๑๑ 
๒.๓๑ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ๑๑๒ 
๒.๓๒ แสดงปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ ๑๑๔ 
๒.๓๓ ประเด็นกำรพัฒนำจังหวัด วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและตัวชี้วัด  

และแนวทำงกำรพัฒนำ 
 

๑๒๑ 
๒.๓๔ สรุปงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๕๐ 
๓.๑ จ ำนวนประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำงของประชำกร ๑๘๑ 
๓.๒ โครงสร้ำง และน้ ำหนักข้อค ำถำมของแบบสอบถำม ๑๘๗ 
๓.๓ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ระหว่ำงองค์ประกอบของกำรบริหำรจัดกำร (MANAG) 
 

๑๙๑ 
๓.๔ ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลกำรวัดองค์ประกอบ 

ของกำรบริหำรจัดกำร (MANAG) 
 

๑๙๒ 
๓.๕ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ระหว่ำงองค์ประกอบของภำวะผู้น ำ (LEADER) 
 

๑๙๓ 
๓.๖ ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลกำรวัดองค์ประกอบ 

ของภำวะผู้น ำ (LEADER) 
 

๑๙๔ 
๓.๗ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ระหว่ำงองค์ประกอบของกำรมีส่วนร่วม (PARTI) 
 

๑๙๖ 
๓.๘ ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลกำรวัดองค์ประกอบ 

ของกำรมีส่วนร่วม (PARTI) 
 

๑๙๗ 
๓.๙ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ระหว่ำงองค์ประกอบของปัจจัยน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ (อิทธิบำท) (IDDHI) 
 

๑๙๘ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หน้า 
   

๓.๑๐ ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลกำรวัดองค์ประกอบ 
ของปัจจัยน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ (อิทธิบำท) (IDDHI) 

 
๑๙๙ 

๓.๑๑ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ระหว่ำงองค์ประกอบของประสิทธิผลกำรบริหำรงำน (EFFEC) 

 
๒๐๑ 

๓.๑๒ ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลกำรวัดองค์ประกอบ 
ของประสิทธิผลกำรบริหำรงำน (EFFEC) 

 
๒๐๒ 

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ๒๑๕ 
๔.๒ ค่ำสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ 

ประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดพิจิตร (N = ๕๕๐) 

 
 

๒๑๙ 
๔.๓ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุประสิทธิผล 
พุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

 
 

๒๒๓ 
๔.๔ ค่ำสถิติกำรวิเครำะห์แยกค่ำสหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรแฝงและกำรวิเครำะห์ 

อิทธิพลของโมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณำกำร 
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

 
 

๒๒๖ 
๔.๕ สรุปประเด็นส ำคัญปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ๒๓๙ 
๔.๖ สรุปประเด็นส ำคัญปัจจัยด้ำนภำวะผู้น ำ ๒๔๗ 
๔.๗ สรุปประเด็นส ำคัญปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม ๒๕๘ 
๔.๘ สรุปประเด็นส ำคัญปัจจัยน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ (อิทธิบำท) ๒๖๖ 
๔.๙ สรุปประเด็นส ำคัญปัจจจัยด้ำนบุคลำกรที่มีคุณภำพ ๒๖๘ 

๔.๑๐ สรุปประเด็นส ำคัญประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  
ด้ำนผลส ำเร็จในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมข้อบัญญัติ 

 
 

๒๗๔ 
๔.๑๑ สรุปประเด็นส ำคัญประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  
ด้ำนผลส ำเร็จของกำรจัดเก็บรำยได้ 

 
 

๒๗๙ 
๔.๑๒ สรุปประเด็นส ำคัญประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  
ด้ำนผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย 

 
 

๒๘๔ 
๔.๑๓ สรุปประเด็นส ำคัญประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้ำนผลส ำเร็จของโครงกำร 
ที่บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่นในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 

 
 

๒๙๐ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หน้า 
   

๔.๑๔ สรุปประเด็นส ำคัญประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้ำนผลส ำเร็จโครงกำร 
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชน 

 
 

๒๙๖ 
๔.๑๕ สรุปประเด็นส ำคัญประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้ำนผลส ำเร็จของโครงกำร 
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 

 
 

๓๐๑ 
๔.๑๖ ผลกำรประเมินเป็นรำยด้ำนของโมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ 

ของประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร โดยแสดงในรูปแบบค่ำเฉลี่ย ( ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) เป็นรำยด้ำน 

 
 
 

๓๒๘ 
๔.๑๗ ผลกำรประเมินเป็นรำยข้อของปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  

โดยแสดงในรูปแบบค่ำเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
 

๓๒๙ 
๔.๑๘ ผลกำรประเมินเป็นรำยข้อของปัจจัยด้ำนภำวะผู้น ำ  

โดยแสดงในรูปแบบค่ำเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
 

๓๓๒ 
๔.๑๙ ผลกำรประเมินเป็นรำยข้อของปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม   

โดยแสดงในรูปแบบค่ำเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
 

๓๓๕ 
๔.๒๐ ผลกำรประเมินเป็นรำยข้อของปัจจัยน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ (อิทธิบำท)   

โดยแสดงในรูปแบบค่ำเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
 

๓๓๖ 
๔.๒๑ ผลกำรประเมินเป็นรำยข้อของปัจจัยด้ำนบุคลำกรที่มีคุณภำพ  

โดยแสดงในรูปแบบค่ำเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 
 

๓๓๙ 
๔.๒๒ ผลกำรประเมินเป็นรำยข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้ำนผลส ำเร็จในกำร 
บรรลุเป้ำหมำยตำมข้อบัญญัติ โดยแสดงในรูปแบบค่ำเฉลี่ย ( )  
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 

 
 
 

๓๔๑ 
๔.๒๓ ผลกำรประเมินเป็นรำยข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้ำนผลส ำเร็จของกำรจัดเก็บ 
รำยได้ โดยแสดงในรูปแบบค่ำเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 

 
 

๓๔๔ 
๔.๒๔ ผลกำรประเมินเป็นรำยข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้ำนผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำย 
งบประมำณรำยจ่ำย โดยแสดงในรูปแบบค่ำเฉลี่ย ( )  
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 

 
 
 

๓๔๘ 
   

 



ฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี  หน้า 
   

๔.๒๕ ผลกำรประเมินเป็นรำยข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ผลส ำเร็จของโครงกำร 
ที่บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่นในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ  
โดยแสดงในรูปแบบค่ำเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 

 
 
 

๓๕๐ 
๔.๒๖ ผลกำรประเมินเป็นรำยข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้ำนผลส ำเร็จของโครงกำร 
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชน  
โดยแสดงในรูปแบบค่ำเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 

 
 
 

๓๕๔ 
๔.๒๗ ผลกำรประเมินเป็นรำยข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ผลส ำเร็จของโครงกำร 
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด โดยแสดงในรูปแบบค่ำเฉลี่ย 
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 

 
 
 

๓๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฒ 

สารบัญแผนภาพ 
ภาพที่  หน้า 
   

๒.๑ กรอบแนวคิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA 
Framework) 

 
๒๗ 

๒.๒ โมเดลกำรวัด (Measurement Model) ที่ได้รับจำกกำรสังเครำะห์แนวคิด  
และแนวทำงกำรประเมินประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มิติที่ ๑ มิติด้ำนประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

 
 

๓๐ 
๒.๓ โมเดลโครงสร้ำง (Structural Model) ที่ได้รับจำกกำรข้อค้นพบจำกผลกำรวิจัย ๔๓ 
๒.๔ โมเดลกำรวัด (Measurement Model) องค์ประกอบกำรบริหำร 

ที่ได้จำกกำรสังเครำะห์แนวคิด และข้อค้นพบจำกผลงำนวิจัย 
 

๕๙ 
๒.๕ โมเดลกำรวัด (Measurement Model) ที่ได้จำกกำรสังเครำะห์แนวคิด  

และข้อค้นพบจำกผลงำนวิจัยในบริบทองค์ประกอบภำวะผู้น ำ 
 

๘๐ 
๒.๖ โมเดลกำรวัด (Measurement Model) ได้จำกกำรสังเครำะห์คุณลักษณะ 

และรูปแบบของกำรมีส่วนร่วม 
 

๙๖ 
๒.๗ โมเดลกำรวัด (Measurement Model) ที่ได้จำกกำรสังเครำะห์องค์ประกอบ 

ของปัจจัยน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ (อิทธิบำท) 
 

๑๐๘ 
๒.๘ กรอบแนวคิดกำรวิจัย ๑๗๓ 
๓.๑ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย ๑๗๖ 
๓.๒ กำรวิจัยแบบผสมวิธีด้วยวิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณเพ่ือขยำยผลวิธีกำรวิจัย 

เชิงคุณภำพ 
 

๑๗๗ 
๓.๓ ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลกำรวัดองค์ประกอบ 

ของกำรบริหำรจัดกำร (MANAG) 
 

๑๙๒ 
๓.๔ ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลกำรวัดองค์ประกอบ 

ของภำวะผู้น ำ (LEADER) 
 

๑๙๕ 
๓.๕ ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลกำรวัดองค์ประกอบ 

ของกำรมีส่วนร่วม (PARTI) 
 

๑๙๗ 
๓.๖ ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลกำรวัดองค์ประกอบ 

ของปัจจัยน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ (อิทธิบำท) (IDDHI) 
 

๑๙๙ 
๓.๗ ผลกำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลกำรวัดองค์ประกอบ 

ของประสิทธิผลกำรบริหำรงำน (EFFEC) 
 

๒๐๒ 
๔.๑ ผลกำรวิเครำะห์โมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณำกำร 

กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 
 

๒๒๘ 
๔.๒ โมเดลจ ำลองควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณำกำร 

กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 
 

๓๐๓ 
 



ณ 

สารบัญแผนภาพ (ตอ่) 
ภาพที่  หน้า 
   

๔.๓ โมเดลจ ำลองควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณำกำร 
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  
(จำกกำรแจกแบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์เชิงลึก) 

 
 

๓๐๖ 
๔.๔ ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ๓๐๗ 
๔.๕ ปัจจัยด้ำนภำวะผู้น ำ ๓๐๙ 
๔.๖ ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วม ๓๑๑ 
๔.๗ ปัจจัยด้ำนปัจจัยน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ (อิทธิบำท) ๓๑๒ 
๔.๘ ปัจจจัยด้ำนบุคลำกรที่มีคุณภำพ ๓๑๔ 
๔.๙ ประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวัดพิจิตร ด้ำนผลส ำเร็จในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมข้อบัญญัติ 
 

๓๑๖ 
๔.๑๐ ประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในจังหวัดพิจิตร ด้ำนผลส ำเร็จของกำรจัดเก็บรำยได้ 
 

๓๑๘ 
๔.๑๑ ประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวัดพิจิตร ด้ำนผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย 
 

๓๒๐ 
๔.๑๒ ประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวัดพิจิตร ด้ำนผลส ำเร็จของโครงกำรที่บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่น 
ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 

 
 

๓๒๒ 
๔.๑๓ ประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวัดพิจิตร ด้ำนผลส ำเร็จของโครงกำรที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและประชำชน 

 
 

๓๒๔ 
๔.๑๔ ประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวัดพิจิตร ผลส ำเร็จของโครงกำรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำจังหวัด 

 
 

๓๒๖ 
๔.๑๕ โมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณำกำร 

กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 
 

๓๖๘ 
๔.๑๖ โมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 
 

๓๗๐ 
   

 
 
  

 
 



ด 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 

๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการ
อ้างอิง โดยจะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังค าย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี . (ไทย) ๙/๑๗๐/๕๖ หมายถึง
สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่มที่ ๙ ข้อที่ ๑๗๐ หน้า ๕๖ 

พระวินัยปิฎก 

ค ำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภำษำ 
วิ.มหา. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค์  (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

ค ำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภำษำ 
ที.สี. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปิฎก 

ค ำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภำษำ 
อภิ.สงฺ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี  (ภาษาไทย) 
อภิ.วิ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก วิภังค ์  (ภาษาไทย) 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 

ในงานวิจัยเล่มนี้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๓๙
และพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุเล่ม/ข้อ/หน้า/ เช่น ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๑-๓๒๒/๑๓๓ 
หมายความว่าระบุถึงสุตตันตปิฎกขุททกนิกายธรรมบทฉบับภาษาไทยพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่
๓๒๑-๓๒๒ หน้าที่ ๑๓๓ เป็นต้น 
 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยการปกครองที่เกิดตามหลักการกระจายอ านาจ 

(Decentralization) ซึ่งมีความเป็นอิสระ (Autonomy) ในการปกครองตนเอง มีอ านาจหน้าที่ ดูแล 
และจัดท าบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่ น๑ 
กล่าวคือ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีความต้องการ
ที่แตกต่างกันออกไป โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ 
เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การอ านวยความสะดวก รวมไปถึงการจัดสวัสดิการให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง โดยนับแต่เริ่มมีการปฏิรูประบบราชการ ในปี ร.ศ. ๑๑๖ สมัยรัชกาลที่ ๕ 
ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๔๑ มีกฎหมายว่าด้วยการจัดกิจการท้องถิ่นฉบับแรก คือ พระราชก าหนด
สุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร ร.ศ. ๑๑๖ โดยการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร เป็นแห่งแรก 
จากนั้นก็มีพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นของไทยเรื่อยมาจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ผ่านระยะเวลา ๑๒๐ ปี ซึ่งในขณะนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทั้งสิ้น ๗,๘๕๒ แห่ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยได้จัดแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ ประกอบด้วย  
๑) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วประเทศ  
ทุกจังหวัด มี ๓ ประเภทได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล (อบต.) ๒) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจัดการไม่เหมือนกับรูปแบบ
ทั่วไปซึ่งจะมีขึ้นเป็นกรณี ๆ ไป ส่วนใหญ่จะเป็นเขตเมืองใหญ่ เช่น เมืองหลวง หรือเมืองท่องเที่ยว 
ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะใช้รูปแบบทั่วไปมาใช้ในการปกครองในปัจจุบันมี ๒ แห่ง คือกรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา ดังนั้นเรื่องอ านาจ และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทจึงมี
ความแตกต่างกันออกไป ซึ่งนอกจากการก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ใน
รัฐธรรมนูญแล้วยังมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ในกฎหมายเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นั้น ๆ กล่าวคือ ๑) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒) พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ๓) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

                                           
๑ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ , “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”,  

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๔๐ ก (๖ เมษายน ๒๕๖๐): ๗๔. 



๒ 

๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ๕) พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หากพิจารณาจากขอบข่ายของกิจกรรม และอ านาจหน้าที่ตามข้อบัญญัติในกฎหมาย
เฉพาะของแต่ละองค์กร พบว่ากฎหมายได้ให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนิน
กิจกรรม หรือให้บริการสาธารณะ โดยสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

ประเภทที่หนึ่ง อ านาจหน้าที่ที่ต้องจัดท า เป็นกิจกรรมที่บังคับให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าให้ครบถ้วน หากไม่จัดท าเท่ากับเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

ประเภทที่สอง อ านาจหน้าที่ที่อาจจัดท า เป็นกิจกรรมที่ให้ดุลพินิจกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทว่าจะจัดท าบริการสาธารณะนั้น ๆ หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อม 
และการพิจารณาเห็นสมควรว่าเหมาะสม หรือจ าเป็นกับคนในท้องถิ่นนั้น ๆ หรือไม ่

อย่างไรก็ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ 
อย่างชัดเจนว่ากิจกรรม หรือหน้าที่ด้านใดสามารถด าเนินการได้ หรือกิจกรรมใดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ก็จะเป็นอ านาจของส่วนภูมิภาค หรือรัฐส่วนกลางตามหลักการ
แนวคิดการแบ่งอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ในการก าหนดหรือมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับขนาดพ้ืนที่ 
ความสามารถทั้งทรัพยากรด้านบุคลากร เงิน และความต้องการของประชาชนเป็นหลักทั้งสิ้น๒  
ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีกระแสข่าวในการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น โดยมีแนวคิด
ก าหนดในการปรับปรุงเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็ นรูปแบบเดียวทั่วประเทศ  
โดยการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นเทศบาล และจัดล าดับชั้นเทศบาลเป็น ๓ ประเภท 
ได้แก่ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครตามจ านวนประชากรในพ้ืนที่ มีหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น มีความเป็นอิสระ 
มีอ านาจ และหน้าที่ โดยเฉพาะของตนเอง  รวมทั้งก าหนดให้มีการควบรวมเทศบาลขนาดเล็ก  
ที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า ๒๐ ล้านบาท หรือมีจ านวนประชากรต่ ากว่า ๗,๐๐๐ คน  
เข้าด้วยกัน หรือควบรวมกับเทศบาลอ่ืนที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันในอ าเภอเดียวกัน ภายในก าหนด ๑ ปี  
นับแต่วันที่ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ ซึ่งตามแนวคิดนี้จะท าให้
เทศบาลมีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถแก้ไขปัญหางบประมาณไม่พอต่อการพัฒนาพ้ืนที่๓ เป็นเหตุให้เกิด
การวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว โดยมีทั้งผู้เห็น
ด้วย และไม่เห็นด้วย 

                                           
๒ ณัฐพล ใจจริง และกฤษณ์  วงศ์วิเศษธร, อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , [ออน์

ไลน์], แหล่งท่ีมา: http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title [๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐]. 
๓ โต๊ะข่าวการเมือง, “ดเีดย์ ม.ค.๖๑ ‘ยุบองค์การบริหารส่วนต าบล’ วางไทม์ไลน์เลือกตั้งเทศบาลหลัง

ได้ ส.ส.”, ฐำนเศรษฐกิจ , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.thansettakij.com/ content/112301 [๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐]. 
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ฝ่ายที่เห็นด้วยกับแนวคิดในการปรับปรุงเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็น
รูปแบบเดียวเสนอให้เหตุผลว่า ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กมีจ านวนมาก โดยเบื้องต้น
ไม่ได้พิจารณาในเชิงสภาพองค์กรการบริหารเท่านั้นแต่ต้องพิจารณาขนาดหรือพ้ืนที่ งบประมาณ หรือ
จ านวนบุคลากรร่วมด้วย เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งขนาดเล็กเกินไปจนไม่สามารถ
ด าเนินงานบริการอะไรได้เลย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ย่อมบริหารจัดการดีกว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปรีชา สุวรรณภูมิ๔ ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนต าบลในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ ๑ ประเทศไทย” พบว่า ๑) สภาพและปัญหาในการบริหารจัดการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (สูงกว่า 
๖๐% , P<.๐๕) จ านวน ๕ ด้าน จากทั้งหมด ๘ ด้าน คือ ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ  
ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ด้านความโปร่งใส และ  
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในท านองเดียวกันพบว่า ผลลัพธ์การบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีผลส าเร็จหรือประสิทธิผลการด าเนินงานประมาณ
ร้อยละ ๖๐  

ในขณะเดียวกันฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ได้เสนอให้เหตุผลว่า การปรับปรุงเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นรูปแบบเดียวไม่ได้ตอบโจทย์การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือเพ่ิมศักยภาพท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพราะการควบรวม หรือยุบองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเพียง
แนวทางหนึ่งเท่านั้นในการปฏิรูปหรือเพ่ิมศักยภาพท้องถิ่น ยังมีอีกหลายวิธีการที่สามารถท าได้  
แต่สิ่งส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพการปกครองส่วนท้องถิ่น มีด้วยกัน ๒ แนวทาง คือ ๑) การสร้างความ 
เป็นอิสระแก่ท้องถิ่นโดยปลอดจากอ านาจส่วนกลางเข้าไปแทรกแซง และ ๒) กลไกการตรวจสอบ 
ต้องเข้มแข็ง๕ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของสิริพงษ์ ปานจันทร์๖ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ทั้งประชาชนและพนักงาน 
ของเทศบาลต าบลมีความเห็นตรงกันว่า การบริหารงานของเทศบาลต าบล ในการให้บริการสาธารณะ 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีประสิทธิผลมากที่สุด และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีประสิทธิผลน้อยที่สุด ส่วนตัวชี้วัดประสิทธิผลในการบริหารงานที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด
ของภารกิจแต่ละด้านจะมีความแตกต่างกันไปตามภารกิจ แต่เกือบทุกภารกิจทั้งประชาชน  และ
พนักงานของเทศบาลต าบลมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ตัวชี้วัดประสิทธิผลในการบริหารงาน  

                                           
๔ ปรีชา สุวรรณภูมิ และคณะ, “รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ ๑ ประเทศไทย”, วำรสำรสมำคมนักวิจัย, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๔): ๑๐๖. 

๕ ปริญญา ชูเลขา, “เอาแน่! ปฏิรูปท้องถิ่นยุบ "องค์การบริหารส่วนต าบล", โพสต์ทูเดย์, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา: http://www.posttoday.com/analysis/report/482852 [๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐]. 

๖ สิริพงษ์ ปานจันทร์ , “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม”,
วิทยำนิพนธ์ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔), 
หน้า ๑๘๒. 



๔ 

ด้านประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ซึ่งท าให้ทราบว่าแม้จะมีฐานะเป็นเทศบาลแต่ก็ยังพบปัญหา 
เรื่องของประสิทธิผลด้านการบริหารงานเช่นกัน  

จากสภาพปัญหาโดยรวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลที่เกิดข้ึน พบว่าปัญหา
มุ่งไปสู่ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ซึ่งประสิทธิผลในการบริหารจัดการนั้นต้องอาศัยปัจจัย
หลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหาร และในแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์กัน อาทิเช่น  
๑) กระบวนการบริหาร ซึ่งการบริหารจัดการนั้นได้มีนักวิชาการได้ค้นคว้า และทดลองจนเกิดเป็น
ทฤษฎีการบริหารที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ น ามาประยุกต์ใช้จนถึงปัจจุบัน เช่น วงจร
การบริหารงานคุณภาพ PDCA๗ เริ่มต้นที่การวางแผนโดยต้องเป็นแผนที่ดี (Planning) เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติงาน (Doing) ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้นต้องมีกระบวนการ หรือกลไกในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน (Checking) เพ่ือรับทราบความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน  
แล้วน าข้อมูลที่ได้กลับไปวางแผนเพ่ือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น (Action) ๒) ภาวะผู้น า กล่าวคือ กระบวนการ
บริหารที่ดีนั้นต้องสัมพันธ์กับองค์กรนั้นต้องมีผู้บริหารที่มีคุณสมบัติของภาวะผู้น า (leadership)  
ซึ่งผู้บริหารแต่ละท่านมีคุณสมบัติของภาวะผู้น า หรือทักษะการบริหารไม่เท่ากัน รวมทั้งการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชนในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิผล 
การบริหารงานในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุม  

ดังนั้น การยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นเทศบาลแล้วนั้น ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าประสิทธิผลการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดีขึ้น เพราะเมื่อยกฐานะเป็นเทศบาล 
ก็หมายถึงการเพ่ิมจ านวนพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ และมีภาระงานที่ต้องมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
การที่จะบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลได้ต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้าง มีกระบวนวิธีการอย่างไร และ  
อีกประการหนึ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริง นับว่าเป็นอกาลิโก  
คือ มีความทันสมัย ใหม่อยู่เสมอนั้น มีหลักธรรมใดที่สามารถน ามาบูรณาการเพ่ือเป็นการส่งเสริม 
และพัฒนาประสิทธิผลการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักใดบ้าง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงน ามาสู่เรื่องการศึกษาเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร”  
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร มีทั้งสิ้น ๑๐๒ แห่ง แบ่งออกเป็น องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๓ แห่ง เทศบาลต าบล ๒๕ แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล ๗๓ แห่ง 
การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ และหลักธรรมที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธบูรณาการ  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ งผลที่ ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดแนวทางเชิงนโยบาย 
และเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสืบไป 

 

                                           
๗ Ishikawa, K., What is Total Quality Control? The Japanese Way, Translated by 

David J. Lu. Englewood Cliffs, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1985), pp. 56-61. 



๕ 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือไม่ 

๑.๒.๒ โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร เป็นอย่างไร 

๑.๒.๓ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ควรเป็นอย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล 

พุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑.๓.๒ เพ่ือวิเคราะห์โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

๑.๓.๓ เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
๑.๔.๑  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัย
ก าหนดจากผลการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้ทราบขอบเขต
ด้านเนื้อหาที่ท าการศึกษา ดังนี้ ๑) การบริหารจัดการ ๒) ภาวะผู้น า ๓) การมีส่วนร่วม ๔) ปัจจัย
น าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) และ๕) ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

๑.๔.๒  ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยด้วยวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (mixed methods 
research) ดังนั้นตัวแปรจึงจัดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทตามวิธีการวิจัย ดังนี้ 

๑) กำรวิจัยเชิงปริมำณ  (Quantitative research) ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิด 
และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน เพ่ือค้นหา
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดพิจิตร พบว่า ตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative Variable) ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง
ภายนอก และตัวแปรแฝงภายใน ดังนี้ 



๖ 

๑.๑) ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) กล่าวคือ ตัวแปรเหตุ
ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรผลประสิทธิผลการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 
ประกอบด้วย ๓ ตัวแปร ดังนี้ 

๑.๑.๑) การบริหารจัดการ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ภายนอก Observation 
Variable) ๕ ตัวแปร กล่าวคือ การวางแผน การด าเนินการ การประสานงาน การตรวจสอบ การพัฒนา 

๑.๑.๒) ภาวะผู้น า ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ภายนอก (Observation 
Variable) ๔ ตัวแปร กล่าวคือ มีความเฉลียวฉลาด มีคุณธรรม มีความสามารถในการจูงใจ มีความ
กล้าตัดสินใจ 

๑.๑.๓) การมีส่วนร่วม ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ภายนอก (Observation 
Variable) ๔ ตัวแปร กล่าวคือ ร่วมคิดและตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล 

๑ .๒) ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variable) ประกอบด้วย ๒  
ตัวแปร ดังนี้ 

๑.๒.๑) ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้
ภายใน (Observation Variable) ๔ ตัวแปร กล่าวคือ การท างานด้วยความรักในหน้าที่ การท างาน
ด้วยความเพียรพยามยาม การท างานด้วยความเอาใจใส่ และการท างานด้วยความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

๑.๒.๒) ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ภายใน (Observation Variable) ๖ ตัวแปร 
กล่าวคือ ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ ผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ ผลส าเร็จ  
ของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการ
จัดบริการสาธารณะ ผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชน ผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

๒) กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Variable) คือ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

๑.๔.๓  ขอบเขตด้ำนประชำกร และผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

๑) ประชำกร (Population) คือ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
พิจิตร ประกอบด้วย ข้าราชการประจ า (ท้องถิ่น) ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ฝ่ายนิติบัญญัติท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง จ านวน ๕,๘๑๘ คน๘ 

                                           
๘ ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www. 

phichitlocal.go.th/frontpage [๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐]. 



๗ 

๒) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth  
Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๒๐ รูปหรือคน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ประกอบด้วย 

๒.๑) ด้านผู้มีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับอ าเภอ จ านวน ๖ คน 

๒.๒) ด้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคัดเลือกจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับรางวัล หรือผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี จ านวน ๘ คน 

๒.๓) ด้านนักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ และพระพุทธศาสนา จ านวน ๖ รูป
หรือคน 

๓) ผู้เชี่ยวชำญ (Expert) ผู้วิจัยก าหนดการประชุมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรโดยการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ได้แก่ ผู้มีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับรางวัล หรือผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี และนักวิชาการในสาขา
ต่าง ๆ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรอย่างรอบด้านด้วยความละเอียดลึกซ้ึง จ านวน ๙ รูปหรือคน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ รวมเป็น
ระยะเวลา ๗ เดือน 

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย  
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
๑.๖.๑ โมเดลควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุ หมายถึง รูปภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของ 

ตัวแปรที่เป็นปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และตัวแปรที่เป็นประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

๑.๖.๒ ประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายถึง ความสามารถ ในการบริหารงานให้ส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยการน าหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนามาเป็นส่วนเสริมให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นประกอบด้วย 



๘ 

๑) ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ  หมายถึง การท างานให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันโรคและระงับ
โรคติดต่อ การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก และการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

๒) ผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ หมายถึง การจัดเก็บรายได้ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ประกอบด้วย ประชาชนให้ความร่วมมือเสียภาษีจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน การจัดเก็บภาษีได้ 
ตามเป้าหมายเพราะมีกระบวนการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนช าระภาษีตรงตามเวลา 
ที่ก าหนด การจัดเก็บรายได้ส าเร็จเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และการมีทะเบียนคุมภาษี หรือ
ค่าธรรมเนียมสามารถตรวจสอบข้อสงสัยในการจัดเก็บรายได้ 

๓) ผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง  
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ มีขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณสะดวก
รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน สามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณได้เพราะมีการจัดท าเอกสาร หลักฐาน 
และการมีงบประมาณรายจ่ายเหลือว่างจากการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถน าไปใช้ในโครงการ/กิจกรรมอ่ืนได้ 

๔) ผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ 
หมายถึง มีการก่อสร้าง หรือบ ารุงรักษาถนน ประชาชนมีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ ชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอยู่เสมอ ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยไม่มีอาชญากรรม และ
ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพอยู่เสมอ 

๕) ผลส าเร็จของโครงการที่ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชน หมายถึง การด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี  
การด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด  การด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการสาธารณสุขมูลฐาน และการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการ
ส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ 

๖) ผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด หมายถึง 
ความส าเร็จของโครงการที่สามารถเป็นต้นแบบในการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ 
ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ เชิงเกษตรเชิงคุณภาพ และศาสนา วัฒนธรรม ปัญหาสังคมในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่อง
จนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีข้อร้องเรียนของประชาชนต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
ของหน่วยงานลดลง 

๑.๖.๓ กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง กระบวนการ หรือล าดับขั้นตอนในการด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย 



๙ 

๑) การวางแผน หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการก าหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่จะบรรลุผลซึ่งจะเกิดข้ึนในอนาคต ประกอบด้วย มีการ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหา ตามภารกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีการศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนที่จะจัดท าโครงการ/กิจกรรมทุกครั้ง 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ อัตราก าลัง และระยะเวลา
ด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน มีการจัดท าแผนงานที่ชัดเจน เช่น แผนระยะยาว แผนระยะกลาง และ 
แผนระยะสั้น และมีการวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย โอกาส และอุปสรรคเพ่ือปรับปรุงการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมทุกมิติด้านการจัดท าแผน 

๒) การด าเนินการ หมายถึง กระบวนการในการจัดการ หรือการด าเนินงานตามแผน 
ที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย มีการแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ขององค์กรไปสู่การจัดท า
โครงการ/กิจกรรม มีการก าหนดระยะการปฏิบัติงาน และขั้นตอนในการด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม, มีการก าหนดรายละเอียดของภารกิจต่าง ๆ ในการด าเนินการอย่างชัดเจนกะทัดรัด เข้าใจง่าย 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินการให้แก่บุคลากร
เป็นลายลักษณ์อักษร และมีกระบวนการในการด าเนินการที่เปิดเผยตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบ 
และชี้แจงได้เม่ือมีข้อสงสัย 

๓) การประสานงาน หมายถึง กระบวนการในการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน 
เพ่ือให้ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่ งใจเดียว ไม่ท าให้งานซ้อนกัน ขัดแย้งกัน ประกอบด้วย  
มีความเข้าใจในนโยบาย ระบบการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กร มีการประชาสัมพันธ์ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ทุกฝ่ายเกิดการรับรู้  มีการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ หรือกิจกรรม มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบาย รับฟังความคิดเห็น และ 
ให้ข้อเสนอแนะ กรณีที่ประสบปัญหาให้กับบุคลากร และมีป้ายประชาสัมพันธ์ในการแสดงขั้นตอน 
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทราบ 

๔) การตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน  
เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงาน ประกอบด้วย บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามตรงกับผู้ต้องการข้อมูลได้ มีระบบในการติดตาม และ
ตรวจสอบการด าเนินงาน เพ่ือให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ อย่างสม่ าเสมอ  
มีการติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีมาตรฐาน
ในการตรวจสอบประเมินผลด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  และมีระบบการควบคุมภายใน และ 
มีหน่วยงานภายนอกมาร่วมตรวจสอบ 

๕) การพัฒนา หมายถึง กระบวนการในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
ประกอบด้วย มีการน าปัญหาที่ได้รับมาจากผลการประเมินผล มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการด าเนินการ
ให้มีประสิทธิผล มีการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล มีการวิเคราะห์ เพ่ือการพัฒนากระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  



๑๐ 

ได้อย่างถูกต้องตามเหตุผล มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากให้ลดลง และมีการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการประชาชน 

๑.๖.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑๐๒ แห่ง ภายในจังหวัดพิจิตร 

๑.๖.๕ ภำวะผู้น ำ หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย 

๑) มีความเฉลียวฉลาด หมายถึง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
ผ่านการบวนการทางความคิด ประกอบด้วย มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบในการบริหาร
องค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีวิสัยทัศน์ สามารถก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน  
โดยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์ขององค์กรในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งแสวงหารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่จะท า
ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ และสามารถตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการ
ของบุคลากร และประชาชนได้ 

๒) มีคุณธรรม หมายถึง คุณความดีที่อยู่ในใจ และผลักดันให้แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ  
ที่ถูกต้องดีงาม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ประกอบด้วย เสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสุภาพ เมตตา กรุณา และเห็นใจ
ผู้อ่ืน ปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แม้ใน
สถานการณวิกฤติ 

๓) มีความสามารถในการจูงใจ หมายถึง ความสามารถในการชักน า โน้มน้าว กระตุ้น
ใจผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่มุ่งหวัง ประกอบด้วย สามารถสร้างความมั่นใจว่า งานที่ปฏิบัติ 
ต้องส าเร็จด้วยดี ท าให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน มีความกระตือรือร้น การท างานด้วยความ
เอาใจใส่งานอย่างจริงจัง ท าให้ เกิดความต้องการในการปฏิบัติตาม สามารถกระตุ้นให้บุคลากร 
มีก าลังใจใน และเกิดความรู้สึกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการท างาน มีความสามารถในการโน้มน้าว
จิตใจ ให้เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และเป็นที่ยอมรับ 
ของผู้ร่วมงาน และประชาชนท าให้ท่านเกิดภาคภูมิใจ 

๔) มีความกล้าตัดสินใจ หมายถึง มีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็ว และ
ถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ประกอบด้วย มีศักยภาพในการค้นหาความจริง และประเมิน
สถานการณ์ก่อนท าการตัดสินใจ ว่าควรท าหรือไม่ควรท า เพราะอะไร สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นด้วยการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  ยึดถือความยุติธรรม 
ตัดสินใจด้วยความเด็ดขาด ตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผล 
มากยิ่งขึ้น และยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือใช้ประกอบ การตัดสินใจ 

๑.๖.๖ กำรมีส่วนร่วม หมายถึง การกระท าร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการอ่ืน ๆ ของภาครัฐ และภาคประชาชนโดยในภาคประชาชน  



๑๑ 

จะมีส่วนร่วมทางอ้อมกระท าโดยผ่านสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้แทน 
ของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย  

๑) ร่วมคิด และตัดสินใจ ประกอบด้วย มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมเพ่ือเสนอปัญหา
ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือการวางแผนจัดท าโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น  มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม เพ่ือเสนอความคิดเห็น 
ในที่ประชุม มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม เพ่ือการตัดสินใจคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประชุม เพ่ือจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

๒) ร่วมด าเนินการ ประกอบด้วย ร่วมเพ่ื อร่วมด าเนินการกับหน่วยงาน อ่ืน 
ร่วมด าเนินการ ตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมประสานงานในการการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ร่วมติดตามตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
ร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากติดตามประเมินผลตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

๓) ร่วมรับผลประโยชน์ ประกอบด้วย ได้รับการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม
เงื่อนไข หรือกฎระเบียบของทางราชการ ได้รับสวัสดิการเป็นไปตามเงื่อนไข หรือกฎระเบียบ 
ของทางราชการ มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ได้รับเงินโบนัสตามความเหมาะสม อันเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเงินรางวัลประจ าปี และมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับในการการปฏิบัติ
หน้าที่ 

๔) ร่วมประเมินผล ประกอบด้วย มีส่วนร่วมในการประเมินผลด้านอุปสรรค เช่น  
กฎ ระเบียบ เป็นต้น ก่อนการก าหนดโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการติดตามประเมินผลความคืบหน้าการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ มีส่วนร่วม 
ในการติดตามประเมินผลด้านปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ  
มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการติดตามความคืบหน้า
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ 

๑.๖.๗ ปัจจัยน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ (อิทธิบำท) หมายถึง การท างานที่เป็นไปตามหลัก 
อิทธิบาทธรรม ประกอบด้วย  

๑) การท างานด้วยความรักในหน้าที่ หมายถึง ความพอใจที่จะท างานนั้นให้บรรลุ 
ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์โดยเต็มใจท า ประกอบด้วย มีความกระตือรือร้นในการท างาน เปิดใจรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอ่ืนไม่เอาความคิดตนเองเป็นที่ตั้ ง ท างานอย่างมีความสุข มุ่งสนองตอบ 
ต่อความต้องการของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

๒) การท างานด้วยความเพียรพยายาม หมายถึง ความอุตสาหะ อดทน อดกลั้น 
ที่จะท างานนั้นให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์  ประกอบด้วย ความอุตสาหะที่จะด าเนินการ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรมเสร็จทันตามก าหนด ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ  
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมุ่งมั่นท างานให้เสร็จแม้นอกเวลางาน 



๑๒ 

๓) การท างานด้วยความเอาใจใส่  หมายถึง ความตั้ งใจ หรือใส่ ใจที่จะท างาน 
ให้บรรลุผลส าเร็จ ประกอบด้วย มีการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม อย่างรอบครอบก่อนที่จะก าหนด
เพ่ือน าไปปฏิบัติ  ใส่ใจในการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด  สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับ 
การฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพอยู่ เสมอ มีการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย และ 
มีมาตรการในการเฝ้าระวัง เพ่ือป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 

๔) การท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเข้าใจที่จะท างานนั้น
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ ประกอบด้วย มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการ มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน และโครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่น 

๕) ท างานด้วยความไม่ประมาทขาดสติ หมายถึง มีการก าหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง การวางแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาเสถียรภาพ
การเงินการคลัง 

๑.๖.๘ ปัจจัยด้ำนบุคลำกรที่มีคุณภำพ หมายถึง บุคลากรมีสติปัญญาดี มีความฉลาด  
มีไหวพริบ มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ และมีทักษะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความรับผิดชอบสูง  
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีพฤติกรรมที่ดี มีความกตัญญู ไม่ประพฤตินอก
กฎเกณฑ ์

๑.๖.๙ งบประมำณมีควำมพอเพียง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการให้งบประมาณ
ที่มีเกิดความพอเพียงในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น มีการใช้เหตุผลในการ
วิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ, มีความสามารถในการตั้งงบประมาณได้สอดคล้องกับโครงการ,  
มีการใช้จ่ายที่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด, มีความประหยัดสมเหตุสมผล ประหยัดและคุ้มค่า เหมาะสม,  
มีความยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็น 

๑.๖.๑๐ เทคโนโลยีสำรสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ สนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สนับสนุนการจดัเก็บข้อมูล, สนันสนุนการด าเนินการ
ด้านการเงินการคลัง, สนับสนุนการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง , 
สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ, สนับสนุนการจัดท าบริการสาธารณะ 

๑.๖.๑๑ บุคลำกร หมายถึง ข้าราชการประจ า (ท้องถิ่น), ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๗.๑ ปัจจัยเชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับจะเป็นฐานข้อมูลในการน าไปศึกษา หรือพัฒนาประสิทธิผล พุทธ
บูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 



๑๓ 

๑.๗.๒ โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรจะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการร่วมกันอย่าง
บูรณาการโดยอาศัยระหว่างศาสตร์การบริหาร และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วมระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชนเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารอย่างรอบด้าน 

๑.๗.๓ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรจะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการร่วมกันอย่างบูรณา
การโดยอาศัยระหว่างศาสตร์การบริหาร และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชนเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารอย่างรอบด้าน 

๑.๗.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นแนว
ทางการน าไปพัฒนาประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่อ่ืนสืบไป 

 



  

 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร” ได้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ โดยแบ่งการน าเสนอดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑.๑ ความส าคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒.๑.๒ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล 
๒.๒.๑ ความหมายของประสิทธิผล 
๒.๒.๒ การประเมินประสิทธิผลในระบบราชการไทย 
๒.๒.๓ การประเมินประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๓ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหาร 

๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
๒.๔.๑ ปัจจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๒.๔.๒ ปัจจัยเกี่ยวกับภาวะผูน้ า 
๒.๔.๓ ปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

๒.๕ หลักอิทธิบาทธรรม  

๒.๖ ข้อมูลเรื่องที่วิจัย 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

๒.๑ แนวคิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นหน่วยราชการที่มีความ
ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ท าหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้มีวิวัฒนาการในการบริหารงานมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอย่างเป็นระบบ และ
สอดคล้องกับนโยบายการกระจายอ านาจการปกครองของรัฐบาล ท าให้ความเป็นอยู่ของประชาชน  
ในชนบทได้รับการเอาใจใส่มากข้ึนกว่าเดิมจากอดีต เพราะประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและ
ปกครองตนเอง โดยมีนักวิชาการได้ให้ความหมายโดยผู้วิจัยรวบรวมไว้ได้ดังนี้ 

การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองซึ่งรัฐซึ่งได้จัดตั้งขึ้นและให้มีอ านาจ
ปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และต้องมีองค์กรที่จ าเป็นในการ
ปกครอง (Necessary Organization) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้สมความมุ่งหมายของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ๆ๑ หมายความว่า การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจ หรือกระจายอ านาจไปให้
หน่วยงานการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครอง
ร่วมกันทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น ตามหลักการที่ว่าถ้าอ านาจการปกครอง  
มาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน
และเพ่ือประชาชน ดังนั้นการบริหารการปกครองท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง อันเกิดจาก
การกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง โดยให้องค์การอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอ านาจ  
ในการตัดสินใจและบริหารงานภายในเขตอ านาจของตน๒ โดยเป็นองค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน  
มีจ านวนประชากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีอ านาจปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง 
และมีสภาท้องถิ่นท่ีสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน๓ 

องค์การปกครองท้องถิ่น จัดตั้ง และถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอ านาจในการก าหนด
นโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของตนเองได้๔ การที่ประชาชนในท้องถิ่น   
ต่าง ๆ ได้รับการกระจายอ านาจจากรัฐบาลให้มีสิทธิที่จะด าเนินการปกครองตนเอง และเพ่ือให้การ
ปกครองตนเองสามารถที่จะตอบสนอง ความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กร

                                           
๑ William A. Robson, “Local Governmen” in Encyclopedia of Social Science, (New 

York: The Macmillan, 1953), p. 574. 
๒ โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, ๒๕๕๒), 

หน้า ๒๘. 
๓ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหง, “ผลการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจและก ากับดูแลตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, รายงานวิจัย, 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐), หน้า ๓-๙. 

๔ ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๒. 



๑๖ 

ปกครองท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่มีงบประมาณรายรับรายจ่ายเป็นของตนเองด้วย โดยมีองค์ประกอบ ๘ ประการ 
ได้ แก่  ๑) มีสถานะตามกฎหมาย (Legal Status) ๒) มี พ้ื นที่ และระดับ  (Area and Level)  
๓) การกระจายบทบาท อ านาจหน้าที่ ๔) เป็นองค์การนิติบุคคล ที่ถูกจัดตั้ง ตามกฎหมาย แยกจาก
รัฐบาลกลาง ๕) มีการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหาร ๖) มีอิสระในการปกครอง  
๗) มีงบประมาณของตนเอง ๘) การถูกก ากับ ดูแลโดยรัฐ  

จากแนวคิดที่นักวิชาการได้ให้ทัศนะคติเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่น กล่าวโดยสรุป  
ได้ว่า องค์กรปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองซึ่งรัฐซึ่งได้ จัดตั้งขึ้น และให้มีอ านาจ
ปกครองตนเอง โดยเป็นการที่รัฐบาลกลางกระจายอ านาจไปให้ มีอ านาจในการตัดสินใจ และปกครอง
ตนเอง บริหารงานภายในเขตอ านาจ และหน้าที่ของตน มีสภาท้องถิ่นที่มีสมาชิกสภามาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน มีสิทธิที่
จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่าง
กว้างขวาง ภายใต้เงื่อนไขและขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้  

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

นักวิชาการ แนวคิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
William A. Robson,  
(1953, p. 574) 
 

หน่วยการปกครองซึ่งรัฐได้จัดตั้งขึ้น มีอ านาจปกครองตนเอง 
 

โกวิทย์ พวงงาม,  
(๒๕๕๒, หน้า ๒๘) 

๑. การปกครองที่รัฐบาลกลางกระจายอ านาจไปให้  
๒. รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน  
๓. มิได้ เป็นส่วนหนึ่ งของรัฐบาลกลาง มี อ านาจในการ

ตัดสินใจและบริหารงานภายในเขตอ านาจของตน 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  
รายงานวิจัย,  
(๒๕๕๐, หน้า ๓-๙) 
 

เป็นองค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีจ านวนประชากรตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีอ านาจปกครองตนเอง และมีสภา
ท้องถิ่นท่ีสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
 

ภาส ภาสสัทธา, พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์,  
(๒๕๕๗, หน้า ๒๒) 

จัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอ านาจในการก าหนด
นโยบาย และควบคุมให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของ
ตนเอง 

 

 



๑๗ 

๒.๑.๑ อ านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นสถาบัน

ฝึกสอนให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองปกครองให้แก่ประชาชน ท าให้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิ และหน้าที่พลเมืองท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น 
และช่วยกันบริหารจัดการภายในท้องถิ่นของตนเองให้เกิดความเจริญ ซึ่งเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

ดังนั้น หน้าที่ความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึง
ปัจจัยในหลายด้าน เช่น ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ 
รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ควรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง อ านาจ หน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีลักษณะในการปกครองดูแลคนในชุมชน ต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายที่ก าหนดให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ด้วยความยุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) อ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา ๔๕ ของพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจ
หน้าที่ ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด๕ ดังนี้ ๑.๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือ
แย้งต่อกฎหมาย ๑.๒) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ๑.๓) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น ๑.๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล และ
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๑.๕) แบ่งจัดสรรเงิน ตามกฎหมายให้แก่สภาต าบล และราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืน ๑.๖) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด  
พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะในเขตสภาต าบล ๑.๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๑.๗ ทวิ) บ ารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 
ของท้องถิ่น ๑.๘) จัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการ
หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทา ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎ กระทรวง ๑.๙) จัดท ากิจการอื่นใด
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

๒) อ านาจ หน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๖

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล เป็นอ านาจหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบัติ กับอ านาจหน้าที่
ที่จะเลือกปฏิบัติ โดยสรุป ดังนี้ 

                                           
๕ “พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

๑๒๖ ตอนท่ี ๘๕ ก (๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒): ๑๕-๒๐. 
๖ “พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๕ ก  

(๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒): ๑๕-๑๖. 



๑๘ 

๒.๑) หน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบัติ (หน้าที่บังคับ)  

๒.๑.๑) เทศบาลต าบล ตามมาตรา ๕๐ ได้แก่ (๑) รักษาความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชน (๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน  
ที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (๕) ให้มีเครื่องใช้
ในการดับเพลิง (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้ พิการ (๘) บ ารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น  
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

๒.๑.๒) เทศบาลเมือง  ตามมาตรา ๕๓ ได้แก่ (๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 
๕๐ (๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา (๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์
รักษาคนเจ็บไข้ (๕) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า (๖) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ (๗) ให้มีและบ ารุง
การไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (๘) ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 

๒.๒) อ านาจหน้าที่ท่ีจะเลือกปฏิบัติ (อาจจัดท า) 

๒.๒.๑) เทศบาลต าบล ตามมาตรา ๕๑ ได้แก่ (๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือหรือท่าข้าม (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (๕) บ ารุง
และส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร (๖) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า (๙) เทศพาณิชย์ 

๒.๒.๒) เทศบาลเมือง ตามมาตรา ๕๔ ได้แก่ (๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๒) ให้มี สุสานและฌาปนสถาน (๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร (๔) ให้มีและบ ารุง
การสงเคราะห์มารดาและเด็ก (๕) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล (๖) ให้มีการสาธารณูปการ (๗) จัดท า
กิจการซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข (๘) จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา (๙) ให้มีและบ ารุง
สถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา (๑๐) ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อน 
(๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น (๑๒) เทศพาณิชย์ 

๓) อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล๗ ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๓.๑) หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ (หน้าที่บังคับ) ก าหนดไว้ในมาตรา ๖๖ และ ๖๗ 
ดังนี้ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท า 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ ๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก ๒) รักษา
ความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๓) ป้องกัน
โรคและระงับโรคติดต่อ ๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ

                                           
๗ “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒”, ราชกิจจา

นุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนท่ี ๘๔ ก (๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒): ๒๒-๒๕. 



๑๙ 

วัฒนธรรม ๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ๗) คุ้มครอง ดูแล และ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร  

๓.๒) อ านาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ (อาจจัดท า) ก าหนดไว้ในมาตรา ๖๘  
คือ  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล อาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ ๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า
หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน ๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า ๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  
การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ ๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการ
สหกรณ์ ๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว ๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ราษฎร ๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ๙) หาผลประโยชน์ 
จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล ๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม ๑๑) กิจการ
เกี่ยวกับการพาณิชย์ ๑๒) การท่องเที่ยว ๑๓) การผังเมือง 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา 
๖๘ ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าที่ ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐในอันที่
จะด าเนินกิจการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบล่วงหน้าตามสมควร กรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบล มีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการ
ดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ เสนอความเห็นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนิน ในกิจการนั้น (มาตรา ๖๙) ๘ 

สรุปความว่า อ านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลได้ก าหนด บทบาท 
อ านาจหน้าที่ ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีอ านาจหน้าที่ปกครองดูแลคนในชุมชน 
ท างานให้เหมาะกับเวลา มีการวางแผนที่ดีท าให้ส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ด้วยความยุติธรรม โดยแต่ละ
องค์กรมีอ านาจหน้าที่ที่แบ่งตามความสามารถของแต่ละประเภท เช่น หน้าที่ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทต้องจัดท าเหมือนกัน แต่หากเกิน
ความสามารถขององค์กร เช่น การจัดให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น  
ซึ่งเกินความสามารถของเทศบาลต าบล ดังนั้นหน้าที่นี้จึงเป็นของเทศบาลเมือง หรือการวางผังเมือง
และการควบคุมการก่อสร้างซึ่งเกินก าลังของเทศบาลเมือง เป็นต้น ซึ่งหน้าที่ขององค์กรแต่ละประเภท
จะมีพระราชบัญญัติของแต่ละองค์กรบัญญัติอ านาจและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนโดยแบ่งออกเป็น  
๒ ประเภท คือ หน้าที่บังคับ และหน้าที่อาจจัดท า ซึ่งทุกองค์กรแต่ละประเภทต้องถือปฏิบัติ
ด าเนินการไปตามพระราชบัญญัติของตน 

                                           
๘ ปกรณ์ มหากันธา, “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณา

การ”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๓๑. 
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๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหาร เพราะเป็นสิ่งชี้วัด  

การบริหารของแต่ละองค์กรว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
หรือไม่  ซึ่ งมีนักวิชาการได้กล่าวถึงแนวคิดของประสิทธิผล (EFFEC) โดยแสดงคุณลักษณะ 
ที่มีความเหมือนกัน และแตกต่างกันออกไปตามทัศนวิสัย และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ดังนั้น
ผู้วิจัยจะได้น าเสนอ แนวคิดท่ีนักวิชาการได้รวบรวมไว้แล้ว ดังนี้ 

ประสิทธิผล คือ ความสามารถขององค์การที่ด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ หรือ
ผลส าเร็จขององค์การ๙ เป็นปัจจัยสะท้อนถึงความมีคุณภาพ คือประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได้หากสามารถ
ตอบสนอง เป้าหมายที่ ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตามเป้าหมายขององค์การอาจมีความหลากหลาย และต้องมี 
กิจกรรมที่เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ กันออกไป๑๐ และประสิทธิผลองค์การมีแนวคิดที่สัมพันธ์กัน  
๓ ประการคือ๑๑ ๑) แนวความคิดเกี่ยวกับการบรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรให้ได้สูงที่สุด วัดได้จาก
การได้มาและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่เป็นไปได้ขององค์กร ๒) แนวความคิด 
เกี่ยวกับการเน้นความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเป็นการเน้นบทบาทของบุคคลภายในสภาพแวดล้อมของ
องค์กรซึ่งมีผลต่อความส าเร็จขององค์กรในระยะยาว ๓) แนวความคิดเกี่ยวกับระบบ โดยจะวิเคราะห์
และพิจารณาเป้าหมายซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งนอกจากนี้ยังหมายรวมถึงสมรรถนะ 
(Capacity) ขององค์การในการที่จะอยู่รอด (Survive) ปรับตัว (Adapt) รักษาสภาพ (Maintain)  
ไม่ว่าองค์การนัน้จะมีหน้าที่ใดที่จะต้องกระท าให้ลุล่วงไป๑๒ 

ประสิทธิผล จึงถือเป็นปัจจัยบ่งชี้ประการหนึ่งถึงความส าเร็จของภาวะผู้น าเนื่องจาก 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความรับผิดชอบของผู้น าในการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์  หรือ
คุณค่าสูงต่อองค์การ๑๓ ซึ่งนับว่าเป็นหัวข้อหรือประเด็นหนึ่งในการศึกษาทฤษฎีองค์การที่ได้รับความ
นิยมอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ดีการศึกษาเรื่องประสิทธิผลขององค์การที่ผ่านมาพบว่ายังมีความ
หลากหลายขาดความแน่นอน เนื่องจากนักวิชาการทั้งหลายต่างพากันนิยาม เสนอแนวคิด และ
ระเบียบวิธีการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป ท าให้การประเมินประสิทธิผลขององค์การมีข้อจ ากัดหลาย

                                           
๙ Etzioni, A., Modern Organizations, (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1964), p. 8. 
๑๐ Preston, B., Demonstrating Quality In Academic Libraries, (Newcastle: New 

Library World, 1999), pp. 124-129. 
๑๑ Steers, R.M., Managing Effective Organizations An Introduction, (Boston: Kent, 

1985), pp. 440-442. 
๑๒ Schein, H.E., Organizational Psychology, (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1870 ) ,  

p. 118. 
๑๓ Jones, G. L., Organizational Theory, Design, and Change (3rd ed.), (Taxas: Pearson 

Education, 2002), p. 18. 
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ประการ โดยเฉพาะไม่สามารถพัฒนาไปถึงขั้นสร้างการยอมรับในทฤษฎี (Theory) หรือตัวแบบ 
(Models) ประเมินประสิทธิผลขององค์การอย่างเป็นสากล๑๔  

ความแตกต่างของแนวความคิดดังกล่าวการระบุถึงความหมายประสิทธิผลขององค์การ  
จึงค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน เพราะแต่ละสาขาวิชาล้วนมีฐานคติในศาสตร์ของตนเอง เช่น นักการเงิน 
หรือเศรษฐศาสตร์มองประสิทธิผลในความหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือก าไร ขณะที่นักการผลิต 
จะมุ่งความสนใจด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้าและการบริการ ส่วนนักวิทยาศาสตร์อาจตีความ
ถึงการประดิษฐ์สิ่งใหม่ให้กับองค์การ เป็นต้น๑๕ หรือแม้ในสาขาวิชาเดียวกับประสิทธิผลของ 
องค์ การก็อาจมีความหมายไม่เหมือนกัน๑๖ แต่เมื่อพิจารณาจะพบว่าประสิทธิผลขององค์การ 
ที่ปรากฏให้เห็นนั้นมักสอดคล้องกับแนวทางที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิผลองค์การ อาทิ แนวทาง  
ด้านเป้าหมายมักนิยามประสิทธิผลขององค์การคือเป้าหมายสุดท้ายที่องค์การต้องการให้เกิด 
การบรรลุ๑๗ แนวทางเชิงระบบอธิบายว่า เป็นความสามารถขององค์การในการจัดหาทรัพยากร  
การรักษาไว้ซึ่งระบบภายในขององค์การ และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอก
องค์การ๑๘ แนวทางกระบวนการภายในมองว่าประสิทธิผลขององค์การก็คือองค์การที่มีสุขภาพดี 
(Healthy Organization) หรืออีกนัยหนึ่งคือความสามารถในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ 
และสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์การให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ มีการท างานที่ราบรื่นและคล่องตัว๑๙  
ส่วนแนวทางกลยุทธ์กลุ่มตัวแทน หมายถึง ระดับความสามารถในการสนองตอบความต้องการ 
ของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดขององค์การ๒๐ ดังนั้นประสิทธิผลขององค์การ 
จึงประกอบด้วย ชุดนิยามหลัก ๒ ชุด คือ ๑) มีความหมายเกี่ยวกับ “ความสามารถขององค์การในการ
บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้” การวัดประสิทธิผลองค์การจึงพิจารณาจากผลลัพธ์สุดท้าย 
เนื่องจากการเกิดขึ้นและการด ารงอยู่ขององค์การล้วนแล้วมีจุดมุ่งหมายให้ เกิดความส าเร็จ 
ในเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ๒) มีความหมายเกี่ยวกับ “ความสามารถขององค์การในการด ารง

                                           
๑๔ Bedeian, A.G., Organizations: Theory and Analysis, (Chicago: Dryden Press, 1884), 

p. 142. 
๑๕ Steers, R. M., Organizational Effectiveness: A Behavioral view, Santa Monica, (CA: 

Goodyear, 1997), p. 1. 
๑๖ Hodge, B.J. and Anthony, W.P., Organization Theory: A Strategic Approach, 

(Boston: Allyn & Bacon, 1991), pp. 73-79. 
๑๗ Barnard, C.I., the Functions of the Executive, (Boston: Harvard University, 1938), p. 

235. 
๑๘ Robbins, S.P, Organization Theory: Structure Design and Applications, (New 

Jersey: Prentice-Hall, 2003), p. 58. 
๑๙ Cameron, K.S., Critical Questions in Assessing Organizational Effectiveness. 

Organizational Dynamics, (New York: Academic Press, 1980), p. 17. 
๒๐ Pfeffer, J. and Salancik, G., The External Control of Organizations, (New York: 

Harper & Row, 1978), p. 41. 
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สถานภาพไว้ซึ่งความอยู่รอดและการปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อม” ซึ่งการด ารงอยู่ขององค์การ 
ล้วนขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก๒๑ 

จากข้อคิดความเห็นของนักวิชาการที่ได้แสดงทัศนคติของแต่ละท่านเกี่ยวกับประสิทธิผล 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประสิทธิผล คือ ความสามารถขององค์การที่ด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ หรือ
ผลส าเร็จขององค์การซึ่งเป็นปัจจัยบ่งชี้ประการหนึ่งถึงความส าเร็จของภาวะผู้น า สะท้อนถึงความ  
มีคุณภาพของการบริหาร มีแนวคิดที่สัมพันธ์กัน ๓ ประการ กล่าวคือ ๑) แนวความคิดเกี่ยวกับการ
บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรให้ได้สูงที่สุด ๒) วัดได้จากการได้มา และการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด 
ให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่เป็นไปได้ ๓) เน้นความสัมพันธ์ของพฤติกรรม โดยจะมีความสอดคล้อง
กับสมรรถนะ (Capacity) ขององค์การในการที่จะอยู่รอด (Survive) ปรับตัว (Adapt) รักษาสภาพ 
(Maintain) มีหน้าที่ต้องกระท าให้ลุล่วงไป 

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล 

นักวิชาการ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 
Etzioni. A.,  
(1964, p. 8) 

ความสามารถขององค์การที่ด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ 
 

Preston, B.,  
(1999, pp. 124-129) 

๑. เป็นปัจจัยสะท้อนถึงความมีคุณภาพ  
๒. การตอบสนองเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 

Steers. R.M.,  
(1985, pp. 440-442) 

ประสิทธิผลองค์การมีแนวคิดที่สัมพันธ์กัน ๓ ประการ 
๑. การบรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรให้ได้สูงที่สุด  
๒. วัดได้จากจากได้มาและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้สามารถบรรลุ

ถึงเป้าหมายที่เป็นไปได้ 
๓. สมรรถนะขององค์การในการที่จะอยู่รอด 

  
Jones, G. L.,  
(2002, p. 18) 

๑. เป็นปัจจัยบ่งชี้ประการหนึ่งถึงความส าเร็จของภาวะผู้น า 
๒. เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความรับผิดชอบของผู้น าในการ

บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ 

 

 

 

                                           
๒๑ ธณัฐพล ชอุ่ม, “ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลต าบลในเขตภาคกลาง

ของประเทศไทย”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๘), 
หน้า ๑๘. 
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ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 
Bedeian, A.G.,  
(1984, p. 142) 

๑. แนวคิดประสิทธิผลขององค์การที่ผ่านมาพบว่ายังมีความ
หลากหลาย ขาดความแน่นอน  

๒. นักวิชาการทั้งหลายต่างพากันนิยาม เสนอแนวคิด และ
ระเบียบวิธีการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป  

๓. การประเมินประสิทธิผลขององค์การมีข้อจ ากัดหลายประการ 
ไมส่ามารถพัฒนาไปถึงขั้นสร้างการยอมรับในทฤษฎี (Theory) 
หรือตัวแบบ (Models) อย่างเป็นสากล 

 
Robbins, S.P.,  
(2003, p. 58) 

๑. ความสามารถขององค์การในการจัดหาทรัพยากร การรักษาไว้
ซึ่งระบบภายในขององค์การ  

 
Cameron, K.S.,  
(1980, p. 17) 

๑. กระบวนการภายในมองว่า องค์การที่มีสุขภาพด ี 
๒. ความสามารถในการใช้ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพ  

มีการท างานที่ราบรื่นและคล่องตัว 
 

Pfeffer, J. and Salancik, G., 
(1978, p. 41) 

ระดับความสามารถในการสนองตอบความต้องการของ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดขององค์การ 
 

ธณัฐพล ชอุ่ม, ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ,  
(๒๕๕๘, หน้า ๑๐) 
 

ประสิทธิผลประกอบด้วย นิยามหลัก ๒ ชุด 
๑. ความสามารถขององค์การในการบรรลุ เป้าหมายต่าง ๆ  

ที่ก าหนดไว้   
๒. ความสามารถขององค์การในการด ารงสถานภาพไว้ซึ่งความอยู่

รอดและการปรับตัวให้เข้าสภาพ แวดล้อม 

๒.๒.๑ ความหมายของประสิทธิผล 

ประสิทธิผล “EFFEC” หมายถึง การปฏิบัติการ (Performance) ที่ท าให้เกิดปริมาณ 
และคุณภาพสูงสุดทั้งนั้น เพราะแต่ละกิจกรรมหรือกิจการจะมีวัตถุประสงค์เป้าหมาย ซึ่งการ
ปฏิบัติการที่บรรลุถึงวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพก็คือ
การปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลนั่นเอง ดังนั้นผู้บังคับบัญชาทั้งหลายจึงมีความปรารถนาที่จะได้รับ หรือ
ได้เห็นประสิทธิผลของกิจการก่อนสิ่งอ่ืนใด จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องปรากฏว่ามีนักวิชาการ  
ได้กล่าวถึงความหมายของประสิทธิผลไว้ ดังนี้ 

 

 



๒๔ 

ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จหรือผลที่เกิดขึ้น๒๒ จากสมรรถภาพขององค์การ ในการ 
ที่จะอยู่รอด การปรับตัว การด ารงสภาพ และการเจริญเติบโต ไม่ว่าองค์การจะมีหน้าที่ใดจะต้องท าให้
ลุล่วงไป๒๓ เป็นความสามารถขององค์การที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ๔ ประการ คือ ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การ (Integration) การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
(Adaptability) การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสังคม (Social relevance) และผลผลิต 
ขององค์การ (Productivity)๒๔ ประสิทธิผล จึงเป็นเครื่องตัดสินใจขั้นสุดท้ายของการบริหารงาน หรือ
การจัดการว่าประสบผลส าเร็จเพียงใดซึ่งอาจอยู่ในสภาวะในการต่อรองขององค์การ ประสิทธิผล
สูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อองค์การสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการแสวงหาทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสมที่สุด๒๕ 

ขณะเดียวกันมีนักวิชาการกล่าวสนับสนุนว่าประสิทธิผล (EFFEC) หมายถึง ผลส าเร็จ 
ของงานที่เป็นไปตามความมุ่งหวัง โดยก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ๒๖ และผลลัพธ์ 
เป็นกระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การท างานที่มีประสิทธิผลจึงมีความ
เกี่ยวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงานเป็นกระบวนการวัดผลงานที่เน้นด้านปัจจัยน าออก คือ 
ความสามารถในการผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยการใช้พลังงาน เวลา วัสดุ หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ต่ าที่สุด 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) และผลที่น าออก (Output) เพ่ือสร้างให้เกิดต้นทุนส าหรับ
ทรัพยากรต่ าที่สุดเป็นไปตามที่คาดหมายไว้ การที่จะพิจารณาว่างานใดมีประสิทธิผลหรือไม่ก็พิจารณา
ได้จากผลงาน๒๗ ซึ่งเกิดจากกระบวนการซึ่งได้มาซึ่งผลผลิต คือความคุมทุน และลดความเสียหาย 
ในระหว่างขั้นตอนการผลิต เน้นไปที่ผลรวมขององค์การซึ่งประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ คือการผลิต ความพึง
พอใจ การปรับเปลี่ยน การพัฒนา ความสามารถในการผลิตที่ต้องใช้พลังงาน เวลา วัสดุหรือปัจจัย 
อ่ืน ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า และผลที่น าออกเพ่ือให้ต้นทุนทรัพยากรต่ าที่สุด๒๘ 

                                           
๒๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: 

นานบุ๊คส์ พับลิเคช้ันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๕๐๔. 
๒๓ กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ, “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน”, 

วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๕), หน้า ๒๕. 
๒๔ สมใจ ลักษณะ, การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน, (กรุงเทพมหานคร: เพิ่มทรัพย์การพิมพ์, 

๒๕๕๒), หน้า ๕-๖. 
๒๕ Hannan, M.T. and Freeman, J., “The Population Ecology of Organizations”, 

American Journal of Sociology, Vol. 82 No. 5 (March, 1977): 929-964. 
๒๖ กองพุทธศาสนศึกษา, คู่มือโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๖), หน้า ๗๙. 
๒๗ สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๗), หน้า ๑๒. 
๒๘ พระมหานภดล ปุญฺญสุวฑฺฒโน, “ประสิทธิผลการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม”, พุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙),
หน้า ๒๙. 



๒๕ 

จากข้อคิดความเห็นของนักวิชาการที่ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิผล กล่าวโดยสรุป
ได้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง เครื่องตัดสินใจขั้นสุดท้ายของการบริหารงานว่าประสบผลส าเร็จเพียงใด 
การปฏิบัติการที่ท าให้เกิดปริมาณ และคุณภาพสูงสุดแค่ไหน เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวในการด ารงสภาพ และการเจริญเติบโต ที่สามารถสร้างผลงาน  
ที่สอดรับกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้ง ๒ ส่วน คือผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) โดยเป็น
กระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยในขณะที่ประสิทธิผลสูงสุด 
จะเกิดขึ้นเมื่อองค์การสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมที่สุด 

ตารางท่ี ๒.๓ ความหมายของประสิทธิผล 
 

นักวิชาการ ความหมายของประสิทธิผล 
ราชบัณฑิตยสถาน,  
(๒๕๔๖, หน้า ๕๐๔) 

ผลส าเร็จหรือผลที่เกิดขึ้น 
 
 

กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ, 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต,  
(๒๕๕๕, หน้า ๒๕) 
 

การปรับตัว การด ารงสภาพ และการเจริญเติบโต ไม่ว่าองค์การ
จะมีหน้าที่ใดจะต้องท าให้ลุล่วงไป 
 

สมใจ ลักษณะ,  
(๒๕๕๒, หน้า ๕-๖. 

เป็นความสามารถขององค์การที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
คือ 
๑. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การ 
๒. การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  

  
Hannon M. T. and 
Freeman, J.,  
(1977, pp. 929-964) 
 
 

๑. เป็นเครื่องตัดสินใจขั้นสุดท้ายของการบริหารงานว่าประสบ
ผลส าเร็จเพียงใด  

๒. ความสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการแสวงหา
ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมที่สุด 

๓. การปรับตัวขององค์การให้ สอดคล้องกับสังคม  
๔. ผลผลิตขององค์การ 

  
กองพุทธศาสนศึกษา,  
(๒๕๕๖, หน้า ๗๙) 

ผลส าเร็จของงานที่เป็นไปตามความมุ่งหวัง 

 
 
 
 



๒๖ 

ตารางท่ี ๒.๓ ความหมายของประสิทธิผล (ต่อ) 

นักวิชาการ ความหมายของประสิทธิผล 
สมพงษ์ เกษมสิน,  
(๒๕๕๗, หน้า ๑๒) 

๑. ความสามารถสร้างผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย 
๒. กระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมาย 
๓. กระบวนการวัดผลงานที่ เน้นด้านปัจจัยน าออก คือ 

ความสามารถในการผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยการใช้
พลังงาน เวลา วัสดุ หรือปัจจัยอ่ืน ๆ ต่ าที่สุด 

๔. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า และผลที่น าออก เพ่ือ
สร้างให้เกิดต้นทุนต่ าที่สุดเป็นไปตามที่คาดหมายไว้  

๕. การที่จะพิจารณาว่างานใดมีประสิทธิผลหรือไม่ก็พิจารณา
ได้จากผลงาน 

 
พระมหานภดล ปุญฺญสุวฑฺฒโน, 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ,  
(๒๕๕๙, หน้า ๒๙) 

๑. สภาวะที่องค์การสามารถเพ่ิมผลผลิตขึ้นในขณะที่ปัจจัย
การผลิตลดลงหรือผลผลิตคงท่ี   

๒. เป็นความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของนโยบาย 

๓. กระบวนการซึ่งได้มาซึ่งผลผลิต คือความคุมทุนและลด
ความเสียหายในระหว่างข้ันตอนการผลิต 

๒.๒.๒ การประเมินประสิทธิผลในระบบราชการไทย 

ส าหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ได้เริ่มคิดหลักเกณฑ์ “คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” หรือที่เรียก
สั้น ๆ ว่า PMQA เป็นค าย่อมาจาก Public Sector Management Quality Award แปลเป็น
ภาษาไทยว่า รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยประยุกต์มาจาก MBNQA (รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ TQA (รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย) น ามาใช้กับระบบ
ราชการไทย เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘  
ได้เห็นชอบในหลักการให้ส่วนราชการมีเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นกรอบ
ในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง คือการน าหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารองค์การที่เป็นเลิศ  
ที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากลโลก มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองค์การด้วยตนเอง เป็นการทบทวนสิ่งที่องค์การ
ด าเนินการเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อตรวจพบว่าเรื่องใดยังไม่อยู่ในระบบ 
ที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์ องค์การจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้สามารถยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานขององค์การไปสู่มาตรฐานระดับสากล โดยเริ่มก าหนด
เป็นตัวชี้วัดตามค า รับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  
ดังภาพที่ ๒.๑ 



๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Framework)๒๙ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award: PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ จัดท าขึ้นโดยอาศัยค่านิยมหลัก ๑๑ ประการ 
ซึ่งมาจากความเชื่อและพฤติกรรมขององค์กรที่มีผลต่อการด าเนินการที่ดีหลายแห่ง ได้แก่  
๑) การน าองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ ๒) ความรับผิดชอบต่อสังคม ๓) การให้ความส าคัญกับบุคลากร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔) ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ ๕) การมุ่งเน้นอนาคต ๖) ความคล่องตัว 
๗) การเรียนรู้ขององค์กรและแต่ละบุคคล ๘) การจัดการเพ่ือนวัตกรรม ๙) การจัดการโดยใช้ข้อมูล
จริง ๑๐) การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า ๑๑) มุมมองในเชิงระบบ เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จึงเป็นเกณฑ์ท่ีองค์กรใช้ประเมินตนเอง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยให้ความส าคัญกับหลักการบริหารจัดการ ๗ เรื่อง หรือ ๗ หมวดด้วยกัน 
ประกอบด้วย  

หมวด ๑: การน าองค์การ เป็นการประเมินการด าเนินการของผู้บริหารในเรื่องวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ ค่านิยม ความคาดหวังในผลการด าเนินการ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ 
การก ากับดูแลตนเองที่ดี และด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  

หมวด ๒: การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินวิธีการก าหนดและถ่ายทอด
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือน าไป
ปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้าของการด าเนินการ  

                                           
๒๙ อภิชา ประกอบเส้ง, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA), [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา: 

http://colacooper.blogspot.com/2012/09/pmqa.html [๖ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 
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หมวด ๓: การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการประเมิน
การก าหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบ การสร้างความสัมพันธ์ และการ
ก าหนดปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ  

หมวด ๔: การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการประเมินการเลือก 
รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ  

หมวด ๕: การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้  
การสร้างความผาสุกและแรงจูงใจ ของบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่าง
เต็มที่ตามทิศทางองค์การ  

หมวด ๖: การจัดการกระบวนการ เป็นการประเมินการจัดการกระบวนการ การให้บริการ 
และกระบวนการอ่ืนที่ช่วยสร้างคุณค่า แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการ
สนับสนุน เพ่ือให้บรรลุพันธกิจขององค์การ  

หมวด ๗: ผลลัพธ์การด าเนินการ เป็นการประเมินผลการด าเนินการและแนวโน้ม 
ของส่วนราชการในมิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติ
ด้านการพัฒนาองค์การ๓๐  

๒.๒.๓ การประเมินประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวัดผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย หรือความมีประสิทธิผลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)๓๑  
ได้ก าหนดมิติในการประเมินการด าเนินการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ไว้ ๔ มิติ กล่าวคือ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยในการศึกษาวิจัยเรื่อง “โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัยจะแสดงรายละเอียดเฉพาะด้านที่ศึกษา กล่าวคือ มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ ดังมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

๑.๑) ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของ

                                           
๓๐ พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ และ สังวร รัตนรักษ์, ชุดเคร่ืองมือพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิช่ัน พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๒๒-๓๒. 
๓๑ ชุมชนคนท้องถิ่น, แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือเสนอขอรับ

เงินรางวัลประจ าปีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.thailocalmeet. 
com/index.php?topic=66581.0 [๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑]. 
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จ านวนโครงการจากแผนพัฒนาประจ าปีที่ได้น าไปตั้งเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในปีที่ขอรับการประเมินและได้มีการด าเนินการ ประกอบด้วย เอกสาร หลักฐานที่แสดง  
ให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าว ได้บรรลุผลตามข้อมูล เช่น แผนพัฒนาสามปี ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 

๑.๒) ผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง 
เมื่อเทียบกับทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ โดยพิจารณา  
จากผลส าเร็จการจัดเก็บรายได้ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่ ค่าภาษี และ
ค่าธรรมเนียม แล้วน าจ านวนรายมาเปรียบเทียบสัดส่วนกับจ านวนรายทั้งหมดในทะเบียนคุมภาษี 
หรือข้อมูลจากแผนที่ภาษี เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าว  
ได้บรรลุผลตามข้อมูล เช่น ทะเบียนคุมภาษี หรือค่าธรรมเนียม บัญชีทะเบียนรายรับรายจ่าย รายงาน
แสดงรายรับรายจ่าย งบแสดงฐานะการเงิน (ปิดบัญชีรายรับรายจ่าย) 

๑.๓) ผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน โดยพิจารณา 
จากผลส าเร็จ ของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณของปีที่ขอรับการประเมิน โดยใช้อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุน
เปรียบเทียบกับวงเงินงบลงทุนทั้งหมดในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีจะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว  
มาเป็นฐานในการค านวณ ทั้งนี้ไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็น
ว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูล เช่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี บัญชีทะเบียนรายรับรายจ่าย รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ฎีกาเบิกเงินงบประมาณ
รายจ่าย 

๑.๔) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่มี  
การบูรณาการหรือด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน  ๆ โดยต้องมี
เนื้องานเป็นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ เอกสารหลักฐานที่แสดง 
ให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าว ได้บรรลุผลตามข้อมูล เช่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม Memorandum of Understanding 
(MOU) หรือบันทึกความเข้าใจ รูปถ่าย 

๑.๕) จ านวนโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นการริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชน โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ริเริ่มหรือคิดเองเท่านั้น โดยอาจเป็นโครงการริเริ่มใหม่ หรือโครงการที่ได้ด าเนิ นการ
ต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เอกสารหลักฐานที่แสดง  
ให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูล เช่น รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รูปถ่าย วิดีโอ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
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๑.๖) ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการ/กิจกรรม จ านวน ๑ โครงการ ภายในเดือน
กันยายน ของทุกปีต่อคณะกรรมการจังหวัดพิจารณา ซึ่งโครงการที่เสนอต้องมีความสอดคล้อง และ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด พร้อมทั้งก าหนดชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนโดยก าหนด  
ค่าคะแนนไม่เกิน ๕ คะแนน โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอพร้อมตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนตามที่คณะกรรมการจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาร่วมกันก าหนดค่าคะแนน เอกสารหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่า 
การด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูล เช่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนาจังหวัด รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ฎีกาเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย รายงานการประชุม รูปถ่าย 

จากการทบทวนประสิทธิผลขององค์การเพ่ือให้ทราบถึงแนวคิด ความหมาย และการ
ประเมินประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นในการศึกษาวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตร” ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบการประเมินประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ตามส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ก าหนดการวัดผลส าเร็จ
ในการบรรลุเป้าหมาย หรือความมีประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ในมิติที่ ๑ คือ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือน ามาสร้างโมเดลการวัด 
(Measurement Model) ดังภาพที่ ๒.๒ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒.๒ โมเดลการวัด (Measurement Model) องค์ประกอบของประสิทธิผลการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับจากการสังเคราะห์แนวคิด และแนวทางการ

ประเมินประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

 

ประสิทธิผลการ
บริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน

จังหวัดพิจิตร 

ผลส าเร็จในการบรรลเุป้าหมายตามข้อบัญญัต ิ

ผลส าเร็จในการจดัเก็บรายได้ 

ผลส าเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ผลส าเร็จของโครงการที่บรูณาการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ 

ผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

ผลส าเร็จของโครงการทีส่อดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 



๓๑ 

๒) ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

๒.๑) ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พิจารณาจากการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และ 
ที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล, การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การป้องกันโรค
และระงับโรคติดต่อ, การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก และการส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

๒.๒) ผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้พิจารณาจากการที่ประชาชนให้ความร่วมมือเสียภาษีจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน, การจัดเก็บ
ภาษีได้ตามเป้าหมาย เพราะมีกระบวนการจัดเก็บท่ีมีประสิทธิภาพ, ประชาชนช าระภาษีตรงตามเวลา
ที่ก าหนด, การจัดเก็บรายได้ส าเร็จเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๒.๓) ผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย การศึกษาวิจัยครั้งนี้พิจารณา
จากการเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง, เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ, ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณสะดวกรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน, สามารถ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณได้ เพราะมีการจัดท าเอกสาร หลักฐาน, มีงบประมาณรายจ่าย
เหลือว่างจากการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถน าไปใช้ในโครงการ/กิจกรรมอ่ืนได้ 

๒.๔) ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นในการจัดบริการสาธารณะ การศึกษาวิจัยครั้งนี้พิจารณาจากมีการก่อสร้าง 
หรือบ ารุงรักษาถนน, ประชาชนมีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ, ชุมชน  
มีไฟฟ้าส่องสว่างอยู่เสมอ, ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ไม่มีอาชญากรรม, ประชาชนได้รับการตรวจ
สุขภาพอยู่เสมอ 

๒.๕) ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นการริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน การศึกษาวิจัยครั้งนี้พิจารณาจากการด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี, การด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการแก้ไข และป้องกัน
ปัญหายาเสพติด , ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการสาธารณสุขมูลฐาน และเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ 

๒.๖) ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดพิจิตร การศึกษาวิจัยครั้งนี้พิจารณาจากความสามารถเป็นต้นแบบในการก าจัดขยะมูลฝอย
อย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ, ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง, มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร เชิงคุณภาพ และศาสนา วัฒนธรรม, 
ปัญหาสังคมในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่อง จนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 



๓๒ 

ตารางท่ี ๒.๔ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด คุณลักษณะของการประเมินประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 
ประสิทธิผลองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด
พิจิตร 

๑. ผลส าเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายตาม
ข้อบัญญัติ 

๑. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน 
และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

๒. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
๔. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
๕. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 

และผู้พิการ 
   
 ๒. ผลส าเร็จของ

การจัดเก็บรายได้ 
 

๑. ประชาชนให้ความร่วมมือเสียภาษีจัดเก็บ
รายได้อย่างครบถ้วน 

๒. จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย เพราะมี
กระบวนการจัดเก็บท่ีมีประสิทธิภาพ 

๓. ประชาชนช าระภาษีตรงตามเวลาที่ก าหนด  
๔. จัดเก็บรายได้ส าเร็จเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 
๕. มีทะเบียนคุมภาษี หรือค่าธรรมเนียมสามาร  

ตรวจสอบข้อสงสัยในการจัดเก็บรายได้ 
 

 ๓. ผลส าเร็จของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย 
 
 

๑. เบิกจ่ายงบประมาณตรงตามแผนงานการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

๒. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

๓. ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณสะดวกรวดเร็ว 
ไม่ซับซ้อน 

๔. สามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณได้ 
เพราะมีการจัดท าเอกสาร หลักฐาน 

๕. มีงบประมาณรายจ่ายเหลือว่างจากการจัดซื้อ
จัดจ้าง สามารถน าไปใช้ในโครงการ/กิจกรรม
อ่ืนได้ 

 
 
 



๓๓ 

ตารางท่ี ๒.๔ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด คุณลักษณะของการประเมินประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ต่อ) 

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 
ประสิทธิผลองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด
พิจิตร 

๔. ผลส าเร็จของ
โครงการที่บูรณา
การร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนในการ
จัดบริการสาธารณะ 

๑. มีการก่อสร้าง หรือบ ารุงรักษาถนน  
๒. ประชาชนมีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และ

การเกษตรอย่างเพียงพอ 
๓. ชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอยู่เสมอ 
๔. ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ไม่มีอาชญากรรม 
๕. ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพอยู่เสมอ 

   
 ๕. ผลส าเร็จของ

โครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชน 

๑. การด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 

๒. การด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. การด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการ
แก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติด 

๔. การด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการ
สาธารณสุขมูลฐาน  

๕. การเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการ
ส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ 

   
 ๖. ผลส าเร็จของ

โครงการที่
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

๑. สามารถเป็นต้นแบบในการก าจัดขยะมูลฝอย
อย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ 

๒. ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีวิถีชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร  
เชิงคุณภาพ และศาสนา วัฒนธรรม 

๔. ปัญหาสังคมในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่อง  
จนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

๕. มีข้อร้องเรียนของประชาชนต่อความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของหน่วยงานลดลง 

 
 
 
 



๓๔ 

๒.๓ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหาร 

ในการศึกษาวิจัย “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร” ครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดกระบวนการในการ
ทบทวนวรรณกรรมโดยเริ่มต้นจากการสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทต่าง ๆ 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลและความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหาร  โดยน ามา
สังเคราะห์รวมกัน ซึ่งจะท าให้ได้รับผลจากการสังเคราะห์ที่มีความครอบคลุม กว้างขวาง และลุ่มลึก
มากยิ่งขึ้นที่ได้รับจากงานวิจัยแต่ละเรื่อง๓๒ และจะได้น าผลจากการสังเคราะห์นี้สร้างเป็นโมเดล
โครงสร้าง (Structural Model) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประสิทธิผลการบริหารงาน เป็นผลลัพธ์ส าคัญที่ทุกองค์การมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติ
ให้บรรลุ เพราะเป็นปัจจัยที่สะท้อน หรือบทพิสูจน์ทางการบริหารงานของทุกองค์การว่ามีคุณภาพ
มากน้อยเพียงไร ในการตอบสนอง เป้าหมายขององค์การที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได้ต้อง
อาศัยปัจจัยหลายอย่าง รวมทั้งกระบวนการทางการบริหารเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งกระบวนการ
บริหารมีนักวิชาการได้ท าการศึกษาค้นคว้าอธิบายไว้อย่างมากมาย รวมถึงการทดลองจนได้รับการ
ยอมรับและเผยแพร่น าไปใช้ในองค์การอย่างหลากหลาย ซึ่งนับว่าเป็นศาสตร์ทางการบริหาร และ  
เมื่อน าเอาศาสตร์เหล่านั้นมาประยุกต์ หรือบูรณาการในองค์การของตนโดยผู้บริหารระดับสูง 
ระดับกลาง และระดับล่างอย่างสอดคล้องเพ่ือการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในช่วงระยะนี้
นับว่าเป็นศิลป์ ซึ่งในแต่ละองค์การย่อมมีความแตกต่างกันในส่วนของบริบทของตนเอง เช่น 
วัตถุประสงค์ขององค์การ ปัจจัยทางการบริหาร การเมือง สังคม เป็นต้นมีผลท าให้การบริหารแตกต่าง
กันออกไป จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง พบว่า กระบวนการบริหารที่ มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารมี ๕ กระบวนการ ประกอบด้วย ๑) กระบวนการวางแผน ๒) กระบวนการ
ด าเนินงาน ๓) กระบวนการประสานงาน ๔) กระบวนการจูงใจ ๕) กระบวนการติดตามและประเมิน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) กระบวนการวางแผน การวางแผนเป็นหัวใจของการบริหารอีกประการหนึ่ง ดังค า
กล่าวที่ว่า “การวางแผนที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง (How to make a good plan)” การวางแผนเป็นการ
ก าหนดเป้ าหมายในการท างานอย่างมีสาเหตุ รู้ผลในด้านนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธวิธี  โดยมี  
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ โดยหมายรวมทั้ง  
การวางแผนของบุคลากร๓๓ การวางแผนการประสานงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับการ 

                                           
๓๒ Cooper, H. and Lindsay, J.J, “Research Synthesis and Meta-Analysis”, In Bickman, L. 

and Rog, D.J. (eds.), Handbook of Applied Social Research Methods, (California: Sage 
Foundation, 1997), pp. 315-337. 

๓๓ Richard M. Walker, Local Government Management and Performance: A Review of 
Evidence, Journal of Public Administration Research and Theory, Volume 25 Issue 1 (January, 
2015): 101-133. 



๓๕ 

มีนวัตกรรม๓๔ ทางการบริหารเพ่ือเป็นการเพ่ิมความสามารถทางการบริหาร๓๕ จัดการให้ครบถ้วน
สมบูรณ์โดยมีระบบ และมีมาตรฐานทางการบริหาร 

๒) กระบวนการด าเนินงาน เป็นกระบวนการที่สืบเนื่องจากการวางแผน เนื่องจากมีการ
วางแผนที่ดีแล้วแต่หากขาดการน าแผนไปด าเนินการอย่างจริงจัง ย่อมไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การได้ ฉะนั้นผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับภารกิจ  ในการด าเนินการตามแผนโดยมีการ
แปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริงซึ่งต้องอาศัย
ทักษะด้านเทคนิค๓๖การบริหารจัดการในการบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (สมองดี
เยี่ยม) และการบริหารทุนมนุษย์ (ใจเกินร้อย)  โดยยึดความคุ้มค่าเป็นส าคัญเพ่ือให้เกิดคุณภาพ 
การบริหารในขณะที่ต้องมีการบริหารแผนพัฒนา๓๗และการเพ่ิมอ านาจสมาชิกเพ่ือให้เกิดสภาพ 
ความคล่องตัวในการด าเนินการ  

๓) กระบวนการประสานงาน ในกระบวนการด าเนินการนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัย
ความเข้าใจทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ ความเข้าใจระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นต้องอาศัย
กระบวนการในการติดต่อสื่อสาร๓๘ ที่ดีมีความเหมาะสมมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 
ให้เกิดความเข้าใจในจุดประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์การ ต้องมีการเชื่อมโยงรูปแบบพฤติกรรม  
ของผู้น าและผู้บังคับบัญชาของพวกเขากับองค์กรโดยการมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล๓๙

กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกันเอง  
อาจเป็นในรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ให้กันภายในระหว่าง
บุคลากร และยังหมายรวมถึง ความสัมพันธ์ขององค์การต่อบุคคลภายนอกองค์การ โดยการ  

                                           
๓๔ สุเมธ แสงนิ่มนวล, “ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย”, 

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๕), หน้า ๒๕. 
๓๕ ธณัฐพล ชอุ่ม, “การบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลต าบลในเขตภาคกลางของ

ประเทศไทย”, วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (เดือนมกราคม-มิถุนายน, ๒๕๕๘): ๑๓๗. 
๓๖ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ , “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ , ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖): ๙๔-๙๕. 

๓๗ ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง, “ตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของ
ชุมชน”, รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ , 
๒๕๕๗), หน้า ๑๘๖. 

๓๘ ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา, “ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น”, วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีท่ี ๗ 
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖): ๑๔๐-๑๔๑. 

๓๙ พลภัทร ช่างสากล, “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๘), หน้า ๒๐๘. 



๓๖ 

ใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการจัดการ ซึ่งอาจใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสารกับบุคคล  
นอกองค์การ  

๔) กระบวนการจูงใจ การที่จะท าให้บุคลากรเกิดความตื่นตัว และเต็มใจเกิดความรู้สึก
ผูกพันต่อองค์การได้นั้นอาศัยกระบวนการในการจูงใจ เป็นการตอบสนองความต้องการของบุคลากร 
เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยทางการบริหารที่มีความซับซ้อน เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยแรงจูงใจ๔๐ หรือ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงต้องมีการตอบสนองในรูปแบบการสนับสนุน ทั้ งในส่วน  
ของสิ่งจูงใจ๔๑เช่นวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ให้รางวัลในรูปแบบของการขึ้นเงินเดือน โบนัส หรือ
กล่าวค าชมเชยในที่ประชุมตามโอกาสอันเหมาะสม ซึ่งเป็นการสร้างเสริมบรรยากาศในที่ท างาน  
ให้ประทับใจบุคลากร  

๕) กระบวนการติดตามและประเมิน เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอีกประการหนึ่ง 
เพราะในการปฏิบัติงานที่ด าเนินการตามแผนนั้น อาจจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังของแผนที่วางไว้ 
ในการด าเนินงานย่อมเกิดปัญหา และอุปสรรค ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ ดังนั้นต้องมี  
การติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพ่ือเป็นการป้องกัน แก้ไขรวมทั้งก่อให้เกิด
ความโปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้ เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่ตนได้ปฏิบัติ 

ขณะเดียวกันพบว่า ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถส่งผลต่อประสิทธิผลได้เช่นกัน
เพราะภาวะผู้น านั้นเป็นคุณสมบัติของผู้บริหารที่มีความสามารถซึ่งอาจเกิดคุณสมบัติของผู้บริหารที่มี
มาแต่ก าเนิด หรือคุณสมบัติที่ เกิดจากการเรียนรู้ การฝึกฝน และประสบการณ์ท าให้เกิดความ
เชี่ยวชาญที่เรียกว่าทักษะ ซึ่งเป็นการชักน าให้ผู้ตามเกิดการเคลื่อนไหว หรือกระท าการในทิศทาง 
ที่ผู้น าก าหนดเป้าหมายไว้ไปสู่ความส าเร็จ โดยได้มีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารซึ่งสงเคราะห์เป็น ๔ กลุ่มหลักได้ ดังนี้ 

๑) ปัจจัยด้านคุณสมบัติของผู้น า๔๒ ประกอบด้วย การมีภาวะความเป็นผู้น าสูงโดยพฤติ
กรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น า๔๓ ในรูปแบบการมีภาวะผู้น าแบบเผด็จการแบบมีศิลป์ส่งผลต่อ

                                           
๔๐ นิพนธ์ บุรณจันทร์, ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑, 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘): ๑๕๓. 

๔๑ Amadi, C.E., Principals' Administrative Techniques And Effective School-Community 
Relations In Ahoada-East Local Government Area Rivers State, Nigera, Journal of Education and 
Practice, Vol.4 No.6, (January 2013): 91. 

๔๒ พระสมบัติ สุขทวีเลิศพงศ์ และ วรเดช จันทรศร, “ประสิทธิผลของการบริหารกิจการคณะสงฆ์”, 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
เมษายน ๒๕๖๑): ๑๕๓. 

๔๓ ทรงยศ แก้วมงคล, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร”, ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๙๘. 



๓๗ 

ประสิทธิผลการบริหารงานมากกว่ารูปแบบอ่ืน๔๔ เพราะมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้ตามโดยตรง 
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรรวมถึงการมีทักษะในการจูงใจ 

๒) ปัจจัยด้านคุณธรรม ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ , การควบคุมตนเอง, ความตระหนัก
ในตนเอง มีจิตใจ “ธรรมาภิบาล” ซึ่งคุณธรรมเหล่านี้เป็นหลักในการบริหารตนเอง เมื่อผู้น าสามารถ
บริหารตนเองได้ย่อมเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถน าคนอ่ืนได้ และสามารถครองใจผู้ตามซึ่งมีอิทธิพล
โดยตรงต่อผู้ตาม กล่าวคือ เมื่อผู้ตามรับทราบถึงว่าตนเองมีผู้น าที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมย่อมยินยอมใน
การทุ่มเทก าลังสติปัญญาในการปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ๔๕ 

๓) ด้านวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า ประกอบด้วย ความรู้ทักษะในด้านความคิดรวบยอดใน
การจัดท าแผนพัฒนาซึ่งเป็นความคิดในการริเริ่มสร้างสรรค์ รู้และเข้าใจถึงปัญหาเกี่ยวกับวุฒิภาวะ
ด้านต่าง ๆ คิดวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถน าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาแก้ไขปัญหา 
ให้ตรงประเด็น มีความรู้เท่าทันอารมณ์ของบุคลากรในองค์การ เป็นผู้มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นได้เป็นระบบสร้างแนวคิดหรือกิจกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ เปิดใจกว้างยอมรับ
สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง 

๔) ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ประกอบด้วย มีพฤติกรรมการตัดสินใจ  มีความชอบ 
ในการท้าทายกระบวนการ"๔๖ โดยอาศัยความกล้าในการตัดสินใจ เพ่ือการเปลี่ยนแปลง๔๗ 

ขณะเดียวกันยังพบว่า การมีส่วนร่วมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถส่งผลต่อประสิทธิผล 
ได้เช่นกันเพราะประสิทธิผลการบริหารจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายประสานกัน 
เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการท างาน รวมทั้งเป็นการระดมสมองเพ่ือให้เกิดมุมมอง 
ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยผลการวิจัยได้ให้น้ าหนักการมีส่วนร่วมในรูปแบบ ดังนี้ 

จุดม่งหมายของการบริหาร คือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยเฉพาะวัตถุประสงค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการให้บริการ หรือตอบสนองความต้องการ  

                                           
๔๔ สิริพงษ์ ปานจันทร์ , “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม”,

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔), 
หน้า ๑๘๒. 

๔๕ Gupta, V. and group, Leadership competencies for effective public administration: a 
study of Indian Administrative Service officers, Journal of Asian Public Policy, Volume 11 Issue 1 
(Jul, 2017): 98-120. 

๔๖ Manasseh, T., Heightening Leadership Effectiveness in Local Governments of 
Uganda: ‘Challenge the Process’ for Organisational Support, International Journal of African 
Renaissance Studies-Multi, Inter and Transdisciplinarity, Volume 10 Issue 2 (December, 2015): 
143-155. 

๔๗ วาสนา จักรพล, “รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล”, วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ฉบับท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐): ๑๐๐. 



๓๘ 

ของประชาชน ดังนั้น การบริหารย่อมต้องค าถึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นหลัก การมีส่วน
ร่วมเกิดจากการที่องค์การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมเอง และเกิดแรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชน
เพราะเกิดจากการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการสร้างระบบการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม๔๘ เพราะในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทั้ง
ภายในองค์การ และภายนอกองค์การเพ่ือให้เกิดการบูรณาการทางการบริหาร ต้องอาศัยทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์๔๙ ในการจัดการความรู้เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบทบาทการบริหารทั้ง
ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร๕๐ เช่น การบริหารงานมีการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก 
กล่าวคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน๕๑ โดยมีกลไกในการส่งเสริมการท างานร่วมกันที่เป็นระบบ  
การมีส่วนร่วมสนับสนุนในกระบวนการ ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  
๒) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ( Implementation) ๓) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์  
(Benefits) ๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เพ่ือให้เกิดความสามัคคีปรองดอง 
นอกจากนี้ยังพบว่า ๑) ทรัพยากรทางการบริหาร๕๒ ประกอบด้วย มีต้นทุนที่ดี มีการบริหารองค์การ 
สมัยใหม่ (เครื่องมือครบ)๕๓ มีความเพียงพอของงบประมาณ๕๔ และคุณภาพบุคลากร ๒) การพัฒนา 
บุคลากร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย เพ่ิมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาบุคลากรใน 
องค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ๕๕ โดยการฝึกอบรม และ ๓) ด้านการเมือง  

                                           
๔๘ Teng-Calleja, M. and group, Transformation in Philippine local government, Journal 

Local Government Studies, Volume 43 Issue 1 (March, 2017): 64-88. 
๔๙ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ ,  “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ , ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖): ๙๔-๙๕. 

๕๐ จริยา มหายศนันทน์, “การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๑๕๒. 

๕๑ Teng-Calleja, M. and group, Transformation in Philippine local government, Journal 
Local Government Studies, Volume 43 Issue 1 (March, 2017): 64-88. 

๕๒ กมลลักษณ์ ยินดียม, “ประสิทธิผลการบริหารองค์การตามหลักการบริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปีท่ี ๔ ฉบับ
ที่ ๑ (เมษายน ๒๕๕๖): ๑๐๖. 

๕๓ เสน่ห์ จุ้ยโต, “การพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง”, 
วารสารวิจัยและพัฒนาฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘): ๕๘-๕๙. 

๕๔ Olorunsola, E.O., Administrative challenges and principals’ managerial effectiveness 
in Ogun State public secondary schools, International Journal of Educational Administration 
and Policy Studies, Vol. 10 No. 5 (May, 2018): 48-55. 

๕๕ วิมล ชาตะมีนา และคณะ, “ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการและด าเนินโครงการของ
อบจ.แพร่และของ อบจ.พิษณุโลก”, รายงานวิจัย, (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: ส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง, ๒๕๕๑), หน้า ๒. 



๓๙ 

ประกอบด้วย การสนับสนุนจากพรรคการเมืองระดับชาติ หรือผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่องค์การ๕๖ 
เป็นปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานด้วยจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ดังกล่าวมาแล้วนั้นสามารถสังเคราะห์ในรูปแบบตารางได้ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒.๕  การสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารได้ 

 

 

 

                                           
๕๖ สิริพงษ์ ปานจันทร์ , “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม”,

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, หน้า ๑๘๒. 

 

ที ่
 

ผู้วิจัย 
การสังเคราะห์ตัวแปร 

A B C D E F 
๑. ธวัชชัย ภาคแก้ว (๒๕๕๓, หน้า ๗๘-๗๙) -  - -  - 
๒. ณรงค์ฤทธิ์ ทายะ (๒๕๕๖: ๘๕)  - - - - - 
๓. ปรีชา สุวรรณภูมิ (๒๕๕๔: ๑๐๖) - - - -  - 
๔. กมลลักษณ์ ยินดียม (๒๕๕๖, หน้า ๑๐๖) -   - - - 
๕. นิทัศน์ เพชรน้อย (๒๕๕๗, หน้า ๒๗๕) - - - -  - 
๖. พลภัทร ช่างสากล (๒๕๕๘, หน้า ๒๐๘)   -    
๗. สิริพงษ์ ปานจันทร์ (๒๕๕๔, หน้า ๑๘๒)  -  - -  
๘. วาสนา คงสกุลทรัพย์ (๒๕๖๐, หน้า ๑๔๗) -  -   - 
๙. เสน่ห์ จุ้ยโต (๒๕๕๘, หน้า ๕๘-๕๙) -   - - - 
๑๐. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ (๒๕๕๖, 

หน้า ๙๔-๙๕) 
  - -  - 

๑๑. นิพนธ์ บุรณจันทร์ (๒๕๕๘, หน้า ๙๔-๙๕)   - - - - 
๑๒. วิมล ชาตะมีนา และคณะ (๒๕๕๑, หน้า ๒)      - 
๑๓. สุเมธ แสงนิ่มนวล (๒๕๕๗, หน้า ๒๕)    -  - 
๑๔. วาสนา จักรพล (๒๕๖๐, หน้า ๑๐๐)   - - - - 
๑๕. จริยา มหายศนันทน์ (๒๕๕๙, หน้า ๑๕๒) -  -   - 
๑๖. ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง (๒๕๕๗, หน้า ๑๘๖)   - - - - 
๑๗. ทรงยศ แก้วมงคล (๒๕๕๕, หน้า ๑๐๘)  - - - - - 
๑๘. ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (๒๕๕๖: ๑๔๐-๑๔๑) -  - -  - 
๑๙. ธณัฐพล ชอุ่ม (๒๕๕๘: ๑๓๗) -   -  - 



๔๐ 

ตารางท่ี ๒.๕ การสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารได้ (ต่อ) 

หมายเหตุ: การอธิบายคุณลักษณะของตัวแปร 
A = ปัจจัยด้านภาวะผู้น า  B = ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
C = ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร D = ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร 
E = ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม  F = ปัจจัยด้านการเมือง 

จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมผลงานวิจัยในบริบทต่าง ๆ เมื่อท าการสังเคราะห์แล้ว พบว่า มีการให้น้ าหนักใน ๖ ปัจจัย 
กล่าวคือ ๑) ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการ มีความถี่จ านวน ๒๑ ๒) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า มี
ความถี่จ านวน ๑๔ ๓) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม มีความถี่จ านวน ๑๓ ๔) ปัจจัยด้านทรัพยากรการ
บริหาร มีความถี่จ านวน ๘ ๕) ปัจจัยด้านการพัฒนาบุคลากร มีความถี่จ านวน ๕ และ ๖) ปัจจัยด้าน
การเมืองจ านวน มีความถ่ี ๒  

ผู้วิจัยจึงคัดเลือกปัจจัยใน ๓ อันดับแรกที่มีความถี่สูงสุด กล่าวคือ ๑) ปัจจัยด้าน
กระบวนการบริหารจัดการ ๒) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า และ ๓) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม เป็นตัวแปร
แฝง (Latent Variable) เพ่ือน าสู่การสร้างเป็นโมเดลโครงสร้าง (Structural Model) โดยมีราย 
ละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ที ่
 

ผู้วิจัย 
การสังเคราะห์ตัวแปร 

A B C D E F 
๒๐. พระสมบัติ สุขทวีเลิศพงศ์ และคณะ  

(๒๕๖๑, หน้า ๑๕๓) 
  - -  - 

๒๑. Vishal Gupta and group (2017, p.p. 98-120)   - - - - 
๒๒. Olorunsola, E.O. (2018, p.p. 48-55) -   - - - 
๒๓. Amadi, C.E. (2013, p.91) -  - - - - 
๒๔. Richard M. Walker (2015, p.p. 101-133) -   - - - 
๒๕. Teng-Calleja, M. and group  

(2017, p.p. 64-88) 
  -   - 

๒๖. Manasseh, T. (2015, p.p. 143-155)   - - - - 
ความถี่ ๑๔ ๒๑ ๘ ๕ ๑๓ ๒ 



๔๑ 

ตารางท่ี ๒.๖ ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในระดับความถี่สูงสุด ๓ ด้าน 

 
ที ่

รายละเอียดตัวแปร 
ความถ่ี ชื่อตัวแปรใหม่ 

รหัส รายละเอียด 
๑ B มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ/ด้านนโยบาย กลยุทธ์ 
ยุทธวิธี/ด้านหลักความคุ้มค่า/ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร/การมุ่ ง เน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล/การสร้างเสริมบรรยากาศในที่ท างาน/การเพ่ิม
อ านาจสมาชิก/จุดประกาย/ขยายความคิด/พิชิตการ
เปลี่ยนแปลง/การปรับปรุงโครงสร้าง/การวางแผนของ
บุคลากร/เชื่อมโยงรูปแบบพฤติกรรมของผู้น าและ
ผู้บังคับบัญชาของพวกเขากับองค์กร/การวางแผนการ
ประสานงาน/การด าเนินงานการแก้ปัญหา/สร้างความ
ต่อเนื่อง/การบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(สมองดีเยี่ยม)/การบริหารทุนมนุษย์ (ใจเกินร้อย)/การ
บริหารแผนพัฒนา/การพัฒนานโยบายและโครงการ/
ทักษะด้านเทคนิค/ปัจจัยด้านความ รับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้/ปัจจัยด้านแรงจูงใจ/มีการถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจ และประสบการณ์ให้กันภายในระหว่าง
บุ ค ล ากร/มี ก ารแป ลงวิ สั ยทั ศน์  น โยบ าย  และ
ยุทธศาสตร์ ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง/
มีการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวอย่าง
ใกล้ชิด/มีการบริหารจัดการครบถ้วนสมบูรณ์/มีการ
พัฒนาท้องถิ่น  แก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต/มี
นวัตกรรม/มีมาตรฐาน/การใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการ
จัดการ/การสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ/การ
บริหารงานด้วยระบบคุณภาพ/ให้ความส าคัญกับ
ภารกิจ/มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้/ความสามารถ
ทางการบริหาร/ความคิดสร้างสรรค์/ความท้าทายด้าน
การบริหาร/สิ่งจูงใจ/จ่ายเงินเดือน/การสนับสนุน 

๒๑ การบริหาร
จัดการ 

 
 
 
 
 
 



๔๒ 

ตารางท่ี ๒.๖ ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในระดับความถี่สูงสุด ๓ ด้าน (ต่อ) 
 

 

ที ่
รายละเอียดตัวแปร  

ความถี่ 
 

ชื่อตัวแปร
ใหม่ รหัส รายละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
๒ 

 
 
 
 
 
 
 
A 

ด้านภาวะผู้น า/ด้านทักษะในการจูงใจ/ด้านวิสัยทัศน์/
ด้านความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าตัดสินใจ/การมี
อิทธิพลต่อความคิดของผู้ตาม/ทักษะด้านความคิดรวบ
ยอด/มีผู้น าองค์กรดี/มีจิตใจ “ธรรมาภิบาล”/ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง/ด้านวิสัยทัศน์/ผู้น าทางวิชาการ/ความรู้
ทักษะในด้านการ 
 
จัดท าแผนพัฒนา/พฤติกรรมการบริหารด้านการเป็น
ผู้น า/ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจ/ด้านพฤติกรรมการ
ติดต่อสื่อสาร/ความซื่อสัตย์/ความตระหนักในตนเอง/
การควบคุมตนเอง/ผู้น าในการ "ท้าทายกระบวนการ"/
อิทธิพลในการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 

๑๔ 

 
 
 
 
 
 

ภาวะผู้น า 

๓ F การด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน/การ
สนองตอบความต้องการของประชาชน/แรงกดดันจาก
การเมืองภาคประชาชน/การจัดการความรู้และการมี
ส่วนร่วม/ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์/การบริหารงานมี
การรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก และมีความ
คล่องตัว/เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนริเริ่มกิจกรรม
หรือโครงการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
มีความสามัคคีปรองดอง/สร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาบทบาทการบริหารทั้งภายใน และภายนอก
องค์กร/การมีส่วนร่วมสนับสนุน/การมีส่วนร่วมของ
พลเมือง/ระบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 

๑๓ การมีส่วน
ร่วม 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอสรุปตัวแปรแฝง (Latent Variable) ที่ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด 
และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน เพ่ือสร้างสมการ
โครงสร้างตามตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Variables) ที่ส่ งผลต่อตัวแปรแฝงภายใน 
(Endogenous Variable)  ดังนี้ 

 

 
 



๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๓ โมเดลโครงสร้าง (Structural Model) ที่ได้รับจากการข้อค้นพบจากผลการวิจัย 

๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
จากการทบทวนวรรณกรรมโดยเริ่มต้นจากการสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจาก

ผลงานวิจัยในบริบทต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล
พุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร” ที่ผู้วิจัยท าการศึกษา 
และเมื่อน าผลการวิจัยมาสังเคราะห์รวมกัน พบว่ามี ๓ ปัจจัยมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหาร 
กล่าวคือ ๑) ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร ๒) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า และ ๓) ปัจจัยด้านการ 
มีส่วนร่วม 

ดังนั้น ผู้วิจัยจะได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้ง ๓ ประการเพื่อวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ร่วมกับข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์  
เชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารได้ เพื่อน าสู่การสร้าง
โมเดลการวัด (Measurement Model) สืบไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๔.๑ ปัจจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

จากข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารได้ พบว่า ปัจจัยด้านการบริหาร 
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารในระดับความถี่ ๒๑ จากผลงานวิจัยจ านวน ๒๖ เรื่อง ดังนั้น 
ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะได้ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร ประกอบด้วย ๑) ความหมายของการ
บริหาร ๒) แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร ๓) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) ความหมายของการบริหาร (Administration)  

การบริหารเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์ และศิลป์เพ่ือที่จะน าเอาทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดทั้งบุคลากร วัสดุ งบประการ มาจัดการตามหลักการที่วางไว้ โดยมีกระบวนการที่
ชัดเจนเพ่ือท าให้เกิดความส าเร็จเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ดังมีนักวิชาการต่างประเทศ
และในประเทศไทยได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

ประสิทธิผลการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

การมีส่วนร่วม 

ภาวะผู้น า 

การบริหาร 
 



๔๔ 

พิจารณาจากความหมาย การบริหาร มีความหมาย ๒ นัย กล่าวคือ ๑) มาจากภาษา
บาลีว่า ปริหาร มาจากศัพท์ว่า ปริ แปลว่า รอบ และ หร ธาตุในความน าไป ดังนั้น ค าว่าบริหาร  
จึงแปลว่า น าไปโดยรอบ อีกส านวนหนึ่ง ค าว่า บริหาร แปลว่า อ้อมหนี , หลีกหนี, หลบหนีดังใน
ประโยคภาษาบาลีว่า “ปญฺห ปริหริต สมตฺโถ” แปลว่า ผู้สามารถเพ่ือการอ้อมหนี หลีกหนี หลบซึ่ง
ปัญหา หรือแปลว่า ผู้สามารถบริหารปัญหา และน าปัญหาไปโดยรอบ หรือก าจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป 
๒) ค าว่า บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ ว่า Administer และ Administration หมายถึง การ
ปกครอง ด าเนินการ อ านวยการ จัดการ จัดให้วาง ส่งเสริม และบ ารุง๕๗ ใช้ส าหรับการบริหาร
ระดับสูงเน้นที่การก าหนดนโยบาย หรือการก าหนดแผนของผู้บริหารระดับสูงเป็นค าที่นิยมใช้ในการ
บริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือ
ความส าเร็จโดยการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
ครบถ้วน๕๘ 

ขณะเดียวกันมีนักวิชาการได้ให้ทัศนคติที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ การบริหารเป็น
ศิลปะในการท าให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการปฏิบัติจนเป็นผลส าเร็จโดยที่ผู้บริหารมักจะไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ  
แต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้ศิลปะ เพ่ือท าให้ผู้ปฏิบัติได้ท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจ
เลือกไว้แล้ว๕๙ โดยอยู่ในรูปแบบของกระบวนการสั่งการ และควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองค์การ  
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการท าตามเป้าหมาย๖๐ และการบริหารนี้เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ เป็นสาขาวิชา 
ที่มีการจัดระเบียบอย่างมีระบบ คือมีหลักการ กฎเกณฑ์ และทฤษฎี ที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจาก  
การค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ โดยลักษณะเช่นนี้การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) ซึ่งเป็นศาสตร์ 
ทางสังคม ที่อยู่กลุ่มเดียวกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้อง
อาศัยความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมแล้ว การบริหารก็มีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts)  

การบริหารในทางธรรมได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้  ดังนี้ การบริหาร หมายถึง 
การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (Getting things done Through other people) การบริหาร
ในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั่นคือในวัน
อาสาฬหบูชาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งท าให้เกิด
พระสังฆรตนะขึ้น เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้พระพุทธเจ้า  

                                           
๕๗ สิรภพ เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๕๕), หน้า ๑๔๐. 
๕๘ พระมหานิพนธ์ วีรพโล, “ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพื่อความ

เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง”, พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๑๕. 

๕๙ Smithburg, S. and Thompson, Public Administration, 14th ed. (New York: Alfred 
A.Knope, 1971), p. 3. 

๖๐ กิตติมา ปรีดีดิลก, ทฤษฎีบริหารองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ์, ๒๕๕๖), หน้า ๔. 



๔๕ 

ก็ต้องบริหารคณะสงฆ์ และวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งด ารง 
สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี เป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร นอกจาก 
นั้นยังมีพุทธพจน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยู่ในพระไตรปิฎก การศึกษาพุทธพจน์เหล่านั้น 
ก็จะท าให้ทราบถึงพุทธวิธีบริหาร๖๑ ซึ่งเป็นวิธีการบริหารต่าง ๆ ที่ใช้กันทั่วไป สามารถกล่าวประมวล
ได้ตามลักษณะ แต่ทีดีที่สุด คือ แบบถือธรรมหรือหลักการเป็นส าคัญโดยยึดเอาความส าเร็จ  
เป็นพ้ืนฐานท าให้งานส าเร็จ ไม่เอาความขัดแย้งส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง และยินดีรับค าแนะน าจากทุกฝ่าย
เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถ อาจจะได้ทั้งน้ าใจคนและผลของงาน วิธีการนี้เรียกว่า 
“ธรรมาธิปไตย” คือใช้ทั้งพระเดช และพระคุณ๖๒  

จากความหมายที่นักวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารไว้หลากหลายทัศนคติ 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการในการตัดสินใจสั่งการ โดยเป็นการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยการใช้ศาสตร์ และศิลปะในการ
น าเอาทรัพยากรมาประกอบเป็นกระบวนการในการปฏิบัติจนเป็นผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตัดสินใจ
เลือกไว้แล้ว โดยการบริหารเน้นที่การก าหนดนโยบายที่ส าคัญ และก าหนดแผน มุ่งเน้นเพ่ือก าจัด
ปัญหาเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการของการท ากิจกรรมที่มี 
การวางแผน, การจัดองค์กร, การอ านวยการ และการควบคุมเพ่ือให้การด าเนินงานตามกระบวนการ
จัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล 

ตารางท่ี ๒.๗ ความหมายการบริหาร 

นักวิชาการ ความหมายการบริหาร 
สิรภพ เหล่าลาภะ,  
(๒๕๔๕, หน้า ๑๔๐) 

๑. มาจากภาษาบาลี หมายถึง อ้อมหนี, หลีกหนี หรือ  
ผู้สามารถบริหารปัญหา หรือก าจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป  

๒. ค าว่า บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ ว่า Administer 
และ Administration หมายถึง การปกครอง การด าเนิน- 
การ การอ านวยการ การจัดการ การส่งเสริม และการบ ารุง 

  
พระมหานิพนธ์ วีรพโล,  
พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์,  
(๒๕๕๙, หน้า ๑๕) 

๑. ใช้ในการบริหารระดับสูงโดยเน้นที่การก าหนดนโยบายที่
ส าคัญ และก าหนดแผนใช้ในการบริหารรัฐกิจ 

๒ . กลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์กร การอ านวยการ และการควบคุม 

 

                                           
๖๑ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๓. 
๖๒ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท

สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๓. 



๔๖ 

ตารางท่ี ๒.๗ ความหมายการบริหาร (ต่อ) 
 

นักวิชาการ ความหมายการบริหาร 
Smithburg, S. and 
Thompson,  
(1971, p. 3) 

 

๑. เป็นศิลปะในการท าให้สิ่งต่าง ๆ จนเป็นผลส าเร็จ 
๒. กิจกรรมความร่วมมือของกลุ่มท่ีต้องการประสบผลส าเร็จ

ต่อส่วนรวม 
 

กิตติมา ปรีดีดิลก,  
(๒๕๕๖, หน้า ๔) 

กระบวนการสั่งการ และควบคุมกิจกรรมของสมาชิกใน
องค์การ เพื่อวัตถุประสงค์ในการท าตามเป้าหมาย 
 

พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร ธมมจิตโต),  
(๒๕๕๒, หน้า ๓) 
 

การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน  
 

Roaid F. Campbell and 
Others,  
(1997, p. 6) 

ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับคนอ่ืน 
 

๒) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 

การบริหารโดยทั่ว ๆ ไป จะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธี หรือเป็นการก าหนดขั้นตอน 
ในการปฏิบัติงาน หรือเป็นล าดับรายการในการบริหาร ซึ่งในการบริหารนั้นจะต้องมีล าดับรายการ
ก่อนหลังว่าจะต้องท าสิ่งใดก่อนและต่อ ๆ ไปจะท าอะไร คิดอีกอย่างหนึ่ งคือการท างานที่มี 
การวางแผนเพ่ือที่ท างานได้อย่างไม่ผิดพลาด ซึ่งจัดว่าเป็นหลักเกณฑ์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Management) กระบวนการบริหารจะก าหนดขอบเขต และหน้าที่ตามขั้นตอนต่าง ๆ  
ไว้อย่างชัดเจนนักวิชาการได้ให้แนวคิดไว้หลายทัศนะเกี่ยวกับกระบวนการบริหารซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้ 

“การบริหาร” และ“การจัดการ” นั้น บางครั้งอาจให้แทนกันได้เนื่องจากเป็นกิจกรรม
ที่หวังผลขั้นสุดท้ายอย่างเดียวกัน คือ ความส าเร็จของงาน “การบริหาร” ใช้มากในการบริหารรัฐกิจ 
ส่วน “การจัดการ” ใช้มากในทางธุรกิจ หรืออาจกล่าวว่า “การบริหาร” มุ่งเน้นที่การก าหนดนโยบาย
และการวางแผน ส่วน “การจัดการ” เป็นการน าเอานโยบายและแผนไปด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล๖๓ การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ผู้น า โครงสร้างระบบราชการ และหน้าที่ของผู้บริหารในองค์การแห่งหนึ่งสามารถน ามาประยุกต์ไปใช้
กับองค์การเรียกว่า วิธีดีที่สุด (One Best Way) อย่างไรก็ตามผู้บริหารในแต่ละองค์การจะเผชิญ 
กับสถานการณ์เฉพาะที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ไม่มีหลักสากลใดที่สามารถใช้ได้กับทุกปัญหาผู้บริหาร

                                           
๖๓ ทองหล่อ เดชไทย, หน่วยที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕), หน้า ๕. 



๔๗ 

ต้องศึกษาการบริหาร โดยมีประสบการณ์จากกรณีศึกษา (Case Study) จ านวนมาก และวิเคราะห์ว่า
วิธีการใดท่ีสามารถใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ๖๔ 

ส่วนนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึง การบริหารว่าเป็นวิธีการท า 
ให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้ อ่ืน (Getting things done through other people) และหน้าที่ของ
ผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จ มี ๕ ประการ๖๕ ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า 
“POSDC” คือ P คือ การวางแผน, O คือ การจัดองค์กร, S คือ งานบุคลากร, D คือ การอ านวยการ,  
C คือ การก ากับดูแล ขณะที่นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งได้ให้ทัศนคติว่านักบริหาร
ควรเป็นนักบริหารแบบธรรมาธิปไตยยึดหลักธรรมในการบริหาร๖๖ ประกอบด้วยหลักธรรม ดังนี้ 

พละ ๕ ประการคือ ๑) ก าลังความศรัทธา (ศรัทธาพละ) ๒) ก าลังแห่งความเพียร  
(วิริยพละ) ๓) ความรับผิดชอบ ความไม่ประมาท (สติพละ) ๔) ความตั้งใจ ความแน่วแน่ ความเอาใจ
ใส่ (สมาธิพละ) ๕) ความรอบรู้ (ปัญญาพละ) พละหรือก าลังแห่งคุณธรรมทั้ง ๕ ประการนี้ ช่วยท าให้ 
นักบริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ นักบริหารจะสามารถวางแผน จัดองค์การ 
แต่งตั้งบุคลากร อ านวยการ และควบคุมได้ดีต้องมีความฉลาด ขยัน สุจริต และมนุษยสัมพันธ์ ยิ่งเขามี
คุณธรรมทั้ง ๕ ข้อนี้เพ่ิมมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ตรงกันข้ามถ้าใคร
คนใดขาดคุณธรรมทั้ง ๕ ประการ แม้เพียงบางข้อ เขาก็เป็นนักบริหารที่ดีไม่ได้ 

สัปปุริสธรรม ๗๖๗ ประกอบด้วย ๑) ธัมมัญญุตา คือ ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จัก
เหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และ  
รู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล ๒) อัตถัญญุตา คือ ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ รู้จักผล คือ  
รู้ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท า หรือ
ความเป็นไปตามหลัก เช่น รู้ว่าหลักธรรมหรือภาษิตข้อนั้น  ๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้น ๆ  
มีความมุ่งหมายอย่างไร ก าหนดไว้หรือพึงปฏิบัติเพ่ือประสงค์ประโยชน์อะไร การที่ตนกระท าอยู่ 
มีความมุ่งหมายอย่างไร เมื่อท าไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง ๓) อัตตัญญุตา คือ ความรู้จักตน คือ รู้ว่า 
เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ 
เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป ๔) มัตตัญญุตา คือ ความรู้
จักประมาณ คือ ความพอดี ๕) กาลัญญุตา คือ ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และ
ระยะเวลาที่ควรหรือจะต้องใช้ในการประกอบกิจ ท าหน้าที่การงาน หรือปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ให้ตรง
เวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา เป็นต้น ๖) ปริสัญญุตา คือ ความรู้จักบริษัท 
คือ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้น  ๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา 

                                           
๖๔ สมยศ นาวีการ, การบริหารตามสถานการณ์, (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๕๕), หน้า ๔๙. 
๖๕ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๔๔-๔๕. 
๖๖ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๐/๒๕๒ ; องฺปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๓/๑๑; อภิ.วิ. (ไทย)  

๓๕/๘๔๔/๔๖๒. 
๖๗ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔; องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๕/๑๑๔. 



๔๘ 

จะต้องท ากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น ๗) ปุคคลัญญุตา 
หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ ความรู้ จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย 
ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ๆ 
ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้ จะต าหนิ ยกย่อง และแนะน าสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น 

หลักเทศนาวิธี๖๘ ประกอบด้วย ๑) สันทัสสนา (ชี้แจงให้เห็นชัด) คือ จะสอนอะไร  
ก็ชี้แจงจ าแนกแยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง ดังจูง
มือไปดูเห็นกับตา ๒) สมาทปนา (ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ) คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดท า  
ก็แนะน าหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็นความส าคัญที่จะต้องฝึกฝนบ าเพ็ญจนใจยอมรับ 
อยากลงมือท า หรือน าไปปฏิบัติ ๓) สมุตเตชนา (เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า) คือ ปลุกเร้าใจให้
กระตือรือร้นเกิดความอุตสาหะมีก าลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะท าให้ส าเร็จจงได้ สู้งาน ไม่หวั่น ไม่กลัว
เหนื่อย ไม่กลัวยาก ๔) สัมปหังสนา (ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง) คือ บ ารุงจิตให้แช่มชื่นเบิกบาน 
โดยชี้ให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับและทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป ท าให้ผู้ฟัง
มีความหวังและร่าเริงเบิกบานใจ  

ปาปณิกธรรม (ปาปณิกังคะ: หลักพ่อค้า, องค์คุณของพ่อค้า ประกอบด้วย ๑) จักขุมา 
ตาดี (รู้จักสินค้า ดูของเป็น สามารถค านวณราคา กะทุนเก็งก าไรแม่นย า ๒) วิธูโร จัดเจนธุรกิจ  
(รู้แหล่งซื้อแหล่งขาย รู้ความเคลื่อนไหวความต้องการของตลาด สามารถในการจัดซื้อจัดจ าหน่าย รู้ใจ
และรู้จักเอาใจลูกค้า ๓) นิสสยสัมปันโน พร้อมด้วยแหล่งทุนเป็นที่อาศัย (เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจในหมู่
แหล่งทุนใหญ่ ๆ หาเงินมาลงทุนหรือด าเนินกิจการโดยง่าย๖๙ 

อริยสัจ๗๐ ประกอบด้วยกระบวนการในการบริหาร ๔ ขั้นตอน ๑) ทุกข์ เป็นขั้น
ก าหนดปัญหา คือ แถลงปัญหาที่จะต้องท าความเข้าใจและรู้ขอบเขต และระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไข  
๒) สมุทัย เป็นขั้นตั้งสมมติฐาน เพ่ือวิเคราะห์และวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหา ซึ่งจะต้องแก้ไขก าจัดให้
หมดสิ้นไป ๓) นิโรธ เป็นก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือชี้บอกให้ทราบว่าการแก้ปัญหามีความเป็นไปได้ 
และจุดหมายนั้นควรเข้าถึง ซึ่งจะต้องท าให้ส าเร็จ ๔) มรรค เป็นขั้นก าหนดวิธีการ ขั้นตอน และ
รายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติในการลงมือแก้ปัญหา๗๑ 

จากข้อคิดความเห็นของนักวิชาการที่ได้แสดงทัศนคติเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหาร กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหาร” และ“การจัดการ” นั้น บางครั้งอาจให้แทนกันได้เพราะ 
เป็นกิจกรรมที่หวังผลขั้นสุดท้ายอย่างเดียวกัน คือ ความส าเร็จของงาน การบริหารมุ่งเน้นที่การ
ก าหนดนโยบาย และการวางแผนโดยจะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธีอย่างมีระเบียบแบบแผนในการ

                                           
๖๘ ดูรายละเอียดใน ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑. 
๖๙ ดูรายละเอียดใน องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๙/๑๔๖. 
๗๐ ดูรายละเอียดใน วินย. (ไทย) ๔/๑๔/๑๘, ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘. 
๗๑ พระพรหมคุณาภรณ์, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๕๕. 



๔๙ 

ก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เป็นล าดับว่ารายการใดควรด าเนินการก่อน รายการใดควร
ด าเนินการต่อไป เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ต่อเนื่อง และสัมพันธ์กันเพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อความผิดพลาดซึ่งจัดว่าเป็นหลักเกณฑ์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล การบริหารงานไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบใด ผู้บริหารควรอาศัยทั้งศาสตร์ คือ องค์ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม พร้อมทั้งอาศัยศิลป์ 
คือ ความสามารถในการน าศาสตร์มาประยุกต์ไปใช้กับองค์การ เรียกว่า วิธีดีที่สุด (One Best Way) 
เพราะในแต่ละองค์การจะเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ไม่มีหลักสากลใด  
ที่สามารถใช้ได้กับทุกปัญหา 

ตารางท่ี ๒.๘ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 

นักวิชาการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
ทองหล่อ เดชไทย,  
(๒๕๕๕, หน้า ๕) 
 
 
 
 

๑. การบริหาร และการจัดการนั้น บางครั้งอาจให้แทนกันได้ 
๒. การบริหารใช้ในการบริหารรัฐกิจ การจัดการใช้ในธุรกิจ 
๓. การบริหารมุ่งเน้นที่การก าหนดนโยบาย และการวางแผน 
๔. การจัดการเป็นการน าเอานโยบายและแผนไปด าเนินการ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
 

สมยศ นาวีการ,  
(๒๕๕๕, หน้า ๔๙) 

๑. การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ควรสามารถน ามา
ประยุกต์ไปใช้กับองค์การ เรียกว่า วิธีดีที่สุด  

๒. แต่ละองค์การจะเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะที่มีเอกลักษณ์
ของตัวเอง ไม่มีหลักสากลใดท่ีสามารถใช้ได้กับทุกปัญหา 

 
คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ, 
(๒๕๔๙, หน้า ๙) 

๑. แนวคิดการบริหารเกิดได้หลายแนวคิด เช่น แนวคิดโพสด์
คอร์บ (POSDCoRB) แนวคิดการบริหารพอคค์ (POCCC) 
เป็นต้น 

 
ธงชัย สันติวงษ์,  
(๒๕๔๓, หน้า ๔๗-๔๘) 

๑. การวางแผน  
๒. ปฏิบัติตามแผน  
๓. การตรวจสอบผลการด าเนินงาน  
๔. การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา 
 

พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๔๙, หน้า ๔๔-๔๕) 

๑. เป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน  
๒. หน้าที่ของผู้บริหาร มี ๕ ประการ ตามค าย่อภาษาอังกฤษ

ว่า “POSDC” ดังนี้ คือ ๑) การวางแผน ๒) การจัดองค์กร 
๓) งานบุคลากร ๔) การอ านวยการ ๕) การก ากับดูแล  

 



๕๐ 

ตารางท่ี ๒.๘ แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร 
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๐/๒๕๒; 
องฺปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๓/๑๑; 
อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๘๔๔/๔๖๒ 
 
 
 

พละ ๕ ประกอบด้วย 
๑. ก าลังความศรัทธา (ศรัทธาพละ)  
๒. ก าลังแห่งความเพียร (วิริยพละ)  
๓. ความรับผิดชอบ ความไม่ประมาท (สติพละ)  
๔. ความตั้งใจ ความแน่วแน่ ความเอาใจใส่ (สมาธิพละ)  
๕. ความรอบรู้ (ปัญญาพละ) 
 

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔; 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๕/๑๑๔. 

สัปปุริสธรรม ๗  ประกอบด้วย  
๑. ธัมมัญญุตา คือ รู้จักเหตุ  
๒. อัตถัญญุตา คือ รู้จักผล  
๓. อัตตัญญุตา คือ ความรู้จักตน  
๔. มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี  
๕. กาลัญญุตา คือ ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม  
๖. ปริสัญญุตา คือ ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน  
๗. ปุคคลัญญุตา คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า  
 

ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑. 
 

เทศนาวิธี ประกอบด้วย 
๑. สันทัสสนา (ชี้แจงให้เห็นชัด)  
๒. สมาทปนา (ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ)  
๓. สมุตเตชนา (เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า)  
๔. สัมปหังสนา (ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง)  

  
องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๙/๑๔๖. ปาปณิกธรรม ประกอบด้วย 

๑. จักขุมา มีวิสัยทัศน์  
๒. วิธูโร จัดการดี  
๓. นิสสยสัมปันโน มีมนุษยสมัพันธ์ 
 

วินย. (ไทย) ๔/๑๔/๑๘. อริยสัจ  ประกอบด้วยกระบวนการในการบริหาร ๔ ขั้นตอน 
๑. ทุกข์ เป็นขั้นก าหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไข  
๒. สมุทัย เป็นขั้นตั้งสมมติฐานทีจ่ะแก้ไขก าจัดให้หมดสิ้นไป  
๓. นิโรธ เป็นก าหนดวัตถุประสงค์การแก้ปัญหามีความเป็นไป

ได้ และจุดหมายนั้นควรเข้าถึง ซึ่งจะต้องท าให้ส าเร็จ  
๔. มรรค เป็นขั้นก าหนดวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดที่

จะต้องปฏิบัติในการลงมือแก้ปัญหา 



๕๑ 

๓) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 

จากความหมาย และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท าให้ทราบว่าการบริหาร 
เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
นักวิชาการต่าง ๆ จึงได้อุตสาหะในการสังเกต ตั้งค าถาม ตั้งสมมติฐานอย่าง เป็นระบบ สร้างเป็น
แนวคิด และได้ท าการทดลองหลายครั้งเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าแนวคิดต่าง ๆ ที่ตนเองได้ค้นพบ  
ในขณะนั้นมีความสัมพันธ์กัน และสมารถอธิบายข้อเท็จจริง พยากรณ์ หรือท านายเหตุการณ์ 
ในอนาคตจนเกิดเป็นข้อสรุปที่เรียกว่า “ทฤษฎี” ซึ่งนักบริหารสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆ 
ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ ตลอดจนกระทั่งแม้ในปัจจุบันยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆ  
จนประสบผลส าเร็จ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะได้น าเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการโดยสังเขป เพราะการบริห ารจัดการนั้นมีทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง 
เป็นจ านวนมาก กล่าวคือ การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของ Taylor๗๒, การบริหาร POCCC ของ Henri 
Fayol๗๓, วงจรการบริหารของ Shewhart๗๔, วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA (Deming Cycle) ๗๕, 
การจัดการ POSDC ของ (Harold D. Koontz) ๗๖, กระบวนการบริหาร POSDCORB ของ Gulick 
and Urwick๗๗, การบริหาร POSDCIR ของ Ernest Dale๗๘, หลักการบริหาร POLC ของ Bartol & 
Martin๗๙, และหลักการบริหาร POSLC ของ Dessler, G. ๘๐  โดยผู้วิจัยแบ่งกระบวนการส าคัญที่มี
ความสอดคล้องกันในการบริหารจัดการออกเป็น ๕ ขั้น ดังนี้ 
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๗๙ Kathryn M. Bartol, David C. Martin, Management, (New York: McGraw-Hill, 1991 ) ,  

p. 644. 
๘๐ Dessler, G., Human Resource Management, (New Jersey: Prentice-Hall Harris, 

1997), p. 672. 



๕๒ 

๑) ขั้นความคิด ประกอบด้วย 

๑.๑) การบริหารที่ดีต้องมีการวางแผน กล่าวคือ การศึกษาวิเคราะห์อนาคต  
เพ่ือเป็นการค้นหาวิธีการท างานที่ดีที่สุด (one best way) โดยการจัดหากระบวนวิธี ล าดับขั้นการ
ปฏิบัติงานล่วงหน้า โดยเริ่มจากการวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดขึ้น  
โดยเริ่มจากส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เมื่อวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วจึงน าไปสู่ขั้นการก าหนดหัวข้อปัญหา การตั้งเป้าหมาย ก าหนดแนวทางการ
แก้ไข และการวางแผนด าเนินการ ซึ่งจะช่วยท าให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ โดยต้องมีหลักเกณฑ์และพิสูจน์แล้ว เช่น การบริหารอยู่บนหลักการแบบวิทยาศาสตร์ 
(principles of Scientific Management) ซึ่งต้องก าหนดเป้าหมายที่ต้องการ กล่าวคือ ก าหนด 
เป็นวัตถุประสงค์นั่นเอง โดยเป็นการคิด และก าหนดสิ่งที่จะท าในอนาคต เป็นการวางเค้าโครง
กิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นบทบาทที่ส าคัญมากของผู้จัดการ ผู้จัดการที่มีวิสัยทัศน์ทางการจัดการ
จะต้องคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแม่นย า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มีการแข่งขันทาง
ธุรกิจที่รุนแรง ผู้จัดการที่มีความสามารถจะต้องก าหนดสิ่งที่จะท าในอนาคตไว้ก่อนได้อย่างถูกต้อง  
โดยในการวางแผนนั้นรวมความถึงกระบวนการ ดังนี้  

๑.๒) การจัดองค์กร กล่าวคือ การตัดสินใจว่าจะจัดหน่วยงานขององค์กร
อย่างไรมีการแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม กอง หรือก าหนดแผนกหรือหน่วยงานย่อย ๆ  
ในองค์กรว่าจะมีแผนกอะไรบ้าง จ านวนกี่แผนกเพ่ือให้เห็นโครงสร้างขององค์กรการจัดสายงาน
ต าแหน่งต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) เพ่ือสะดวกใน
การมอบหมายหรือสั่งการมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของต าแหน่งต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือสะดวก
ในการมอบหมายงานหรือสั่งการมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของต าแหน่งต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน  
การจัดองค์กรที่ดีจะต้องเป็นองค์กรที่การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น 

๑.๓) การอ านวยการ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การสั่งการ การ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาเหล่านี้สามารถ
ควบคุมการท างานขององค์กรได้ การอ านวยการขององค์กรที่เป็นของรัฐจะมีอ านาจตามที่กฎหมาย
ก าหนดเอาไว้ส่วนขององค์กรของเอกชนแม้ไม่มีกฎหมายรองรับแต่จะมีการก าหนดอ านาจหน้าที่เอาไว้
เป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนเช่นกัน 

๒) ขั้นน าความคิดไปปฏิบัติ กล่าวคือ การปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้อย่าง
เป็นระบบโดยในกระบวนการนี้แบ่งกระบวนการได้ ดังนี้  

๒.๑) กระบวนการจัดคน คือ การจัดการในด้านบุคลากรที่มีอยู่ในองค์กร  
โดยท าหน้าที่สรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนาบุคล การสร้างขวัญและก าลังใจ การสร้าง
บรรยากาศในการท างานให้เกิดขึ้นในองค์กร การธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรเก่ง ดี มีความสามารถ  
การจัดคนลงต าแหน่งที่เหมาะสมกับงาน ในการจัดการเรื่องบุคคลนี้จะต้องท าให้สอดคล้องกับ  
การจัดตั้งองค์กรจึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน   



๕๓ 

๒.๒) กระบวนการควบคุมการปฏิบัติงาน หรือการบังคับบัญชา  คือ การ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงานหรือคนงานในองค์กรให้ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ 
กฎเกณฑ์ และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือหน้าที่ที่ก าหนดเอาไว้ การท างานเป็นไปตามมาตรฐานที่
องค์กรก าหนด การควบคุมอาจตรวจสอบจากการรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือการประเมินผลการ
ปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในปัจจุบันเป็นอย่างมากเนื่องจากทรัพยากรในการจัดการมีจ านวน
จ ากัด ดั้งนั้น จึงต้องมีการควบคุมการใช้ให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

๒.๓) การประสานงาน หมายถึง การประสานให้กิจกรรมต่าง ๆ หรือส่วนต่าง 
ๆ ของกระบวนการท างานให้สามารถด าเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่นบรรลุตาม
วัตถุประสงค์โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน 

๒.๔) การงบประมาณ เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการท าบัญชีการ
ควบคุมเกี่ยวกับการเงิน และการคลังซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยทางการบริหารที่มี
ส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนให้กระบวนการบริหารบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

๓) ขั้นตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน กล่าวคือ การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
ในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้  และบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด และรายงาน
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามชั้นได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน 

๔) ขั้นการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือการพัฒนา คือ ถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ 
เกิดขึ้นก็น าข้อมูลเหล่านั้นเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนเพ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือน าไปใช้  
ในการท างานครั้งต่อไป 

ในส่วนของ Innovation การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ Representation การเป็นตัวแทน
ตามหลักการบริหาร POSLC๘๑ ของ Dessler, G. และภาวะผู้น า(Leading) ตามหลักการบริหาร 
POLC๘๒ ของ Bartol & Martin นั้นผู้วิจัยจะได้น าเสนอรายละเอียดในหัวข้อภาวะผู้น า ซึ่งเป็นหัวข้อ
ถัดไป เพราะการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และการเป็นตัวแทนเป็นคุณลักษณะของผู้น าซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน  

จากการทบทวนทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารกล่าวโดยสรุปได้ว่า 
การบริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ควรมีความเก่ียวข้องในกระบวนการต่าง ๆ อย่างน้อย ๕ ขั้นตอน 
คือ ๑) วางแผน ซึ่งหมายรวมถึงการจัดองค์กร และการอ านวยการ ๒) ขั้นน าความคิดไปปฏิบัติ  
คือ การปฏิบัติตามแผน หมายรวมถึงการจัดคน การควบคุม การประสานงาน และการงบประมาณ  
๓) ขั้นตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ๔) ขั้นการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือการพัฒนา 

                                           
๘๑ Dessler, G., Human Resource Management, (New Jersey: Prentice-Hall Harris, 

1997), p. 672. 
๘๒ Kathryn M. Bartol, David C. Martin, Management, (New York: McGraw-Hill, 1991 ) ,  

p. 644. 



๕๔ 

ตารางท่ี ๒.๙ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 

นักวิชาการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
Winslow, T.F.,  
(1911, pp. 36-37) 

การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ 
๑. การคิดวางแผน ค้นหาวิธีการท างานที่ดีที่สุด  
๒. การสรรหาและพัฒนาบุคลากร  
๓. การควบคุมการปฏิบัติงาน  
๔. การประสานร่วมมือ  
 

Shewhart, W.A.,  
(1986, p. 45) 

วงจร PCC  
๑. ต้องก าหนดเป้าหมายที่ต้องการ  
๒. ควบคุมการด าเนินการ  
๓. มีการตรวจสอบผล 

  
Fayol, H.,  
(1930, pp. 79-81) 

การบริหาร POCCC  
๑. การวางแผนงาน 
๒. การจัดหน่วยงาน 
๓. การบังคับบัญชา 
๔. การประสานงาน 
๕. การควบคุม 

  
Ishikawa, K.,  
(1985, pp. 56-61) 

วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA  
๑. การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์  
๒. การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงาน 
๓. การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
๔. การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา 

  
Koontz, H. and Weihrich, H., 
(1993, pp. 16-23) 

การจัดการ POSDC  
๑. การวางแผน 
๒. การจัดองค์กร 
๓. การจัดคน 
๔. การอ านวยการ 
๕. การควบคุมดูแล 

 

 

 



๕๕ 

ตารางท่ี ๒.๙ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร (ต่อ) 

นักวิชาการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
Halsey Luther G. and Lyndall 
F. Urwick,  
(1937, 36-44) 

กระบวนการบริหาร POSDCORB 
๑. Planning การวางแผน  
๒. Organizing การจัดองค์การ  
๓. Staffing การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน  
๔. Directing การอ านวยการ  
๕. Coordinating การประสานงาน 
๖. Reporting การรายงาน  
๗. Budgeting การงบประมาณ  

  
Dessler, G.,  
(1997, p. 672) 

หลักการบริหาร POSLC 
๑. Planning การวางแผน  
๒. Organizing การบริหารจัดการองค์การ  
๓. Staffing การบริหารจัดการบุคคล  
๔. Leading การน า 
๕. Controlling การควบคุม 

  
Dale Ernest,  
(1968, p. 4) 

การบริหาร POSDCIR 
๑. Planning การวางแผน  
๒. Organizing การจัดองค์การ  
๓. Staffing การจัดคนเข้าท างาน  
๔. Directing การสั่งการ  
๕. Controlling การควบคุม 
๖. Innovation การสร้างสรรค์สิ่งใหม่  
๗. Representation การเป็นตัวแทน 

  
Kathryn M. Bartol, David C. 
Martin,  
(1991, p. 644) 
 
 

หลักการบริหาร POLC 
๑. การวางแผน (Planning)  
๒. การจัดองค์การ (Organizing)  
๓. การน า (Leading)  
๔. การควบคุม (Controlling) 

 

 

 



๕๖ 

ตารางท่ี ๒.๙ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร (ต่อ) 

นักวิชาการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
Dessler, G.,  
(1997, p. 672) 

หลักการบริหาร POSLC 
๑. Planning การวางแผน  
๒. Organizing การบริหารจัดการองค์การ  
๓. Staffing การบริหารจัดการบุคคล  
๔. Leading การน า 
๕. Controlling การควบคุม 

๔) คุณลักษณะของกระบวนการบริหาร 

จากที่ผู้วิจัยได้ทบทวน ความหมาย แนวคิด และทฤษฎี เพื่อท าให้ทราบข้อมูลของการ
บริหารให้มีความกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด และข้อ
ค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จากผลการสังเคราะห์ในตารางที่ ๒.๕ 
การสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารได้ พบว่า ผลการวิจัยจากจ านวน 
๒๖ เรื่องได้แสดงถึงการบริหาร จ านวน ๒๐ เรื่องมีรายละเอียดดังตารางที่ ๒.๑๐ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒.๑๐  การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทต่าง ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารงาน เพ่ือค้นหาคุณลักษณะปัจจัยที่มีอิทธิพล 
หรือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารได้ 

 
ที ่

 
ผู้วิจัย 

การสังเคราะห์คุณลักษณะการ
บริหาร 

A B C D E F 
๑. ธวัชชัย ภาคแก้ว (๒๕๕๓, หน้า ๗๘-๗๙)  - - - - - 
๒. กมลลักษณ์ ยินดียม (๒๕๕๖, หน้า ๑๐๖)   - - -  
๓. พลภัทร ช่างสากล (๒๕๕๘, หน้า ๒๐๘) - - - - -  
๔. วาสนา คงสกุลทรัพย์ (๒๕๖๐, หน้า ๑๔๗) -  - -  - 
๕. เสน่ห์ จุ้ยโต (๒๕๕๘, หน้า ๕๘-๕๙)   -  - - 
๖. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ  

(๒๕๕๖, หน้า ๙๔-๙๕) 
-  - - - - 

๗. นิพนธ์ บุรณจันทร์ (๒๕๕๘, หน้า ๙๔-๙๕) - -  -  - 
๘. วิมล ชาตะมีนา และคณะ (๒๕๕๑, หน้า ๒)    - -  
๙. สุเมธ แสงนิ่มนวล (๒๕๕๗, หน้า ๒๕)  -   - - 
๑๐. วาสนา จักรพล (๒๕๖๐, หน้า ๑๐๐) - -  - -  
๑๑. จริยา มหายศนันทน์ (๒๕๕๙, หน้า ๑๕๒)    - - - 



๕๗ 

ตารางที่ ๒.๑๐  การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทต่าง ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารงาน เพ่ือค้นหาคุณลักษณะปัจจัยที่มีอิทธิพล 
หรือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารได้ (ต่อ) 

A= การวางแผน  B= การด าเนินการ C= การติดตามและประเมิน 
D= การแก้ไขและพัฒนา E= การจูงใจ  F= การประสานงาน 

การสังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารงาน เพ่ือค้นหาคุณลักษณะปัจจัยที่มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารได้ โดยผู้วิจัยได้เลือก
คุณลักษณะที่มีความถ่ีสูงสุด ๕ ระดับแรก ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑๑ การสังเคราะห์คุณลักษณะการบริหารจากข้อค้นพบของผลงานวิจัย 
 

ที ่
คุณลักษณะการบริหาร  

ความถี่ 
ชื่อคุณลักษณะการ

บริหารใหม่ รหัส รายละเอียด 
๑ A ด้านนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธวิธี/ด้านนโยบายกลยุทธ์/

ยุทธวิธี/จุดประกาย/ขายความคิด/มีการบริหาร
จัดการครบถ้วนสมบูรณ์ /ก าหนดเป้าหมายการ
ท างาน/ความสามารถทางการบริหาร/ความคิด
สร้างสรรค์/การวางแผนของบุคลากร/ มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 

 
 
 

๙ 

 
 
 

การวางแผน 

 

 
ที ่

 
ผู้วิจัย 

การสังเคราะห์คุณลักษณะการ
บริหาร 

A B C D E F 
๑๒. ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง (๒๕๕๗, หน้า ๑๘๖) -  - - - - 
๑๓. ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (๒๕๕๖: ๑๔๐-๑๔๑.) - - -  -  
๑๔. ธณัฐพล ชอุ่ม (๒๕๕๘: ๑๓๗)  - - - - - 
๑๕. พระสมบัติ สุขทวีเลิศพงศ์ และคณะ (๒๕๖๑: ๑๕๓) - -  - - - 
๑๖. Gupta, V. and group (2017: 98-120)  - -  -  
๑๗. Amadi, C.E. (2013: 91) -  - -  - 
๑๘. Richard M. Walker (2015: 101-133)   - - - - 
๑๙. Teng-Calleja, M. and group (2017: 64-88) - - -  - - 
๒๐. Manasseh, T. (2015: 143-155) - - - - -  
 ความถี่ ๙ ๙ ๖ ๕ ๓ ๗ 



๕๘ 

ตารางท่ี ๒.๑๑ การสังเคราะห์คุณลักษณะการบริหารจากข้อค้นพบของผลงานวิจัย (ต่อ) 
 

ที ่
คุณลักษณะการบริหาร  

ความถี่ 
 

ชื่อคุณลักษณะการ
บริหารใหม่ รหัส รายละเอียด 

๒ B ด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักความคุ้มค่า/การ
สนั บ สนุ น /การ เพ่ิ มอ าน าจสมาชิ ก /พิ ชิ ตการ
เปลี่ยนแปลง/การบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (สมองดีเยี่ยม)/การบริหารทุนมนุษย์ (ใจ
เกินร้อย)/ทักษะด้านเทคนิค/มีการแปลงวิสัยทัศน์ 
นโยบาย และยุทธศาสตร์ ขององค์กรมาสู่การ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง/มีนวัตกรรม/ให้ความส าคัญ
กับภารกิจ/การบริหารแผนพัฒนา/ด้านเทคนิคการ
บริหาร 
 

 
 
 
 

๙ 

 
 
 
 

การด าเนินการ 

๓ F ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/การ
มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/มีการถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ให้กันภายใน
ระหว่างบุคลากร/การใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการ
จัดการ/การสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ/ด้าน
การติดต่อสื่อสาร/การวางแผนการประสานงาน/
เชื่ อ ม โย ง รู ป แ บ บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ งผู้ น า แ ล ะ
ผู้บังคับบัญชาของพวกเขากับองค์กร 
 

 
 
 

๗ 

 
 
 

การประสานงาน 

๔ C ปัจจัยด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้/มีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวอย่าง
ใกล้ชิด/มีมาตรฐาน/มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้/ 
คุณภาพการบริหาร 

 
๖ 

 
การตรวจสอบ 

     
๕ D สร้างความต่อเนื่อง/มีการพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหา 

พัฒนาคุณภาพชีวิต/ด้านโครงสร้างองค์กร/การ
ด าเนินงานการแก้ปัญหา/การปรับปรุงโครงสร้าง/
การพัฒนานโยบายและโครงการ 

 
๕ 

 
การพัฒนา 

 

 



๕๙ 

ผู้วิจัยจึงขอสรุปตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) ที่ได้จากการสังเคราะห์
แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทองค์ประกอบการบริหาร เพ่ือสร้างโมเดลการวัด 
(Measurement Model) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ๒.๔ โมเดลการวัด (Measurement Model) องค์ประกอบของการบริหารที่ได้จากการ
สังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัย 

จากผลการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยท าให้ทราบถึงกระบวนการในการบริหาร
จัดการที่ส าคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน กล่าวคือ ๑) การวางแผน ๒) การ
ด าเนินการ ๓) การประสานงาน ๔) การติดตามประเมิน และ ๕) การแก้ไขและพัฒนา ซึ่งมี
ความสัมพันธ์สืบเนื่องเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) การวางแผน (planning) หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการคิดและการ
ตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนโดยการศึกษาวิเคราะห์อนาคตและจัดวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าเกี่ยวกับ
กระบวนการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการ หรือเป้าหมายในการการท างานว่าจะท าอะไร ท าอย่างไร  
ท าเมื่อไหร่ ท าที่ไหน ท าไมต้องท า ท าเพ่ือใคร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และมีการเลือก หรือการก าหนด
สิ่งที่ต้องการบรรลุ ก าหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่จะบรรลุผลนั้นอย่างไร เพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
(Result-based) เป็นบทบาทที่ส าคัญมากของผู้บริหาร ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ทางการจัดการจะต้อง
คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแม่นย า ซึ่งการวางแผนจะก าหนดมาจากวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้ง
ไว้โดยก าหนดออกมาในรูปแบบนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธวิธีในรูปแบบโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับปัญหาและตามภารกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การด าเนินการสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิค SWOT เพ่ือค้นหาวิธีการ
ท างานที่ดีที่สุด (One best way)  

๒) การด าเนินการ (Doing) หมายถึง กระบวนการในการจัดการ การด าเนินงาน 
(Operations Management) อยู่ในขอบเขตการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และควบคุม
กระบวนการผลิตและการออกแบบเป็นกระบวนการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่าง
เป็นระบบและมีความต่อเนื่องเป็นขั้นตอนที่ให้ความส าคัญกับภารกิจ  มีการแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย 
และยุทธศาสตร์ ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เพ่ือเป็นการพิชิตการเปลี่ยนแปลงที่จะ

การวางแผน 

การบริหาร
จัดการ 

การด าเนินการ 

การประสานงาน 

การตรวจสอบ 

การพัฒนา 



๖๐ 

เกิดขึ้นในอนาคตตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ยึดหลักความคุ้มค่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่ก าหนดมีการ
ปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ  

๓) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การการจัดระเบียบวิธีการท างาน 
เพ่ือให้งาน และบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เป็นการมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ร่วมมือปฏิบัติงาน
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ไม่ท าให้งานซ้อนกัน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ ากัน ทั้งนี้เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่าง
ราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์การนั้นอย่างสมานฉันท์ และมีประสิทธิผล 
โดยใช้การติดต่อสื่อสารให้เกิดความคิดความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้ง
เวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์  โดยใช้การสื่อสารในรูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศระหว่างองค์การภายนอก หรือมีการถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจ และประสบการณ์ให้กันภายในระหว่างบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งให้ผู้ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี หรือขอค ายินยอมหรือความเห็นชอบ เพ่ือขอความ
ช่วยเหลือ เพ่ือขจัดข้อขัดแย้งอันอาจมีขึ้น โดยมีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง 
ที่หลากหลาย 

๔) การตรวจสอบ (Checking) หมายถึง การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงาน ในขั้นตอนใด 
ที่ด าเนินการมาเพ่ือแก้ไขจัดท าแผนในครั้งต่อไปซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญช่วยให้การจัดการโครงการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ทราบปัญหา อุปสรรคส าคัญ และหามาตรการแก้ไขได้ทันการณ์ ช่วยให้
ทราบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด ช่วยในการตัดสินใจว่าสมควรด าเนินโครงการ
ต่อไปหรือไม่ เป็นการแสดงให้ทราบถึง คุณภาพการบริหารมีมาตรฐาน มีความชัดเจน ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มากน้อยเพียงไร  

๕) การพัฒนา (Development) หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในทางที่
เจริญขึ้น การคลี่คลายไปในทางที่ดี โดยผ่านล าดับขั้นต่าง ๆ ไปสู่ล าดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโต
ขึ้น มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และเหมาะสมไปกว่าเดิม  การพัฒนานั้นจะได้มาจากผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะ และจัดท าเป็นเอกสารในรูปแบบที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน เช่น มี
การระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานในอนาคตขององค์กรหรือไม่ เช่น 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี และการออกกฎระเบียบใหม่ ๆ  มีการ
วิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตามเหตุผล  

  กล่าวโดยสรุปได้ว่า จากผลการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารท าให้ทราบถึงกระบวนการในการบริหารที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน 
ประกอบด้วย ๑) การวางแผน ๒) การด าเนินการ ๓) การประสานงาน ๔) การติดตามและประเมิน  
๕) การแก้ไขและพัฒนา ซึ่งกระบวนการทั้ง ๕ กระบวนการนี้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะการ
บริหารทั้ง ๕ ประการมีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร กล่าวคือสอดคล้องกับของ
การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของ Taylor, การบริหาร POCCC ของ Henri Fayol, วงจรการบริหาร
ของ Shewhart, วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA (Deming Cycle), การจัดการ POSDC ของ 
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(Harold D. Koontz), กระบวนการบริหาร POSDCORB ของ Gulick and Urwick, การบริหาร 
POSDCIR ของ Ernest Dale, หลักการบริหาร POLC ของ Bartol & Martin และหลักการบริหาร 
POSLC ของ Dessler, G. ซึ่ งสามารถก าหนดตัวชี้วัด ของกระบวนการบริหารที่มี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงาน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๒.๑๒ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒.๑๒ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด คุณลักษณะของการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล 
การบริหารงาน 

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 
การบริหารจัดการ 
 

การวางแผน ๑. มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ปัญหา ตามภารกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบ 

๒. มีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
ที่ เกี่ยวข้องในการวางแผนที่จะจัดท าโครงการ/
กิจกรรมทุกครั้ง 

๓. มีการก าหนดวัตถุประสงค์  เป้ าหมาย วิธีการ
ด าเนินงาน งบประมาณ อัตราก าลัง และระยะเวลา
ด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน 

๔. มีการจัดท าแผนงานที่ชัดเจน เช่น แผนระยะยาว 
แผนระยะกลาง และแผนระยะสั้น 

๕. มีการวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย โอกาส และอุปสรรค
เพ่ือปรับปรุงการจัดท าโครงการ/กิจกรรมทุกมิติด้าน
การจัดท าแผน 

   
การบริหารจัดการ 
 

การด าเนินการ ๑. มีการแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรไปสู่การจัดท าโครงการ/กิจกรรม 

๒. มีการก าหนดระยะการปฏิบัติงาน และขั้นตอน 
ในการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

๓. มีการก าหนดรายละเอียดของภารกิจต่าง ๆ ในการ
ด า เนิ น การอย่ างชั ด เจนกะทั ด รัด  เข้ า ใจ ง่าย 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

๔. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ด าเนินการให้แก่บุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร 

๕ . มี ก ระบ วน การ ใน การด า เนิ น การที่ เปิ ด เผ ย
ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบ และชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัย 
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ตารางที่ ๒.๑๒ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด คุณลักษณะของการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล 
การบริหารงาน (ต่อ) 

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 
 การประสานงาน ๑. มีความเข้าใจในนโยบาย ระบบการปฏิบัติงาน 

ส าม ารถ ป ฏิ บั ติ ง าน ได้ อ ย่ า งส อด ค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

๒. มีการประชาสัมพันธ์  โดยการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายเกิดการรับรู้ 

๓. มีการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
ในการปฏิบัติงานตามโครงการ หรือกิจกรรม 

๔. มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบาย รับฟังความ
คิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ กรณีที่ประสบปัญหา
ให้กับบุคลากร 

๕. มีป้ายประชาสัมพันธ์ในการแสดงขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทราบ 

   
 การติดตาม

ประเมิน 
๑ . บุ คลากรมี ค วามรู้  ความ เข้ า ใจ  ส ามารถให้

ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามตรงกับผู้ต้องการ
ข้อมูลได ้

๒ . มี ระบบ ในการติ ดตาม  และตรวจสอบการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ อย่างสม่ าเสมอ 

๓. มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๔. มีมาตรฐานในการตรวจสอบ ประเมินผลด้วยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม 

๕. มีระบบการควบคุมภายใน และมีหน่วยงานภายนอ
มาร่วมตรวจสอบ 
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ตารางที่ ๒.๑๒ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด คุณลักษณะของการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล 
การบริหารงาน (ต่อ) 

ตัวแปร ดัชนี ตวัชี้วัด 
การบริหารจัดการ 
 

พัฒนา ๑.  มีการน าปัญหาที่ได้รับมาจากผลการประเมินผล  
มาวิ เค ราะห์ เ พ่ื อ พั ฒ น าการด า เนิ น ก ารให้ มี
ประสิทธิผล 

๒.  มีการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะของบุคลากร
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติ งานให้มี
ประสิทธิผล 

๓.  มีการวิเคราะห์ เพ่ือการพัฒนากระบวนการในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้องตามเหตุผล 

๔ .  มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุ่ งยาก 
ให้ลดลง  

๕.  มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 

๒.๔.๒ ปัจจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

จากการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์ 
เชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารได้ในตารางที่ ๒.๕ 
พบว่าภาวะผู้น าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน  ดังนั้น ผู้วิจัยจะได้ทบทวน
แนวคิด คุณลักษณะของภาวะผู้น า เพ่ือวิเคราะห์  และสังเคราะห์ร่วมกับ ข้อค้นพบจากผลงานวิจัย 
ในบริบทปัจจัยที่มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถ
พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารได้ เพ่ือน าสู่การสร้างโมเดลการวัด (Measurement Model) สืบไป 

๑) ความหมายของภาวะผู้น า (Leadership) 

โดยทั่วไปนักวิชาการมักจะถือว่า “ผู้น า” (Leaders) เป็นตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
(Persons) ส่วน “ภาวะผู้น า” (Leadership) นั้นเป็นสิ่งที่แสดงออกมา (Actions) จากบุคคลที่เป็น
ผู้น าอย่างเป็นกระบวนการ ดังนั้นการจะเข้าใจความหมายของ “ผู้น า” มักจะไม่เป็นปัญหามากนัก
ทั้งนี้เพราะจะรู้ว่าใครเป็นผู้น านั้นก็มักจะพิจารณาจากต าแหน่ง (Position) ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ดังกล่าว ค าว่าภาวะผู้น า (Leadership) จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งส าหรับความส าเร็จของผู้น าหรือ
ผู้บริหาร ภาวะผู้น าได้รับความสนใจและได้มีการศึกษามาเป็นเวลานาน ดังนั้นเพ่ือเข้าใจค าว่า “ภาวะ
ผู้น า” ดีขึ้น มีนักวิชาการหลายท่านที่ให้ข้อคิดความหมายตามทัศนคติของตน ดังนี้ 

ภาวะผู้น า เป็นกระบวนการใช้อิทธิพลทางสังคมเพ่ือให้กลุ่มด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือการมีอิทธิพลเหนือคน และน าคน โดยคนเหล่านั้นมีความเชื่อฟังอย่างเต็มใจมีความ
มั่นคงในผู้น าคารพนับถือและให้ความร่วมมือด้วยความจริงใจ โดยผู้น าต้องมีคุณสมบัติ เช่น สติปัญญา
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ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ที่ชักน า ให้คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่
จุดหมายที่ดีงาม๘๓ และผู้น าจะต้องยึดหลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการ
เสียสละ พากเพียร อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ทุ่มเทสติปัญญา มุ่งท างานเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดย
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน๘๔ หรือการที่บุคคลหนึ่งหรือผู้น าพยายามใช้ก าลังสมอง ก าลังกาย และ
ก าลังใจ เพ่ือจูงใจ หรือดลใจให้ผู้ตาม หรือกลุ่มกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เป็นไปตามความ
ประสงค์ของตน และเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการจูงใจหรือดลใจนั้นจะต้องไม่เป็นการบังคับ 
ตลอดจนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ตามหรือกลุ่มด้วย๘๕ อาจกล่าวได้ว่าภาวะผู้น าเป็นพลังชนิดหนึ่ง
ที่สามารถส่งแรงกระท าอันก่อให้ เกิดการขับเคลื่อนกลุ่มคน และระบบองค์กรไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์๘๖ และเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (Achieve Organizational 
Objectives) และเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change)๘๗ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Shared 
Purposes) หรือเป็นความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบุคคล  โดยจะเป็น
กระบวนการซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพฤติกรรม
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเป็นการพยายามที่จะท าให้สมาชิกขององค์การ ประพฤติไปในทิศทางที่
จะท าให้องค์การนั้น ๆ บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้๘๘ ภายใต้เงื่อนไขของกลุ่ม การมีภาวะผู้น าต้อง
ประกอบด้วยบุคลิกภาพและสถานการณ์ของกลุ่มซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 
เพ่ือให้มีภาวะผู้น าในการที่จะครอบง าบุคคลอ่ืนได้๘๙ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ซึ่งบุคคล
หนึ่งเรียกว่าผู้ใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนให้ท างานร่วมกันอย่างเต็มใจทั้งนี้เพ่ือให้ผลงานตามที่องค์กรหรือ
กลุ่มมุ่งหมายให้ส าเร็จล่วงไปด้วยดี๙๐ 

จากที่นักวิชาการได้ให้ข้อคิดความเห็นตามทัศนคติของตนดังกล่าว สรุปได้ว่า ภาวะ
ผู้น า หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพลทางสังคมต่อทัศนคติ ความเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพฤติกรรม 
ของบุคคลหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น าและผู้ตาม โดยใช้ความพยายามก าลังสมอง 

                                           
๘๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า: ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท บุ๊คไทม์, ๒๕๔๙), หน้า ๔. 
๘๔ วิกรม กรมดิษฐ์, มองซีอีโอโลก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท โพสต์พับลิชชิง จ ากัด 

มหาชน, ๒๕๕๑), หน้า ๘. 
๘๕ สมัย จิตต์หมวด, พฤติกรรมผู้น า, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๗), 

หน้า ๒๒. 
๘๖ นิตย์ สัมมาพันธ์, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร: อินโนกราฟฟิกส์, ๒๕๕๖), หน้า ๓๑. 
๘๗ วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวิเคราะห์องค์การ

ทางการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๕๗), หน้า ๖๘. 
๘๘ Ivan L. Richardson and Sidney Baldwin, Public Administration: Government in 

Action, (Ohio: Charles E. Merrill Publishing Co, 1976), p. 147. 
๘๙ Emory S. Bogardus, Leaders and Leadership, (New York: Appleton-century-Coffs, 

1934), p. 313 
๙๐ George R. Terry, Principle of Management, 6th ed., (Home Wood: Richard D. Irwin, 

1972), p. 493. 



๖๕ 

ก าลังกาย และก าลังใจ เพ่ือจูงใจ หรือดลใจให้ผู้ตามซึ่งจะต้องไม่เป็นการบังคับ เพ่ือให้ เกิด  
การเปลี่ยนแปลงให้กลุ่มด าเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ของตน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์  
โดยผู้น าต้องมีคุณสมบัติ และบุคลิกภาพเช่น สติปัญญาความดีงาม ยึดหลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
ความรู้ความสามารถที่ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกัน ท างานร่วมกันอย่างเต็มใจ และพากัน  
ไปสู่จุดหมายตามจุดประสงค์ขององค์กรอิทธิพลดังกล่าวนี้อาจเป็นไปทั้งในทางบวกและทางลบ หรือ
ทางใดทางหนึ่ง 

ตารางท่ี ๒.๑๓ ความหมายของภาวะผู้น า 
 

นักวิชาการ ความหมายของภาวะผู้น า 
พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๙, หน้า ๔) 

คุณสมบัติ เช่น สติปัญญาความดีงาม ความรู้ความสามารถ
ของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากัน
ไปสู่จุดหมายที่ดีงาม 

  
วิกรม กรมดิษฐ์,  
(๒๕๕๑, หน้า ๘) 

ผู้น าจะต้องยึดหลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 

  
สมัย จิตต์หมวด,  
(๒๕๕๗, หน้า ๒๒) 

๑. การที่บุคคลหนึ่งหรือผู้น าพยายามใช้ก าลังสมอง ก าลังกาย 
และก าลังใจ เพ่ือจูงใจ หรือดลใจให้ผู้ตาม  

๒. กลุ่มกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เป็นไปตามความ
ประสงค์ของตน 

๓. การจูงใจหรือดลใจโดยไม่เป็นการบังคับ  
  
นิตย์ สัมมาพันธ์,  
(๒๕๕๖, หน้า ๓๑) 

เป็นพลังชนิดหนึ่งที่สามารถส่งแรงกระท าอันก่อให้เกิดการ
ขับ เคลื่ อนกลุ่ มคน  และระบบองค์กร ไปสู่ การบรรลุ
เป้าประสงค ์

  
วิโรจน์ สารรัตนะ,  
(๒๕๕๗, หน้า ๖๘) 

การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

  
Ivan L. Richardson and Sidney 
Baldwin,  
(1976, p. 147) 

เป็นพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความเชื่อ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

  
Emory S. Bogardus,  
(1934, p. 313) 

บุคลิกภาพ และสถานการณ์ของกลุ่มซึ่งเป็นกระบวนการทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับบุคคล เพ่ือให้มีภาวะผู้น าครอบง าบุคคล
อ่ืนได ้



๖๖ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ ความหมายของภาวะผู้น า (ต่อ) 
 

นักวิชาการ ความหมายของภาวะผู้น า 
George R. Terry.,  
(1972, p. 493) 

เป็นความสัมพันธ์ซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ใช้อิทธิพลต่อบุคคล
อ่ืนให้ท างานร่วมกันอย่างเต็มใจ 

๓) ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า (Leadership Theories)  

แนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าเป็นแนวความคิดที่ได้มีการศึกษาวิจัยกันอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า มีหลายทฤษฎีที่มีความคล้ายคลึงกันแต่หลาย
ทฤษฎี มีความ ขัดแย้งกัน เพ่ือให้เข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าซึ่งมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งการศึกษา จากนักวิชาการต่างๆ สามารถสรุปแนวทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าได้ ดังนี้ 

๓.๑) ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้น า (Trait Theories) ๙๑ การศึกษาทฤษฎี
คุณลักษณะความเป็นผู้น าเริ่มตั้งแต่ก่อนคริสตกาล เป็นการศึกษาที่ให้ ความส าคัญกับลักษณะผู้น า
ทางด้านกายภาพ บุคลิกภาพ และจิตใจของผู้น าทฤษฎีนี้มีชื่ออีกอย่างคือ ทฤษฎีบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ (The 
great man theory) หมายถึง ผู้น าเป็นผู้ที่เกิดมาเพ่ือเป็นผู้น า (Leaders are born, not made) 
โดยเชื่อว่าคนมีลักษณะที่เป็นของเขาเองตามธรรมชาติ เช่น สติปัญญา (Intelligence) ความซื่อตรง 
(Honesty) ความชอบสมาคม (Sociability) ความน่าเชื่อถือศรัทธา (Charisma) ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) ความทะเยอทะยาน (Ambition) ความมั่นคง (Integrity) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-
confidences) ความยุ ติ ธ ร รม  (Fairness) ความ จงรั กภั ก ดี  (Loyally) และ ค ว าม ไว้ ใจ ได้ 
(Dependability) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้เป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ แต่นักวิชาการส่วนใหญ่ ไม่ยอมรับ
ทฤษฎีคุณลักษณะ เพราะเห็นว่าถ้าไม่ได้เกิดมาเป็นผู้น าก็สามารถจะเป็นผู้น าได้ โดยผู้ที่สนใจใน
แนวทางนี้ตั้งข้อสังเกตว่า คนที่เป็นผู้น านั้นจะต้องมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอะไรบ้าง เช่น มี ลักษณะ
ทางกาย คือรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร หรือมีบุคลิกภาพการแสดงตัวท่าทางการพูดจาอย่างไร เป็นต้น 
และนอกจากนี้ยังพบว่า ไม่มีคุณลักษณะของผู้น าใดสามารถแยกแยะได้อย่างแน่นอนสม่ าเสมอ ถึง
ความสามารถในการเป็นผู้น า และบุคคลไม่สามารถข้ึนเป็นผู้น าได้โดยอาศัยคุณลักษณะบางอย่างที่ติด 
ตัวมาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเกี่ยวพันกับคุณลักษณะกิจกรรม และเป้าหมายของผู้ตามด้วย อย่างไรก็ 
ตาม ความสนใจเกี่ยวกับทฤษฎีคุณลักษณะกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในช่วงไม่กี่ปี ๑ที่ผ่านมา 
ตัวอย่างเช่น นักวิจัยพยายามที่จะค้นหาเพ่ือที่จะกล่าวถึงข้อจ ากัดของทฤษฎีคุณลักษณะในการ
ทบทวน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเป็นผู้น า ซึ่งคุณลักษณะที่ได้น ามากล่าวถึง ได้แก่ แรงขับ 
การจูงใจ ความซื่อสัตย์ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความสามารถทางสติปัญญา ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ และ
บารมีคุณลักษณะที่มีความส าคัญต่อการเป็นผู้น าที่มี ประสิทธิภาพ อันประกอบด้วย  

๓.๑.๑) ความสามารถในการบังคับบัญชา (Supervisory ability) ผู้น าสามารถ
ปฏิบัติ หน้าที่การจัดการขั้นพ้ืนฐานทั้ง ๔ อย่างได้แก่ ความฉลาด วุฒิภาวะทางสังคม แรงขับเคลื่อนสู่ 

                                           
๙๑ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, ภาวะผู้น าร่วมสมัย, (กรุงเทพมหานคร: ปัญญาชน, ๒๕๕๗), หน้า ๗๓-๗๔.  



๖๗ 

ความส าเร็จ และทัศนคติเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า  และการควบคุม 
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ  

๓ .๑ .๒ ) ค วาม ต้ อ งก าร ใน การบ รรลุ เป้ าห ม าย ใน อาชี พ  (Need for 
occupational achieve ment) ผู้น ามุ่งเน้นที่จะค้นหมายความก้าวหน้าในอาชีพการท างาน และ
ต้องการประสบ ความส าเร็จ  

๓.๑.๓) ความฉลาด (Intelligence) ผู้น ามีความคิด มีความสามารถในการ
ท างาน กล้าที่ จะตัดสินใจ  

๓.๑.๔) การกล้าตัดสินใจ (Decisiveness) ผู้น าต้องมีความกล้าที่จะตัดสินใจ
บนพื้นฐาน ของข้อมูล และความเหมาะสม  

๓ .๑ .๕) ความแน่นอน (Self-assurance) ผู้น าต้องมีความหนักแน่นทาง
อารมณ์ แสดง ตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้
ตามได้ นอกจากนี้ ยังต้องมีความสามารถในการรับมือกับปัญหาได้เป็นอย่างดี  

๓.๑ .๖) ความคิดริเริ่ม (Initiative) ผู้น าต้องคิดค้นหรือหาแนวทางในการ
ท างาน หรือ แก้ปัญหาด้วยวิธีการหรือรูปแบบใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยท ามาก่อน และสามารถที่จะพ่ึงพา
ตนเองในการ ท างานได้ ถึงแม้ว่าการท างานให้ประสบผลส าเร็จต้องอาศัยทีมงานก็ตาม 

๓.๒) ทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู้น า (Behavioral Theories) เป็นการพัฒนา
ในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๔๐-๑๙๖๐ แนวคิดหลักของทฤษฎี คือ ให้มองในสิ่งที่ผู้น า ปฏิบัติ และชี้ให้เห็นว่า
ทั้งผู้น า และผู้ตามต่างมีอิทธิพลซึ่งกัน และกัน ซึ่งนักวิชาการได้ศึกษาถึงทฤษฎี พฤติกรรมภาวะผู้น า
เป็น ๓ แบบ คือ๙๒ 

๓.๒.๑) ผู้น าแบบอัตถนิยมหรืออัตตา (Autocratic Leaders) จะตัดสินใจด้วย
ตนเอง ไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แน่นอนขึ้นอยู่กับตัวผู้น าเองคิดถึงผลงานไม่คิดถึงคนบางครั้งท า
ให้เกิด ศัตรูได้ ผู้น าลักษณะนี้จะใช้ได้ดีในช่วงภาวะวิกฤตเท่านั้นผลของการมีผู้น าลักษณะนี้จะท าให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และไม่เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

๓.๒.๒) ผู้น าแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) ใช้การตัดสินใจของ
กลุ่ม หรือให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรับฟังความคิดเห็นส่วนรวม ท างานเป็นทีมมีการสื่อสาร
แบบ ๒ ทาง ท าให้เพ่ิมผลผลิต และความพึงพอใจในการท างานบางครั้งการอิงกลุ่มท าให้ใช้เวลานาน
ในการ ตัดสินใจระยะเวลาที่เร่งด่วนผู้น าลักษณะนี้ไม่เกิดผลดี  

๓.๒.๓) ผู้น าแบบตามสบายหรือเสรีนิยม (Laissez- Faire Leaders) จะให้
อิสระกับ ผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มที่ในการตัดสินใจแก้ปัญหา จะไม่มีการก าหนดเป้าหมายที่แน่นอไม่มี

                                           
๙๒ Kurt Lewin, Field Theory in Social Science, (New York: Harper & Row, 1967),  

p. 387. 



๖๘ 

หลักเกณฑ์ ไม่มีระเบียบจะท าให้เกิดความคับข้องใจหรือความไม่พอใจของผู้ร่วมงานได้ และได้ผลผลิต
ต่ า การท างานของผู้น าลักษณะนี้เป็นการกระจายงานไปที่กลุ่มถ้ากลุ่มมีความรับผิดชอบ และมี
แรงจูงใจใน การท างานสูง สามารถควบคุมกลุ่มได้ดี มีผลงาน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ลักษณะ
ผู้น าแต่ละแบบ จะสร้างบรรยากาศในการท างานที่แตกต่างกันดังนั้นการเลือกใช้ลักษณะผู้น าแบบใด
ย่อมขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสมของสถานการณ์ด้วย 

๓.๓) ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational or Contingency Leadership 
Theories) การศึกษาภาวะผู้น าตามสถานการณ์เริ่มต้นประมาณ ค.ศ. ๑๙๖๗ โดยมีแนวคิดที่เชื่อว่า 
ประสิทธิผลในการท างานของผู้น าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งนักวิจัยภาวะผู้น ายอมรับกันว่าทฤษฎีต่างๆ 
ที่ เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น ามีข้อจ ากัดในการที่จะอธิบายว่าภาวะผู้น าแบบไหนจะมีประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผลมากกว่ากันเพราะบางสถานการณ์พฤติกรรมของผู้น าบางอย่างอาจมีประสิทธิผลแต่ในบาง 
สถานการณ์อาจใช้แล้วไม่ เกิดประสิทธิผล  ซึ่งภาวะผู้น าตามทฤษฎีนี้จะมีประสิทธิภาพต้อง
ประกอบด้วย สถานการณ์ ๓ ส่วน คือ๙๓ 

๓.๓.๑) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น า และผู้ตาม บุคลิกภาพของผู้น ามีส่วนส าคัญ
ที่จะท าให้กลุ่มยอมรับ 

๓.๓.๒) โครงสร้างของงาน งานที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับโครงสร้างของงาน 
อ านาจของ ผู้น าจะลดลง แต่ถ้างานใดต้องใช้ความคิดการวางแผนผู้น าจะมีอ านาจมากข้ึน  

๓.๓.๓) อ านาจของผู้น า ผู้น าที่ดีที่สุด คือ ผู้ที่เห็นงานส าคัญที่สุด แต่ถ้าผู้น าที่
จะท าเช่นนี้ ได้ผู้น าต้องมีอ านาจ และอิทธิพลมากแต่ถ้าผู้น ามีอิทธิพลหรืออ านาจไม่มากพอจะ
กลายเป็นผู้น าที่เห็น ความส าคัญของสัมพันธภาพระหว่างผู้น า และผู้ตามมากกว่าเห็นความส าคัญของ
งานจึงเป็นภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่ กับสถานการณ์ ถ้าสัมพันธภาพ
ของผู้น า และผู้ตามดี และมีโครงสร้างของงานชัดเจน ผู้น าจะสามารถควบคุม สถานการณ์ขององค์กร
ได้ และเชื่อว่าภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ถ้าสัมพันธภาพ
ของผู้น า ผู้ตามดี และมีโครงสร้างของงานชัดเจน ผู้น าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ขององค์กรได้ 

๓.๔) ทฤษฎีความเป็นผู้น า เชิงปฏิรูป (Transformational Leadership 
Theories) ทฤษฎีนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการ 
แลกเปลี่ยนทางสังคม โดยเน้นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างผู้น ากับผู้ตาม ต่างฝ่ายต่างอ านวย 
ความสะดวกซึ่งกัน และกัน และต่างฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์ตอบแทน ผู้น าแบบแลกเปลี่ยนตั้งอยู่บน 
พ้ืนฐานที่ว่าจะให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทนถ้าผู้ตามยินยอมท าตามข้อเสนอของผู้น า สภาพเช่นนี้ผู้น าจะ
มี อิทธิพลมากเพราะผู้ตามมักจะสนใจแต่ ในสิ่ งที่ ผู้น า ต้องการ ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 
(transactional leadership) ประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ ประการแรก เป็นการให้
รางวัลตาม สถานการณ์ (contingent reward) ประการที่สอง เป็นการบริหารงานแบบวางเฉย 

                                           
๙๓ F. E. Fiedler, A theory of leadership effectiveness. (New York: Mc Grow-Hill, 

1967), p. 11. 
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(management by exception) แบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนเชิงรุก 
และภาวะผู้น าแบบ แลกเปลี่ยนเชิงรับ โดยพฤติกรรมผู้น าสร้างความเปลี่ยนแปลง (transformational 
leadership) มี ดังนี้๙๔ 

๓.๔.๑) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (charismatic leadership or idealized 
influence) เป็นพฤติกรรมผู้น าที่มีบทบาท และลักษณะการกระท าที่เปน็ตัวอย่างที่ดี  

๓.๔.๒) เป็นแบบตัวอย่างที่ดี (role models)  

๓.๔ .๓) การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational motivation) มีพฤติกรรม 
ที่ผู้น าสามารถที่จะ สื่อสารกับผู้ตามเพ่ือท าให้ผู้ตามทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ความคาดหวังที่สูง 
ของผู้น าที่มีต่อผู้ตาม  

๓.๔.๔) การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual stimulation) เป็นพฤติกรรม 
ที่ผู้น ากระตุ้น ให้ผู้ตามรู้จักใช้ความคิด พยายามริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และสร้างความท้าทาย โดย
ที่พฤติกรรม ของผู้น าจะพยายามตั้งค าถามที่ทวนกระแสต่อความเชื่อ ค่านิยมแบบเก่าของผู้ตาม และ
ทดลองน า ปัญหาเก่าที่เคยเกิดขึ้นไปใช้กับวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ โดยที่ผู้น าจะเป็นผู้ที่ให้การ
สนับสนุนผู้ตาม  

๓.๔.๕) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized consideration) 
เป็นพฤติกรรมของ ผู้น าที่เข้าใจ และปฏิบัติต่อผู้ตามแตกต่างกันตามความต้องการ และความสามารถ
ที่แตกต่างกันของผู้ตามแต่ละคน 

การพัฒนาภาวะผู้น าที่เกิดจาก แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าในกลุ่มต่าง ๆ เพราะเมื่อ
ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหรือทรัพยากรได้รับการพัฒนาทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในตัว  
ทั้งศักยภาพ และระบบของงานในองค์กรต่าง ๆ หากบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงหรือปัจจัยอ่ืน ๆ  
ที่มากขึ้นการมีภาวะผู้น าเชิงปฏิรูปจะมีความเหมาะสม กับการจัดการในองค์กรได้มากที่สุดเกี่ยวกับ
ภารกิจขององค์การไม่มีความชัดเจนในเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

                                           
๙๔ Bass, B. M., and Avolio, B. J., Improving organizational effectiveness through 

transformational leadership, (Thousand Oaks, C.A.: Sage, 1994), pp.71-73. 
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ตารางท่ี ๒.๑๔ ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า (Leadership Theories) 
 

นักวิชาการ ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า (Leadership Theories) 
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี,  
(๒๕๕๗, หน้า ๗๓-๗๔) 

ทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้น า (Trait Theories) 
๑. ความสามารถในการบังคับบัญชา  
๒. ความต้องการในการบรรลุเป้าหมายในอาชีพ  
๓. ความฉลาด 
๔. การกล้าตัดสินใจ  
๕. ความแน่นอนหนักแน่นทางอารมณ์ 
๖. ความคิดริเริ่ม  

  
Kurt Lewin,  
(1967, p. 387) 

ทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู้น า (Behavioral Theories) 
๑. แบบอัตถนิยมหรืออัตตา 
๒. ผู้น าแบบประชาธิปไตย 
๓. ผู้น าแบบตามสบายหรือเสรีนิยม 

  
F. E. Fiedler,  
(1967, p. 11) 

ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Situational or Contingency 
Leadership Theories) 
๑. บุคลิกภาพของผู้น า 
๒. โครงสร้างของงาน 
๓. อ านาจของผู้น า 

  
Bass, B. M., and Avolio, B. J., 
(1994, pp.71-73) 

ทฤษฎีความเป็นผู้น าเชิ งปฏิ รูป  (Transformational 
Leadership Theories) 
๑. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
๒. เป็นแบบตัวอย่างที่ดี 
๓. การสร้างแรงบันดาลใจ 
๔. การกระตุ้นทางปัญญา 
๕. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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๓) คุณลักษณะของภาวะผู้น า 

ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความสามารถ และลักษณะต่าง ๆ ของผู้น าที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ผู้วิจัยได้รวบรวมคุณลักษณะที่นักวิชาการ ๒ กลุ่ม คือ ๑) นักวิชาการต่างประเทศ
ประกอบด้วยดีสส์เลอร์ (Dessler)๙๕, สมิธ (Smith) ๙๖, โกเมซ-มีเจีย และบัลคิน๙๗, ทิมม์ และ 
ปีเตอร์สัน๙๘, เฮลลีเกล และคณะ๙๙, และแฟรงคลิน โควีย์  (Covey, F.) ๑๐๐ และนักวิชาการ  
ในประเทศ ประกอบด้วยยงยุทธ เกษสาคร๑๐๑, ประเวศ วะสี๑๐๒, ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์๑๐๓, ปุระชัย 
เปี่ยมสมบูรณ์๑๐๔ และรัศมี ภิบาลแทน๑๐๕ ได้ให้ข้อคิดความเห็นตามทัศนคติของตนถึงคุณลักษณะ
ของภาวะผู้น าที่ดีมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานทั้งในองค์กรของรัฐและองค์กรเอกชนเพ่ือได้เรียนรู้
ว่า “บทบาทผู้น า” หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นส าคัญที่จะประสบความส าเร็จและล้มเหลวใน
การบริหารงาน โดยผู้วิจัยได้จ าแนกออกเป็น ๑๔ ประการ ดังนี้ 

๒.๑) เป็นผู้น าที่มีแรงจูงใจ หมายถึง เป็นผู้ที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้ามีความ
กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของตนเองที่จะ
ประสบความส าเร็จ มีพลังอย่างมาก ประกอบด้วย การมีความตั้งใจท างานอย่างจริงจัง และสามารถ
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๗๒ 

ชักน าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานอย่างจริงจัง ซึ่งในการกระท าของผู้น าดังนี้เป็นการสร้างความพึงพอใจ
ด้วยการใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่กับผู้ร่วมงานจนสามารถสร้างทีมงานได้  กล่าวโดยย่อคือ เป็นผู้ที่มี
แรงจูงใจที่เกิดจากตนเอง และสามารถจูงใจผู้อ่ืนได้ด้วย 

๒.๒) มีความต้องการที่จะเป็นผู้น า หมายถึง การมีพฤติกรรมการบริหารชอบที่จะ
เป็นผู้น ามากกว่าผู้ตาม มีภาวะความเป็นผู้น าสูง และจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน มีทักษะของการ
ใช้อิทธิพลต่อความคิดของผู้ตามโดยสามารถแสดงบทบาทในการน าด้วยบารมี สร้างการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กร 

๒.๓) มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม หมายถึง นอกจากจะมีความซื่อสัตย์มี
คุณธรรมแล้ว ต้องมีความยุติธรรมและตื่นตัวอยู่เสมอ มีทัศนคติเชิงบวก มีความสุภาพ เมตตา กรุณา
และเห็นใจ ใส่ใจต่อความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานผู้อ่ืน๑๐๖ มีความนุ่มนวลโอนอ่อนผ่อนปรน ก่อให้เกิด
ความรักสามัคคีมีความรับผิดชอบในส่วนของตนและผู้อ่ืนที่ได้ท าลงไปและรวมถึงความรับผิดชอบที่
เกิดจากการสั่งงานที่มีความเสี่ยง มีจิตใจ “ธรรมาภิบาล” เป็นผู้ที่เข้าใจตนเอง มีความตระหนักใน
ตนเองสามารถที่จะควบคุมตนเองได้ และสามารถท่ีจะเป็นแบบอย่างการเป็นผู้น าที่ดีได้ 

๒.๔) เป็นผู้มีความมั่นใจ หมายถึง การมีบทบาทส าคัญต่อการตัดสินใจ และท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่นในผู้น า มีก าลังใจเข้มแข็งมีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความเด็ดขาด
ในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ชอบความท้าทายด้านการบริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

๒.๕) มีความสามารถในการรับรู้และมีความฉลาด หมายถึง การเป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรอบรู้ มีทักษะด้านความคิดรวบยอด มีปฏิภาณไหวพริบ  
มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมได้ในการมุ่งแสวงหามรรควิธีที่ จะน า
ผู้ร่วมงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามท่ีก าหนดไว้ โดยการการก าหนดทิศทางรวมถึงระบบ
การท างาน และมีความสามารถที่จะสอนคนอ่ืนได้  

๒.๖) ต้องเป็นผู้ที่รู้จักมอบหมายงาน หมายถึง เป็นผู้ที่มีทักษะในการมอบหมาย
งาน รวมถึงมอบอ านาจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

๒.๗) มีอารมณ์ขัน หมายถึง เป็นผู้ที่มีความสนุกสนานกับการท างานเป็นทีม 

๒.๘) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
สื่อสารกับคนรู้เรื่อง 

๒.๙) เป็นผู้ที่อุทิศตนเองให้กับงาน หมายถึง มีความเป็นนักสู้ผู้เสียสละ  

๒.๑๐) ความจงรักภักดีให้เกิดในจิตส านึกของบุคลากรต่อหน่วยงาน 

๒.๑๑) เป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวม 

๒.๑๒) เป็นที่ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ 

                                           
๑๐๖ ดูรายละเอียดใน องฺ.ปญฺจก (ไทย) ๒๒/๑๙๒/๒๕๒; อภิ.ส .  (ไทย) ๓๔/๑๙๐/๗๕. 



๗๓ 

๒.๑๓) มีความรักในหน้าที่ รักความก้าวหน้าตลอดถึงผู้ใต้บังคับบัญชา 

๒.๑๔) มีความเข้าใจในเรื่องที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร 

ในขณะที่ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในตารางที่ ๒.๕ การ
สังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารได้  พบว่า งานวิจัยจ านวน  
๑๔ เรื่อง ได้ให้น้ าหนักกับคุณลักษณะของภาวะผู้น าในบริบทต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารได้  กล่าวคือ  
การมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้ตาม, มีพฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น า, มีความสามารถ 
ในการน าคนอื่น, มีความซื่อสัตย์, มีอิทธิพลในการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร, มีผู้น าองค์กรดี 
มีจิตใจ “ธรรมาภิบาล”, มีความตระหนักในตนเอง, มีการควบคุมตนเอง, มีวิสัยทัศน์, มีทักษะ 
ด้านความคิดรวบยอด, มีความรู้ทักษะในด้านการจัดท าแผนพัฒนา, มีวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า,  
มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าตัดสินใจ, เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง, มีพฤติกรรมการตัดสินใจ,  
มีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร, มีการตัดสินใจ, มีทักษะในการจูงใจ, เป็นผู้น าทางวิชาการ, ชอบความ
ท้าทายด้านการบริหาร, เป็นผู้น าในการ "ท้าทายกระบวนการ" 

จากคุณลักษณะของภาวะผู้น าที่นักวิชาการได้แสดงข้อคิดความเห็นในเบื้องต้น และ
ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัย กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้บริหารที่ดีต้องมีภาวะผู้น า  
ที่จะสามารถมีอิทธิพลต่อผู้ตามกล่าวคือ บุคลากร หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามด้วย
ความเต็มใจ เต็มก าลังความสามารถ และพากันไปสู่จุดหมายตามจุดประสงค์ขององค์กร ในขณะที่
ภาวะผู้น าประกอบได้ด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญ ๔ ประการ ประกอบด้วย ๑) มีความสามารถในการจูง
ใจด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม ๒) มีคุณธรรม เช่นมีทัศนคติเชิงบวก มีความซื่อสัตย์และความ
ยุติธรรม มีความสุภาพ เมตตา กรุณา ความนุ่มนวลโอนอ่อนผ่อนปรน และเห็น ใจผู้อ่ืนซึ่งก่อให้เกิด
ความรักสามัคคี ๓) มีความกล้าตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ๔) มีความ
เฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ มีความรอบรู้ความเชี่ยวชาญมุ่งแสวงหามรรควิธีที่จะน าผู้ร่วมงาน  
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

จากคุณลักษณะของภาวะผู้น าที่นักวิชาการได้กล่าวถึง และข้อค้นพบจากผลงานวิจัย 
ในบริบทต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารงาน เพ่ือค้นหาคุณลักษณะปัจจัยที่มี
อิทธิพลของภาวะผู้น า ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารได้  ผู้วิจัยจะได้ท าการสังเคราะห์ภาวะผู้น าเพ่ือจัดหมวดหมู่โดยการน า
คุณลักษณะที่สอดคล้องกันลงในหวดหมู่เดียวกัน โดยใช้สัญลักษณ์เพ่ือจัดหมวดหมู่ใหม่ ดังนี้  

A= มีแรงจูงใจ, B= มีความต้องการที่จะเป็นผู้น า, C= มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม, 
D= มีความม่ันใจในการตัดสินใจ, E= มีความสามารถในการรับรู้และมีความฉลาด, F= รู้จักมอบหมาย
งาน, G= มีอารมณ์ขัน, H= มีความสามารถในการสื่อสาร, I = อุทิศตนเองให้กับงาน, J= จงรักภักดี, 
K= เห็นแก่ส่วนรวม, L= เป็นที่ยอมรับของสมาชิก, M= มีความรักในหน้าที่ รักความก้าวหน้า, 
O= มีความเข้าใจในเรื่องที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร 



๗๔ 

ตารางที่ ๒.๑๕ การสังเคราะห์คุณลักษณะของภาวะผู้น า และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทต่าง ๆ 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารงาน เพ่ือค้นหาคุณลักษณะปัจจัยที่มี
อิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารได้ 

นักวิชาการ คุณลักษณะของภาวะผู้น า 
สัญลักษณ์ 

ในการ
สังเคราะห์ 

Dessler, G.,  
(2004, pp. 256-258) 

๑. เป็นผู้น าที่มีแรงจูงใจ  
๒. มีความต้องการที่จะเป็นผู้น า  
๓. มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม 
๔. เป็นผู้มีความมั่นใจ 
๕. มีความสามารถในการรับรู้และมีความฉลาด 
๖. ต้องเป็นผู้ที่รู้จักองค์การเป็นอย่างดี  

A 
B 
C 
D 
E 
F 

   
พรรณทิพย์  
ศิริวรรณบุศย์,  
(๒๕๕๖, หน้า ๑๗-๑๘) 

๑. มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ มีความรอบรู้ 
และมีความสามารถที่จะสอนคนอ่ืนได ้

๒. มีความเชื่อมั่นในตนเอง และเด็ดขาดในการตัดสินใจ  
๓. มีความซื่อสัตย์และความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ

และตื่นตัวอยู่เสมอ 
๔. มีความสุภาพ เมตตา กรุณาและเห็นใจผู้อ่ืน มีศรัทธา

ต่องานและผู้ร่วมงาน 
๕. มีอารมณ์ขัน 

E 
D 
 
C 
 
C 
 
G 

   
Luis R. Gomez-Mejia 
and David B. Balkin, 
(2002, p. 287) 

๑. เป็นผู้ที่มีทักษะของการใช้อิทธิพล  
๒. เป็นผู้ที่มีทักษะในการมอบหมายงาน  
๓. เป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่น  
๔. เป็นผู้มีทักษะในการจูงใจ 

B 
F 
C 
A 

   
Hellriegel D., John 
W. Slocom and 
Richard W. 
Woodman,  
(1998, pp. 303-304) 

๑. เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
๒. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร 
๓. เป็นผู้ที่มอบอ านาจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
๔. เป็นผู้ที่เข้าใจตนเอง 
 

E 
H 
F 
C 
 

 
 
 



๗๕ 

ตารางที่ ๒.๑๕ การสังเคราะห์คุณลักษณะของภาวะผู้น า และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทต่าง ๆ 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารงาน เพ่ือค้นหาคุณลักษณะปัจจัยที่ มี
อิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารได้ (ต่อ) 

นักวิชาการ คุณลักษณะของภาวะผู้น า 
สัญลักษณ ์

ในการ
สังเคราะห ์

Paul R. Tim and 
Brent D. Peterson, 
(2000, pp. 147-150) 

๑. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร  
๒. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  
๓. เป็นผู้ที่มีความสนุกสนานกับการท างานเป็นทีม  
๔. เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์  
๕. เป็นผู้ที่กล้าตัดสินใจ 
๖. เป็นผู้ใส่ใจต่อความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน  
๗. เป็นแบบอย่างที่ดีได้  
๘. เป็นผู้ที่อุทิศตนเองให้กับงาน 
๙. เป็นผู้ที่สามารถจูงใจผู้อ่ืนได ้
๑๐. เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 
๑๑. เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ 

H 
C 
G 
E 
D 
C 
C 
I 
A 
E 
D 

   
ยงยุทธ เกษสาคร, 
(๒๕๔๖, หน้า ๖๙) 

๑ . มุ่ งแสวงห ามรรควิธีที่ จ ะน าผู้ ร่ วม งาน ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้  

๒. การแสดงออกในรูปของพฤติกรรม ได้แก่ ความสัมพันธ์
กับผู้ร่วมงาน ความสามารถในการตัดสินใจ ความ
รับผิดชอบ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  

๓. ความเป็นผู้น าสูงสามารถแสดงบทบาทในการน าด้วย
บารมี  

๔. ความจงรักภักดีให้เกิดในจิตส านึกของบุคลากรต่อ
หน่วยงาน 

๕. สร้างความพึงพอใจด้วยการใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่กับ
ผู้ร่วมงานจนสามารถสร้างทีมงานได ้

 
E 
 
 
D 
 
B 
 
J 
 

A 

   
ประเวศ วะสี,  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๘-๑๙) 

๑. ฉลาด ผู้น าตามธรรมชาติจะฉลาดกว่าผู้น าที่มาจากการ
แต่งตั้งหรือเลือกตั้ง 

๒. เป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวม 
๓. เป็นคนติดต่อสื่อสารกับคนรู้เรื่อง 
๔. เป็นที่ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ 

 
E 
K 
H 
L 



๗๖ 

ตารางที่ ๒.๑๕ การสังเคราะห์คุณลักษณะของภาวะผู้น า และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทต่าง ๆ 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารงาน เพ่ือค้นหาคุณลักษณะปัจจัยที่มี
อิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารได้ (ต่อ) 

 

นักวิชาการ คุณลักษณะของภาวะผู้น า 
สัญลักษณ์ 

ในการ
สังเคราะห์ 

ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์,
(๒๕๕๑, หน้า ๑๓) 

๑. เป็นผู้กว้าง มองไกล  
๒. เป็นคนประเภทที่มีความกระตือรือร้นอย่างแรงกล้า 
๓. มีความเข้าใจในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร  
๔. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ยาวไกล ในการพัฒนาชุมชน 
๕. ผู้น าความคิดท่ีดีที่สุด  
๖. เป็นผู้น าที่ท าให้องค์ความรู้วิชาการ 

E 
A 
O 
E 
E 
E 

   
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 
(๒๕๕๐, หน้า ๓๐๒- 
๓๐๓) 
 

๑. มีแรงบันดาลใจ  
๒. มีทัศนคติเชิงบวก  
๓. มีความเป็นนักสู้ผู้เสียสละ  
๔. ความมีภาวะผู้น า ซึ่งหมายถึงความสามารถในการจูงใจ 

A 
C 
I 
A 
 

รัศมี ภิบาลแทน, 
(๒๕๕๕: ๔๐-๔๑) 

ได้เสนอคุณสมบัติของผู้น าจากค าว่า LEADERSHIP ดังนี้ 
๑. L=Love คือ มีความรักในหน้าที่  รักความก้าวหน้า

ตลอดถึงผู้ใต้บังคับบัญชา 
๒. E=Education and Experience คือ มีการศึกษาดีมี

ประสบการณ์ เป็นผู้น าและเป็นครูคนอ่ืน 
๓. A=Adaptability คือ มีความสามารถในการปรับตัวให้

เข้ากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
๔. D=Decisiveness คือ มีความสามารถในการตัดสินใจ

ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
๕. E=Enthusiasm คือ มีความกระตือรือร้น ตั้งใจท างาน

อย่างจริงจัง และสามารถชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาท างาน
อย่างจริงจังได้ด้วย 

๖. R=Responsibility คือ มีความรับผิดชอบในส่วนของ
ตนและผู้อ่ืนที่ได้ท าลงไปและรวมถึงความรับผิดชอบที่
เกิดจากการสั่งงานที่มีความเสี่ยง (Risk) หรือตัดสินใจ
อย่างรีบด่วน 

 
 
M 
 
E 
 
E 
 
D 
 
 
A 
 
 
 
D 



๗๗ 

ตารางที่ ๒.๑๕ การสังเคราะห์คุณลักษณะของภาวะผู้น า และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทต่าง ๆ 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารงาน เพ่ือค้นหาคุณลักษณะปัจจัยที่มี
อิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลการบริหารได้ (ต่อ) 

 

นักวิชาการ คุณลักษณะของภาวะผู้น า 
สัญลักษณ์ 

ในการ
สังเคราะห์ 

รัศมี ภิบาลแทน, 
(๒๕๕๕: ๔๐-๔๑) 

๗. S=Sacrifice and Sincerity คือ มีความเสียสละและ
อุทิศตนหรือผลประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๘. H=Harmony คือ มีความนุ่มนวลโอนอ่อนผ่อนปรน 
ก่อให้เกิดความรักสามัคคี  

๙. I=Intellectual Capacity คือ มีความเฉลียวฉลาด ทัน
คนทันเกม ทันต่อเหตุการณ์ 

๑๐. P=Persuasiveness คือ มีความสามารถในการจูงใจ 

 
I 
 
C 
 
E 
A 

   
Covey, F.,  
(1999, pp. 8-11) 

๑. การก าหนดทิศทาง 
๒. การจัดระบอบการท างาน 
๓. การมอบอ านาจหน้าที่ 
๔. แบบอย่างการเป็นผู้น า 

E 
E 
F 
C 

   
ผลที่ได้จากการ
สังเคราะห์ข้อค้นพบ
จากผลงานวิจัย 

๑. มีความต้องการที่จะเป็นผู้น า การมีอิทธิพลต่อความคิด
ของผู้ตาม, มีพฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น า, มี
ความสามารถในการน าคนอ่ืน , มีอิทธิพลในการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร, มีทักษะในการจูงใจ 

๒. มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์, มีผู้น า
องค์กรดี มีจิตใจ “ธรรมาภิบาล”, มีความตระหนักใน
ตนเอง, มีการควบคุมตนเอง 

๓. มีวิสัยทัศน์, มีทักษะด้านความคิดรวบยอด , มีความรู้
ทักษะในด้านการจัดท าแผนพัฒนา, มีวิสัยทัศน์ความ
เป็นผู้น า, เป็นผู้น าทางวิชาการ 

๔. มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าตัดสินใจ, เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง, มีพฤติกรรมการตัดสินใจ, มีการตัดสินใจ, 
ชอบความท้าทายด้านการบริหาร, เป็นผู้น าในการ "ท้า
ทายกระบวนการ" 

๕. มีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร 

 
 
 
B 
 
 
C 
 
 
E 
 
 
 
D 
H 



๗๘ 

 จากคุณลักษณะของภาวะผู้น า ตามทัศนคติของนักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วในตารางที่ 
๒.๑๕ ข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจะได้น าคุณลักษณะของภาวะผู้น าเพ่ือด าเนินการสังเคราะห์เพ่ือจัดหมวดหมู่
ใหม่ โดยสังเคราะห์ตามความคุณลักษณะที่มีลักษณะสอดคล้องกันไว้ในหมวดหมู่เดียวกันดังมี
รายละเอียดตามตารางที่ ๒.๑๖ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑๖ การสังเคราะห์ เพ่ือจัดหมวดหมู่คุณลักษณะของภาวะผู้น า 

A= เป็นผู้น าที่มีแรงจูงใจ     B= มีความต้องการที่จะเป็นผู้น า 
C= มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม    D= เป็นผู้มีความม่ันใจ  
E= มีความสามารถในการรับรู้และมีความฉลาด F= ต้องเป็นผู้ที่รู้จักมอบหมายงาน  
G= มีอารมณ์ขัน      H= เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร  
I= เป็นผู้ที่อุทิศตนเองให้กับงาน    J= ความจงรักภักดี 
K= เป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวม   L= เป็นที่ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ 
M= มีความรักในหน้าที่     O= มีความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร 

การสังเคราะห์คุณลักษณะของภาวะผู้น าในบริบทปัจจัยที่มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์ 
เชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารได้ และสอดคล้องกับ
ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัย โดยเลือกในระดับความถี่ตั้งแต่ ๕ ขึ้นไป ดังมี
รายละเอียดตามตารางที่ ๒.๑๗ ดังนี้ 

 

 

 

 

ที่ นักวิชาการ A B C D E F G H I J K L M O 
๑. Dessler, G., (2004, pp. 256-258)       - - - - - - - - 
๒. Smith & Puckey, อ้างใน พรรณทิพย์   

ศิริวรรณบุศย์, (๒๕๓๑, หน้า ๑๗–๑๘) 
- -    - - - - - - - - - 

๓. Luis R. Gomez-Mejia and David B. Balkin, (2002, 
p. 287) 

   - -  - - - - - - - - 

๔. Paul R. Tim and Brent D. Peterson, (2000, pp. 
147-150) 

 -    -    - - - - - 

๕. Hellriegel D., John W. Slocom and Richard W. 
Woodman, (1998, pp. 303-304) 

- -  -   -  - - - - - - 

๖. ยงยุทธ เกษสาคร, (๒๕๔๒, หน้า ๖๙)   - -  - - - -  - - - - 
๗. ประเวศ วะส,ี (๒๕๔๐, หน้า ๑๘-๑๙) - - - -  - -  - -   - - 
๘. ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ,์ (๒๕๕๑, หน้า ๑๓)  - - -  - - - - - - - -  
๙. ปุระชัย เปีย่มสมบูรณ์, (๒๕๕๐, หน้า ๓๐๒-๓๐๓)  -  - - - - -  - - - - - 
๑๐. รัศมี ภิบาลแทน, (๒๕๕๕, หน้า ๔๐–๔๑)  -    - - -  - - -  - 
๑๑. Covey, F., (1999, pp. 8-11) - -  -   - - - - - - - - 
๑๒. ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัย -     - -  - - - - - - 

ความถี่ ๗ ๔ ๙ ๕ ๑๐ ๔ ๑ ๔ ๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 



๗๙ 

ตารางที่ ๒.๑๗ ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์คุณลักษณะของภาวะผู้น า และสอดคล้องกับผลที่ได้ 
จากการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัย 

 

ที ่
รายละเอียดคุณสมบัติของภาวะผู้น า  

ความ
ถ่ี 

 

ชื่อคุณสมบัติ
ของภาวะ
ผู้น าใหม่ 

รหัส รายละเอียด 

๑ E มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ มีความรอบรู้ และมี
ความสามารถที่จะสอนคนอ่ืนได้/เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ/
มุ่งแสวงหามรรควิธีที่จะน าผู้ร่วมงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้/ฉลาด/ผู้น าความคิดที่ดี
ที่สุด/เป็นผู้น าที่ท าให้องค์ความรู้วิชาการ/มีการศึกษาดีมี
ประสบการณ์ เป็นแบบอย่างได้หรือเป็นได้ทั้งในฐานะผู้น า
และเป็นครูคนอ่ืน/มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมได้รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป/มีความเฉลียวฉลาด ทันคน
ทันเกม ทันต่อเหตุการณ์/เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล/เป็นผู้
ที่มีวิสัยทัศน์ /การก าหนดทิศทาง/การจัดระบอบการ
ท างาน/ด้านวิสัยทัศน์/วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า/การจุด
ประกาย ขายความคิด/ความรู้ทักษะในด้านการจัดท า
แผนพัฒนา/ด้านวิสัยทัศน์/ทักษะด้านความคิดรวบยอด 
 

 
 
 
 
 
 

๑๐ 

 
 
 
 
 
 

มีความ
เฉลียวฉลาด 

๒ C มีความซื่อสัตย์และความยุติธรรม มีความรับผิดชอบและ
ตื่นตัวอยู่เสมอ/เป็นผู้ที่มีคุณธรรม/เป็นแบบอย่างที่ดีได้/มี
ความสุภาพ เมตตา กรุณาและเห็นใจผู้อ่ืน มีศรัทธาต่องาน
และผู้ร่วมงาน/เป็นผู้ใส่ใจต่อความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน/มี
ทัศนคติเชิงบวก/มีความรับผิดชอบในส่วนของตนและผู้อื่นที่
ได้ท าลงไปและรวมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากการสั่งงาน
ที่มีความเสี่ยง/มีความนุ่มนวลโอนอ่อนผ่อนปรน ก่อให้เกิด
ความรักสามัคคี และอาจหมายถึง การถ่อมตัว (Humble) 
ตามกาลเทศะด้วย/แบบอย่างการเป็นผู้น า/เป็นผู้ที่เข้าใจ
ตนเอง/ความซื่อสัตย์/มีจิตใจ “ธรรมาภิบาล”/มีผู้น าองค์กร
ดี/น าคนอ่ืน/การควบคุมตนเอง/ความตระหนักในตนเอง 

 
 
 
 
 

๙ 

 
 
 
 
 

มีคุณธรรม 

 
 
 
 



๘๐ 

ตารางที่ ๒.๑๗ ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์คุณลักษณะของภาวะผู้น า และสอดคล้องกับผลที่ได้ 
จากการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัย (ต่อ) 

 
 

ที ่
รายละเอียดคุณสมบัติของภาวะผู้น า  

ความ
ถ่ี 

 

ชื่อคุณสมบัติ
ของภาวะ
ผู้น าใหม่ 

รหัส รายละเอียด 

๓ A เป็นผู้มีทักษะในการจูงใจ/เป็นผู้ที่สามารถจูงใจผู้อ่ืนได้/มีแรง
บันดาลใจ/ความสามารถในการจูงใจ/มีความกระตือรือร้น 
ตั้ ง ใ จ ท า ง า น อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง แ ล ะ ส า ม า ร ถ ชั ก น า ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานอย่างจริงจังได้ด้วย/เป็นคนประเภท
ที่มีความกระตือรือร้นอย่างแรงกล้า/มีความสามารถในการ
จูงใจคน 

 
 

๗ 

 
มีความ 
สามารถ 

ในการจูงใจ 

     
๔ D มีก าลังใจเข้มแข็งมีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความ

เด็ดขาดในการตัดสินใจ/เป็นผู้ที่กล้าตัดสินใจ/เป็นผู้ที่มีความ
กล้าหาญ/มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง/ด้านความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าตัดสินใจ/
ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจ/พิชิตการเปลี่ยนแปลง/ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง/ความท้าทายด้านการบริหาร/ผู้น าในการ "ท้า
ทายกระบวนการ" 

 
 
 

๕ 

 
 
 

มีความกล้า
ตัดสินใจ 

ผู้วิจัยจึงขอสรุปตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) ได้ที่ได้จากการสังเคราะห์
แนวคิด และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทองค์ประกอบภาวะผู้น า เพ่ือสร้างโมเดลการวัด 
(Measurement Model) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๕ โมเดลการวัด (Measurement Model) องค์ประกอบของภาวะผู้น าที่ได้จาก 
การสังเคราะห์แนวคิดและข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทองค์ประกอบภาวะผู้น า 

มีความเฉลียวฉลาด 

มีคุณธรรม 
 

ภาวะผู้น า 
มีความสามารถในการจูงใจ 

มีความกล้าตัดสินใจ 



๘๑ 

จากผลการสังเคราะห์คุณลักษณะของภาวะผู้น า และข้อค้นพบจากผลงานวิจัย 
ท าให้ทราบถึงคุณลักษณะภาวะผู้น าที่ส าคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน กล่าวคือ  
๑) มีความเฉลียวฉลาด ๒) มีคุณธรรม ๓) มีความสามารถในการจูงใจ และ ๔) มีความกล้าตัดสินใจ 
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) มีความเฉลียวฉลาด หมายถึง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
ผ่านการบวนการทางความคิด เพ่ือหาค าตอบได้อย่างหลากหลาย เป็นทักษะที่สามารถฝึก และพัฒนา
ได้ ค าว่าเฉลียวฉลาด ๒ ค านี้มักใช้ร่วมกัน เพราะเป็นสิ่งเกื้อหนุนกัน ความฉลาด หมายถึง "ความรู้" 
(Knowledge) ความเฉลียว ตรงกับค าว่า ปฏิภาณ คือ ไหวพริบในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบได้ทันทีทัน
ควัน และแยบคาย ซึ่งเกิดจากการฝึกจากการสังเกต ช่างคิด มีความเอะใจ สงสัย หาค าตอบหาทางแก้ 
หรือเกิดจากประสบการณ์ที่ประสบมา ผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกไหวพริบ คือ "Wisdom" หรือที่เรา
เรียกว่า ความรอบรู้ พุทธิปัญญา เชาวน์ปัญญาท าให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง ในสถานการณ์
เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ผู้บริหารต้องการให้บุคลากรปฏิบัติตามค าสั่ง ควรสั่งอย่างไร โน้มน้าวใจอย่างไร 
ให้บุคลากรไม่รู้สึกอึดอัด มีความเต็มใจที่อยากจะปฏิบัติตาม เป็นต้น 

๒) มีคุณธรรม หมายถึง คุณความดีท่ีอยู่ในใจคนที่ผลักดันให้คนแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ 
ที่ถูกต้องดีงาม คุณธรรมยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ประกอบด้วย  
การมีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ และความยุติธรรม โดยมี
ความรับผิดชอบและตื่นตัวอยู่เสมอ มีความสุภาพ เมตตา กรุณาและเห็นใจผู้อื่น มีศรัทธาต่องาน และ
ผู้ร่วมงาน และใส่ใจต่อความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน ปราศจากอคติ โดยผู้ร่วมงาน
สามารถรับรู้ถึงการแสดงออกของผู้บริหารในลักษณะความนุ่มนวลโอนอ่อนผ่อนปรน ก่อให้เกิดความ
รักสามัคคี ท าให้ผู้ร่วมงานด้วยเกิดเคารพและศรัทธา เป็นผู้มีทัศนคติเชิงบวก มีจริยธรรม  มองโลก 
ในแง่ดี อันเกิดจากการที่ผู้บริหารเป็นผู้ที่เข้าใจตนเอง รู้จักการควบคุมตนเอง และความตระหนัก  
ในตนเอง ซึ่งจะสามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แม้ในสถานการณวิกฤติ  

๓) มีความสามารถในการจูงใจ ประสิทธิผลการบริหารจะบังเกิดขึ้นได้เพราะการ
อาศัยการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (Getting things done Through other people) ด้วย
ความเต็มใจ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่มีความส าคัญ เนื่องจากผู้บริหารไม่สามารถจัดการทุกกระบวนการ  
ได้ด้วยตนเอง ต้องอาศัยคนอ่ืน ดังนั้น ผู้บริหารเป็นผู้มีแรงบันดาลใจสร้างความคาดหวังในความส าเร็จ
ของงานแก่ผู้ร่วมงานที่จะสามารถจูงใจผู้อื่นได้ มีความกระตือรือร้น ตั้งใจท างานอย่างจริงจัง ซึ่งแสดง
ถึงความมั่นใจในการเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้น และสามารถกระตุ้นให้บุคลากรมีก าลังใจใน และเกิด
ความรู้สึกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการท างาน มีความสามารถชักน า หรือสามารถโน้มน้าวจิตใจ 
เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างจริงจัง  สามารถท าให้
ผู้ร่วมงานเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน เกิดภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงาน 

๔) มีความกล้าตัดสินใจ การตัดสินใจ เป็นหน้าที่ที่ส าคัญของผู้น าหรือผู้บริหาร หาก
ผู้บริหารสั่งการทั้งหมด ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเอง โดยไม่สนใจความต้องการของคนอ่ืน
บางครั้งอาจน าไปสู่ผลกระทบด้านลบ การตัดสินใจที่ดีผู้บริหารต้องมีศักยภาพในการค้นหาความจริง 
และ ประเมินสถานการณ์ก่อนท าการตัดสินใจ ว่าควรท าหรือไม่ควรท า และเพราะอะไร ชอบความ  



๘๒ 

ท้าทายด้านการบริหาร ชอบการเปลี่ยนแปลง พิชิตการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบด้วย การมีก าลังใจ
เข้มแข็ง มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความเด็ดขาด ในการตัดสินใจ เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ ในการ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ผู้บริหารต้องแสดงจุดยืนอย่างมีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น
ต่อปัญหา หรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น และมีความกล้าที่จะตัดสินใจเพ่ือสร้างความแตกต่างในทางบวกใน
อนาคต  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า จากผลการสังเคราะห์คุณลักษณะของภาวะผู้น า ร่วมกับข้อค้นพบ
จากผลงานวิจัยท าให้ทราบถึงคุณลักษณะภาวะผู้น าที่ส าคัญ ๔ ประการซึ่งมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การบริหารงาน ประกอบด้วย ๑) มีความเฉลียวฉลาด หมายถึง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ผ่านการบวนการทางความคิด เพ่ือหาค าตอบได้อย่างหลากหลาย ๒) มีคุณธรรม 
หมายถึง คุณความดีที่อยู่ในใจคน ที่ผลักดันให้คนแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ถูกต้องดีงาม คุณธรรมยัง
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ๓) มีความสามารถในการจูงใจ หมายถึง 
ความสามารถในการชักน า โน้มน้าว กระตุ้นใจผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่มุ่งหวัง ๔) มีความกล้า
ตัดสินใจ หมายถึง มีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็ว และถูกต้อง ซึ่งสามารถสร้างตัวชี้วัด 
คุณลักษณะภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน ได้ดังนี้ 

ตารางที่ ๒.๑๘ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด คุณลักษณะของภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล 
การบริหารงาน 

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 
ภาวะผู้น า มีความเฉลียวฉลาด ๑. มีปฏิภาณไหวพริบ ในการบริหารองค์กรให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
๒. มีวิสัยทัศน์  สามารถก าหนดนโยบายในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน โดยมีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ 

๓. มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์ขององค์กรใน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ าต่อสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

๔. มุ่งแสวงหารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ 
ที่ จะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้ 

๕. สามารถตอบสนองความคาดหวัง หรือความ
ต้องการของบุคลากร และประชาชนได้ 

 

 

 



๘๓ 

ตารางที่ ๒.๑๘ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด คุณลักษณะของภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล 
การบริหารงาน (ต่อ) 

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 
ภาวะผู้น า มีคุณธรรม ๑. เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์

ส่วนรวม 
๒. มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
๓. มีความสุภาพ เมตตา กรุณา และเห็นใจผู้อ่ืน 
๔. ปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน 
๕. สามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ได ้
 

 มีความสามารถใน
การจูงใจ 

๑. สามารถสร้างความมั่นใจว่า งานที่ปฏิบัติต้อง
ส าเร็จด้วยดี ท าให้เกิดก าลังใจในการท างาน  

๒. มีความกระตือรือร้น ตั้งใจท างานอย่างจริงจัง 
ท าให้เกิดความต้องการในการปฏิบัติตาม 

๓. สามารถกระตุ้นให้บุคลากรมีก าลังใจในและเกิด
ความรู้สึกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการ
ท างาน 

๔. มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจ ให้เกิด
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๕. เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน และประชาชนท า
ให้ท่านเกิดภาคภูมิใจ 

 
 มีความกล้าตัดสินใจ ๑. มีศักยภาพในการค้นหาความจริง และประเมิน

สถานการณ์ก่อนท าการตัดสินใจ ว่าควรท า
หรือไม่ควรท า เพราะอะไร 

๒. สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้วยความรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ ์

๓. ยึดถือความยุติ ธรรม  ตัดสิน ใจด้ วยความ
เด็ดขาด 

๔. ตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

๕. ยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือใช้ประกอบ 
การตัดสินใจ 



๘๔ 

๒.๔.๓ ปัจจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการบริหารหรือการจัดการองค์กร เพราะท าให้
เกิดความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งเป็นการเปิดกว้างในด้านความคิด มุมมอง ทัศนคติ น าไปสู่การตัดสินใจ
ร่วมกัน และประการส าคัญคือ เป็นการลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะการบริหารงาน
ภาครัฐที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Based Management) เพราะในปัจจุบันจะต้องสามารถวัด
และตรวจสอบได้ว่างานที่ท าอยู่ในปัจจุบันนั้นสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยการท างาน
แบบมีส่วนร่วมเป็นหลัก การมีส่วนร่วมได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายตามทัศนคติของตนไว้ ดังนี้ 

๑) แนวคิดการมีส่วนร่วม 

 ค าว่า “การมีส่วนร่วม” ได้มีผู้ให้ความหมายที่หลากหลาย และความแตกต่างกันไป
ตามความเข้าใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งอาจจะมองทั้งในแง่ของแนวคิด หลักการ
กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติ โดยมีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ได้แก่ 
การวิจัย การวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล 
ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public PARTI) หมายถึง  
การกระจายโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารซึ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ โดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นให้
ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนควบคุมโดยตรงจากประชาชน  

นอกจากนี้ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การมีส่วน
ร่วมในการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของ
กลุ่ม๑๐๗ ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายกว้าง และใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน นักการศึกษาใช้ค านี้อ้างอิงถึง
การมีส่วนร่วมในเหตุการณ์กิจกรรม หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ โดยใช้ 
ในความหมายของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ๑๐๘ ซึ่งเป็นการแบ่งอ านาจในการก าหนด
นโยบาย และตัดสินใจในการก าหนดหรือจัดสรรทรัพยากร ซึ่งจะไม่สามารถท าได้โดยขาดความเข้าใจ
ร่วมกันใต้จิตส านึก และการประสานงานกัน โดยการร่วมมือกันของบุคคลส่วนใหญ่ที่แสดงออกโดย
ผ่านกลุ่มตัวแทนในการก าหนด และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งจะท าให้กลุ่มสามารถ
ตัดสินใจในสิ่งที่กระทบต่อชีวิตเขา โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่ เขาควรได้รับจากบริการต่าง ๆ๑๐๙  
โดยการมีส่วนร่วมโดยทั่วไปในขั้นตอนการวางแผน และตัดสินใจไม่ได้หมายความว่า จะเป็น  
การตัดสินใจ และวางแผนได้เพียงอย่างเดียว ยังใช้การวางแผน และตัดสินใจควบคู่ไปกับขั้นตอน 

                                           
๑๐๗ William W. Reeder., Some Aspects of the Information Social PARTI of Farm 

Famillies in New York State, (New York: Cornell University, 1978), p. 39. 
๑๐๘ Douglah, M., “Some Perspective on the Phenomenon of PARTI”. Adult education 

Journal, vol. 20. No. 2 (February, 1970): 88-89. 
๑๐๙ Corazan, D. and Alma, G., People Participation, Philippine Encyclopedia of Social 

Works, 1977, pp. 230-236. 



๘๕ 

การปฏิบัติการด้วย การวางแผน และการตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องของการรับ
ผลประโยชน์ และการตรวจสอบ และประเมินผล ในกิจการพัฒนาด้วย จะเห็นว่าการวางแผน และ
ตัดสินใจนั้นเกี่ยวข้องเกือบโดยตรงกับการปฏิบัติ ผลประโยชน์ การตรวจสอบ และประเมินผลด้วย 
นอกจากนี้ก็จะมีผลสะท้อนกลับจากการตรวจสอบ ประเมินผล และการปฏิบัติการกลับไปสู่การ
ตัดสินใจอีกด้วย๑๑๐   

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนว่า 
เป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาร่วมคิด ตัดสินใจ
แก้ปัญหาของตนเอง เน้นการมีส่วนร่วม ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความช านาญของประชาชนแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน การใช้วิทยาการที่เหมาะสมให้การสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กร 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง๑๑๑ ซึ่งเป็นในรูปแบบการแสดงออกในรูปกิจกรรมที่ประชาชนพยายามมีอิทธิพล
ต่อนโยบายสาธารณะ หรือ หมายถึง การกระท าโดยตัวปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ ได้มีการพยายาม
กดดันต่อชนชั้นน า หรือ กลุ่มบุคคลเล็ก ๆ ที่สนใจในกิจกรรมสาธารณะ เช่น การเขียนจดหมายถึง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การมีส่วนร่วมกันในองค์กรและการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้สมัคร  
การวิ่งเต้นกับส านักงานราชการ การส่วนร่วมในการเดินขบวน การเดินขบวนแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง หรือแสดงพลังทางการเมือง การประท้วง การร่วมประชุมทางการเมือง การร่วมฟัง
ปาฐกถาทางการเมือง และการระดมพล๑๑๒ โดยที่ภาครัฐต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นเพราะ
เป็นกระบวนการที่ตอบสนองความกังวล ความต้องการ และคุณค่าของประชาชน ได้รับการบูรณาการ
ในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ผ่านกระบวนการสื่อสารแบบสองทาง โดยมีเป้าหมายโดยรวม
เพ่ือที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน”๑๑๓ 

จากข้อคิดความเห็นของนักวิชาการที่ได้ให้แนวคิดของการมีส่วนร่วมตามทัศนคติของ
ตน กล่าวโดยสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ  กล่าวคือ 
ขั้นตอนการวางแผน การตัดสินใจ ขั้นตอนในการปฏิบัติ การรับผลประโยชน์ การตรวจสอบและการ
ประเมินผล โดยจะมีผลสะท้อนกลับจากการตรวจสอบและประเมินผลกลับไปสู่การตัดสินใจใหม่  
ซึ่งการมีส่วนร่วมในภาครัฐคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ภาครัฐ ทั้งทางตรง และทางอ้อม ในทางตรงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้ก าหนดการมีส่วนร่วมไว้ในมาตราต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เช่นการรับฟังความคิดเห็น 

                                           
๑๑๐ Cohen, J.M. and Uphoff, N.T., Rural - Development PARTI : Concepts and 

Measures for Project Design, Implementation and valuation, (The Rural Development 
Committee Center for International Studies Cornell University, 1977), p. 56. 

๑๑๑ Erwin, W., PARTI Management: Concept Theory and Implementation, (Atlanta 
G.: Georgia State University, 1976), p. 138. 

๑๑๒ Dye, T.R., Politics in America (3 ed.), Upper Saddle Rever, (New Jersey: Prentice-
Hall. 1999), p. 236. 

๑๑๓ James L. Creighton, Involving citizens in community decision making: a 
guidebook, (Washington, DC: Program for Community Problem Solving, 1994), p. 222-223. 



๘๖ 

ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง หรือในการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผน และ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ส่วนในทางอ้อม เช่น การเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นต้อง
มาจากการเลือกตั้ง หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้ง หรือมาจากความเห็นชอบของสภา
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคประชาชนในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของตน 

ตารางท่ี ๒.๑๙ แนวคิดการมีส่วนร่วม 

นักวิชาการ แนวคิดการมีส่วนร่วม 
William W. Reeder,  
(1978, p. 39) 

การปะทะสังสรรค์ทางสังคม ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล
และของกลุ่ม 

  
Douglah, M.,  
(1970: 88-89) 
 

มีความหมายกว้าง และใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ส่วน
ใหญ่หมายถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 

Corazan, D. and Alma, G.,  
(1977, pp. 230-236) 

การแบ่งอ านาจในการก าหนดนโยบาย และตัดสินใจใน
การก าหนดหรือจัดสรรทรัพยากร  
 

Cohen, J.M. and Uphoff, N.T., 
(1977, p. 56) 

การมีส่วนร่วมประกอบด้วย ร่วมวางแผนและตัดสินใจ, 
ร่วมด าเนิ นการ, ร่วมรับผลประโยชน์  และร่วม
ตรวจสอบ 
 

Erwin, W.,  
(1976, p. 138) 

กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานพัฒนาร่วมคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาของ
ตนเอง เน้นการมีส่วนร่วม ใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
ความช านาญของประชาชนแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 

Dye, T.R.,  
(1999, p. 236) 

รูปแบบการแสดงออกในรูปกิจกรรมที่ประชาชน
พยายามมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ 

  
James L. Creighton,  
(1994, pp. 222-223.) 

การบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ผ่าน
กระบวนการสื่อสารแบบสองทาง โดยมีเป้าหมาย
โดยรวมเพ่ือที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับ
การสนับสนุนจากประชาชน 

 

 



๘๗ 

๒) ลักษณะ และรูปแบบของการมีส่วนร่วม 

จากผลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในตารางที่ ๒.๔ การสังเคราะห์ 
ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผล
การบริหาร หรือสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารได้ พบว่า งานวิจัยจ านวน ๑๓ เรื่อง ได้ให้
น้ าหนักกับคุณลักษณะของการมีส่วนร่วมในบริบทต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารได้ กล่าวคือ การมีส่วนร่วมของ
พลเมือง เพ่ือสร้างระบบการเปลี่ยนแปลง๑๑๔ วัฒนธรรมองค์การ๑๑๕ ที่เน้นการมีส่วนร่วม๑๑๖ เพ่ือ
สนองตอบต่อตามความต้องการของประชาชน๑๑๗ ๑๑๘ โดยในขณะที่ผู้บริหารต้องมีทักษะด้านมนุษย 
สัมพันธ์๑๑๙ เช่น  การมีส่ วนร่วมสนับสนุน ๑๒๐ ในการจัดการความรู้และการมีส่วนร่วม๑๒๑  
ในการพัฒนาบทบาทการบริหารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร๑๒๒มีกลไกในการส่งเสริมการท างาน
ร่วมกันที่เป็นระบบ การบริหารงานมีการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก และมีความคล่องตัว  

                                           
๑๑๔ Mendiola Teng-Calleja, Ma. Regina M. Hechanova, Ramon Benedicto A. Alampay, 

Nico A. Canoy, Edna P. Franco & Erwin A. Alampay, Transformation in Philippine local 
government, Journal Local Government Studies, Volume 43 Issue 1 (March, 2017): 64-88. 

๑๑๕ ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา, “ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น”, วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีท่ี ๗ 
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖): ๑๔๐-๑๔๑. 

๑๑๖ ธณัฐพล ชอุ่ม, “การบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลต าบลในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย”, วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๕๘): ๑๓๗. 

๑๑๗ ปรีชา สุวรรณภูมิ, “รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ ๑ ประเทศไทย”, วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-
ธันวาคม ๒๕๕๔): ๑๐๖. 

๑๑๘ นิทัศน์ เพชรน้อย, “ประสิทธิผลของการบริหารการพัฒนา: กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก”,  
รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ๒๕๕๗), หน้า ๒๗๕. 

๑๑๙ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ,  “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ , ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖): ๙๔-๙๕. 

๑๒๐ พระสมบัติ สุขทวีเลิศพงศ์ และ วรเดช จันทรศร, “ประสิทธิผลของการบริหารกิจการคณะสงฆ์”, 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
เมษายน ๒๕๖๑): ๑๕๓. 

๑๒๑ วาสนา คงสกุลทรัพย์, “การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม”, 
JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE, Vol. ๑๑ No. ๒ (May-August ๒๐๑๗): ๑๔๗. 

๑๒๒ จริยา มหายศนันทน์, “การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๑๕๒. 



๘๘ 

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๒๓  
มีการมีส่วนร่วม มีความสามัคคีปรองดอง๑๒๔ เพ่ือลดแรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชน๑๒๕ 

จากข้อค้นพบจากผลงานวิจัยดังกล่าว น าไปสู่คุณลักษณะการมีส่วนร่วมซึ่งได้มี
นักวิชาการได้เสนอในการแบ่งคุณลักษณะการมีส่วนร่วมไว้หลายลักษณะ และแบ่งเป็นหลายขั้นตอน
แตกต่างกัน ตามแต่วิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่นักวิชาการหลายท่านได้จ าแนกไว้ ดังต่อไปนี้ 

การมีส่วนร่วม มีกรอบแนวคิดท่ีกว้างขวางและสามารถเกิดขึ้นได้ในขอบเขตและระดับ
ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภท และประเด็นปัญหา การนิยามการมีส่วนร่วมมักจะเป็นไปใน
ลักษณะการบรรยายองค์ประกอบ และรูปแบบของการมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้นว่า  
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ หรือโครงการที่ส่วนราชการ 
จะด าเนินการซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยปกติของประชาชนในชุมชนนั้น การท าความ
เข้าใจถึงผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ส่วนราชการจะด าเนินการ และการปรึกษาหารือร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และรัฐต้องรับฟัง และแก้ไข
ปัญหาจนประชาชนเกิดความพึงพอใจ และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ภารกิจหรือโครงการนั้นเกิด
ผลส าเร็จ เพราะเห็นว่าจะเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน๑๒๖ 

ขณะเดียวกันมีนักวิชาการ และผลจากการศึกษา และการทบทวนจากวรรณกรรม 
ที่เก่ียวข้อง ได้เสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการบริหาร เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลทางการบริหาร ไว้ตาม 
ทัศนะคติของตนกล่าวคือ Cohen and up Hoff๑๒๗, Alastair T, White๑๒๘, โกวิทย์ พวงงาม๑๒๙, 

                                           
๑๒๓ วิมล ชาตะมีนา และคณะ, “ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการและด าเนินโครงการของ

อบจ.แพร่และของ อบจ.พิษณุโลก”, รายงานวิจัย, หน้า ๒. 
๑๒๔ สุเมธ แสงนิ่มนวล, “ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย”, 

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, หน้า ๒๕. 
๑๒๕ พลภัทร ช่างสากล, “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, หน้า ๒๐๘. 
๑๒๖ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เอกสารชี้แจงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, ๒๕๔๖), หน้า ๙. 

๑๒๗ Cohen, J.M. and Uphoff, N.T., PARTIs Place in Rural Development: Seeking 
Clarity through Specificity, (New York: World Developments, 1980), pp. 219-222. 

๑๒๘ White Alastair T., Why, Community PARTI?, A Discussion of the Argument go, 
(Community PARTI: Current Issue and Lesson Learned. n.p. United Nations Children’ s Fun, 1982), 
p. 18. 

๑๒๙ โกวิทย์ พวงงาม, การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ าปี ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทมิสเตอร์ก๊อปปี้ ประเทศไทย จ ากัด, 
๒๕๕๐), หน้า ๘. 



๘๙ 

รัตนา บุญมัธยะ๑๓๐, นรินทร์ชัย พัฒนพงศา๑๓๑, สุนีย์ มัลลิกะมาลย์๑๓๒, อรทัย ก๊กผล๑๓๓,นรินทร์ชัย  
พัฒนพงศา๑๓๔, รายงานวิจัยของสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่๑๓๕ และส านักส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน๑๓๖ ได้แสดงถึงการมีส่วนร่วมจ าแนกออกได้ ๕ ระดับ ดังนี้ 

๑) ร่วมคิด หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นการแสดงออกด้านความคิดเกี่ยวกับการ
จัดระบบ หรือก าหนดระบบของโครงการ เป็นการประเมินปัญหาหรือทางเลือกที่ จะสามารถเป็นไปได้
ที่จะน าไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาโดยการประเมินสภาพที่เป็นอยู่และสาเหตุของปัญหา ซึ่งในขั้นตอนนี้ 
ยังแบ่งย่อยออกเป็น ๖ ส่วน ได้แก่ ๑.๑) ร่วมค้นปัญหา กล่าวคือถ้าหากยังไม่สามารถทราบถึงปัญหา
และเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดีแล้วการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่นย่อมไร้ประโยชน์ เพราะประชาชนจะไม่เข้าใจ และมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการ
ด าเนินงานงานเหล่านั้น ๑.๒) ร่วมค้นหาสิ่งที่จ าเป็นในปัจจุบันคืออะไร โดยการมีส่วนในระดับให้
ข้อมูลข่าวสาร (Information) ซึ่งเป็นระดับเริ่มต้น เป้าหมาย คือ การให้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและ
ถูกต้อง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ทางเลือก และทางแก้ไข ๑.๓) ร่วมคิดใน
การจัดล าดับปัญหา เพ่ือจะแก้สิ่งใดก่อนหลัง โดยการส ารวจความคิดเห็น การสนทนากลุ่มย่อย  
การจัดเวทีสาธารณะ โดยการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้เห็นความส าคัญของปัญหาในแต่ละเรื่อง  
เพ่ือประโยชน์ในการจัดล าดับในความส าคัญของปัญหาเรื่องนั้น ๆ  ๑.๔) ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา 
เป็นเรื่อง ๆ เพราะการวางแผนด าเนินงานเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด  
การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการน าเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน ๑.๕) ร่วม
ระดมความคิด ถึงทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม เพ่ือแก้ไขปัญหา 

                                           
๑๓๐ รัตนา บุญมัธยะ, กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชนจากการท างานของตนเองเป็น

ขั้นตอน, วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๕๐): ๖-๗. 

๑๓๑ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง , (เชียงใหม่: 
สิริลักษณ์การพิมพ์, ๒๕๕๗), หน้า ๑๗-๑๘. 

๑๓๒ สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๕๗-๖๒. 

๑๓๓ อรทัย ก๊กผล, คู่คิด คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับนักบริหารท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: 
จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๗-๑๙. 

๑๓๔ นรินทร์ ชัย พัฒนพงศา , การมีส่วนร่วม: หลักการพ้ืนฐานเทคนิคและกรณี ตัวอย่าง , 
(กรุงเทพมหานคร: ๕๙๘ Print, ๒๕๕๖), หน้า ๑๗-๑๘. 

๑๓๕ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, “โครงการจัดท ารูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการจัดท านโยบาย แผน มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”, รายงานวิจัย, (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗), 
หน้า ๒๓. 

๑๓๖ ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, คู่มือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน , 
(กรุงเทพมหานคร: กรมชลประทาน, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐-๑๑. 



๙๐ 

๒) ร่วมตัดสินใจ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการเลือกว่าอะไรควรท า และท าอย่างไร 
ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการในการวางนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหา 
หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง 

๓) ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหานั้น ๆ หมายถึง เป็นการด าเนินงานตามโครงการและ
แผนงานและเป็นการก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ 
ดังนี้ ๓.๑) การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Administration and Coordination) 
จะมีส่วนร่วมโดยวิธีการจ้างบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ การฝึกอบรมผู้ที่จะเข้าปฏิบัติใน
โครงการหรือการให้ค าปรึกษาในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ และเป็นผู้ประสานงานในโครงการ
ด้วย ๓.๒) การมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ มักพบว่ามีลักษณะเป็นการบังคับให้เข้า
ปฏิบัติในโครงการมากที่สุด การมีส่วนร่วมโดยการบังคับให้ปฏิบัติจะต่างจากการให้ความร่วมมือ 
เพราะการบังคับให้ท านั้น ผลประโยชน์ (Benefits) จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ส าคัญแต่ถ้าเป็นการมีส่วนร่วม
ด้วยความเต็มใจนั้น จะมีการค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกิดการมีส่วนร่วมด้วย 

๔) ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการด าเนินงาน  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ ๔.๑) การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) 
ได้แก่การมีส่วนร่วมสละแรงกาย การสละเงิน การให้วัสดุอุปกรณ์ และการให้ค าแนะน า ซึ่งทรัพยากร
เหล่านี้จะให้ด้วยความ ๔.๒) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม ได้แก่ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
แก่สังคม เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือส่วนกลางของชุมชน เช่นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตการเกิด
ระบบน้ าประปา  ๔.๓) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านบุคคล ได้แก่ ความนับถือตนเอง พลัง
อ านาจทางการเมือง ความคุ้มค่าของผลประโยชน์ 

๕) ร่วมติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน หมายถึงการมีส่วน
ร่วมในการวัดผล และวิเคราะห์ผลของการด าเนินงาน รวมทั้งเป็นการค้นหาข้อดีและข้อบกพร่องเพ่ือ
หาแนวทางแก้ไขการท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป แต่การมีส่วนร่วมในขั้นนี้ส่วนใหญ่บทบาท
ดังกล่าวจะเป็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยจะเป็นการประเมินผลของงบประมาณที่ จัดสรรนั้นน าไปใช้
อย่างไรบางกรณีแม้แต่เจ้าหน้าที่เองยังไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนดังกล่าว การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลนี้จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพลังงานความคิดของมวลชนที่จะท าให้
โครงการพัฒนาหรือสามารถน าประยุกต์ใช้ต่อไป 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทั้ง ๕ ระดับนี้ มีความสอดคล้องกับผลที่ได้จากการ
สังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารได้ พบว่า ประสิทธิผลการ
บริหารส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ในการจัดการความรู้ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบทบาทการ
บริหารทั้งภายใน และภายนอกองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดความคล่องตัวทางการบริหาร เกิดความสามัคคีปรองดองทั้งภายในองค์การ และเพ่ือ
ลดแรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชน เช่น กรณีประชาชน ๓ หมู่บ้าน ซึ่งมีประชากร ๔,๐๐๐ คน 
คือ หมู่ ๑๓ บ้านน้ าจวง หมู่ ๑๒ บ้านน้ าคับ และหมู่ ๑๔ บ้านน้ าจวงใต้ ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติ



๙๑ 

ตระการ จังหวัดพิษณุโลก ลงมติไม่ขอรับงบประมาณ จ านวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เนื่องจาก
งบประมาณที่ภาครัฐมอบให้ไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน๑๓๗ ซึ่งแสดงให้ทราบถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับภาครัฐที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน 

จากคุณลักษณะ และรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่นักวิชาการได้กล่าวถึง และ 
ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารงาน เพ่ือค้นหา
คุณลักษณะปัจจัยที่มีอิทธิพล หรือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลการบริหาร หรือสามารถ
พยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารได้ผู้ วิจัยจะได้ท าการสังเคราะห์ เพ่ือจัดหมวดหมู่ โดยการ  
น าคุณลักษณะที่สอดคล้องกันลงในหวดหมู่เดียวกัน โดยใช้สัญลักษณ์เพ่ือจัดหมวดหมู่ใหม่ ดังนี้  

A = ร่วมคิด และตัดสินใจ 
B = ร่วมด าเนินการ 
C = ร่วมผลประโยชน์ 
D = ร่วมประเมินผล 
E = การเสริมพลังอ านาจ 

ตารางท่ี ๒.๒๐ การสังเคราะห์คุณลักษณะ และรูปแบบของการมีส่วนร่วม 
 

นักวิชาการ ลักษณะ และรูปแบบของการมีส่วนร่วม 
สัญลักษณ์ 

ในการ
สังเคราะห์ 

คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 
(๒๕๔๖, หน้า ๙) 

๑. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล 
๒. การปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาค

ประชาชน โดยให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 

D 
 
A 

   
Cohen, J.M. and 
Uphoff, N.T.,  
(1980, pp. 219-222) 

๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
๒. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
๓. การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

A 
B 
C 
D 

   

White Alastair T. 
Why,  
(1982, p. 18) 

๑. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
๒. มีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา 
๓. มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติการ 
๓. มีส่วนร่วมในผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 
๔. มีส่วนร่วมในการประเมินผล 

A 
C 
B 
C 
D 

                                           
๑๓๗ โพสต์ทูเดย์, ๓ หมู่บ้านพิษณุโลกประกาศไม่รับงบโครงการเท่ียวชุมชนเหตุไม่ตรงความต้องการ

ชาวบ้าน , [ออนไลน์ ], แหล่งที่มา: https://www.posttoday.com/social/local/558453 [๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๑]. 



๙๒ 

ตารางท่ี ๒.๒๐ การสังเคราะห์คุณลักษณะ และรูปแบบของการมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 

นักวิชาการ ลักษณะ และรูปแบบของการมีส่วนร่วม 
สัญลักษณ์ 

ในการ
สังเคราะห์ 

โกวิทย์ พวงงาม, 
(๒๕๕๐, หน้า ๘) 

๑. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
๒. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
๓. การมีส่วนร่วมในการลงทุน  
๔. การปฏิบัติงาน 
๕. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 

A 
A 
C 
B 
D 

   
สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
(๒๕๔๗, หน้า ๒๓) 

๑. การให้/รับข่าวสาร 
๒. การปรึกษาหารือ 
๓. การร่วมคิด 
๔. การร่วมท า 
๔. การเป็นหุ้นส่วนหรือภาคี 
๕. การเสริมพลังอ านาจ 

A 
A 
A 
B 
C 
E 

   
ส านักส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน, 
(๒๕๕๕, หน้า ๑๐-๑๑) 

๑. การมีส่วนในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร 
๒. การมีส่วนในระดับปรึกษาหารือ 
๓. การมีส่วนในระดับการเข้ามามีบทบาท 
๔. การมีส่วนในระดับสร้างความร่วมมือ 
๕. การมีส่วนในระดับให้อ านาจแก่ประชาชน 

A 
A 
A 
A 
A 

   
United Nation, 
(1980, pp. 219-222) 

๑. การมีส่วนในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร 
๒. การมีส่วนในระดับปรึกษาหารือ 
๓. การมีส่วนในระดับการเข้ามามีบทบาท 
๔. การมีส่วนในระดับสร้างความร่วมมือ 
๕. การมีส่วนในระดับให้อ านาจแก่ประชาชน 

A 
A 
A 
A 
A 

   
รัตนา บุญมัธยะ, 
(๒๕๕๐: ๖-๗)  

๑. ร่วมค้นหาปัญหา วิเคราะห์สาเหตุปัญหา 
๒. ร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา 
๓. ร่วมปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
๔. ร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรมนั้น ๆ 
๕. ติดตามประเมินผล 

A 
A 
B 
C 
D 

 
 



๙๓ 

ตารางท่ี ๒.๒๐ การสังเคราะห์คุณลักษณะ และรูปแบบของการมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 

นักวิชาการ ลักษณะ และรูปแบบของการมีส่วนร่วม 
สัญลักษณ์ 

ในการ
สังเคราะห์ 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๗-๑๘) 

๑. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล 
๒. การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
๓. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
๔. การมีส่วนร่วมท า 
๕. การมีส่วนร่วมสนับสนุน 

A 
D 
A 
B 
C 

   
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 
(๒๕๕๐, หน้า ๕๗-๖๒) 

๑. ร่วมรับรู้ 
๒. ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น 
๓. ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ 
๔. ร่วมด าเนินการ 
๕. ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
๖. ร่วมรับผล 

A 
A 
A 
B 
D 
C 

   
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๗-๑๘) 

๑. ร่วมค้นปัญหาของตนให้ เห็นว่าสิ่ งใดที่ เป็นปัญหา
รากเหง้าของปัญหา 

๒. ร่วมค้นหาสิ่งที่จ าเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร 
๓. ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดล าดับปัญหา เพ่ือจะแก้สิ่ง

ใดก่อนหลัง 
๔. ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเรื่อง ๆ 
๕. ร่วมระดมความคิดถึงทางเลือกต่าง ๆ และเลือก

ทางเลือกท่ีเหมาะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาตามท่ีวางแผนไว้ 
๖. ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ 
๗. ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
๘ . ร่วมติดตามการด าเนิ นงานและประเมินผลการ

ด าเนินงาน 
๙. ร่วมรับผลประโยชน์ / หรือร่วมเสียผลประโยชน์จาก

การด าเนินงาน 

 
A 
A 
 
A 
A 
 
A 
B 
B 
 
C 
 
D 

 

 

 



๙๔ 

ตารางท่ี ๒.๒๐ การสังเคราะห์คุณลักษณะ และรูปแบบของการมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 

นักวิชาการ ลักษณะ และรูปแบบของการมีส่วนร่วม 
สัญลักษณ์ 

ในการ
สังเคราะห์ 

อรทัย ก๊กผล,  
(๒๕๕๒, หน้า ๑๗-๑๙) 

๑. เริ่มตั้งแต่การเกิดจิตส านึกในตนเอง 
๒. ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุ

อย่างไร 
๓. ร่วมกันวางแผนการด าเนินการว่าจะจัดกิจกรรม 
๔. ร่วมด าเนินงาน 
๕. ร่วมกันติดตามประเมินผล 
๖. ร่วมรับผลประโยชน์ 

A 
 
A 
A 
B 
C 
D 

จากคุณลักษณะของการมีส่วนร่วม ตามทัศนคติของนักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วใน
ตารางที่ ๒.๒๐ ข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจะได้น าคุณลักษณะของการมีส่วนร่วมเพ่ือด าเนินการสังเคราะห์เพ่ือ
จัดหมวดหมู่ใหม่ โดยสังเคราะห์ตามความคุณลักษณะที่มีลักษณะสอดคล้องกันไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน
ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ ๒.๒๑ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒.๒๑ การสังเคราะห์ เพ่ือจัดหมวดหมู่คุณลักษณะการมีส่วนร่วม 

หมายเหตุ: การอธิบายคุณลักษณะการมีส่วนร่วม 
A = ร่วมคิด   B = ร่วมด าเนินการ   C = ร่วมผลประโยชน์   
D = ร่วมประเมินผล  E = การเสริมพลังอ านาจ 
 
 

ที ่ นักวิชาการ A B C D E 
๑. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, (๒๕๔๖, หน้า ๙)  - -  - 
๒. Cohen, J.M. and Uphoff, N.T., (1980, pp. 219-222) -    - 
๓. White Alastair T., (1982, p.18)     - 
๔. โกวิทย์ พวงงาม, (๒๕๕๐, หน้า ๘)     - 
๕. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (๒๕๔๗, หน้า ๒๓)    -  
๖. ส านักส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน, (๒๕๕๕, หน้า ๑๐-๑๑)  - - - - 
๗. United Nation, (1981, pp. 123-124)  - - - - 
๘. รัตนา บุญมัธยะ, (๒๕๕๐: ๖-๗)     - 
๙. นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, (๒๕๔๗, หน้า ๑๗-๑๘)     - 
๑๐. สุนีย์ มัลลิกะมาลย,์ (๒๕๕๐, หน้า ๕๗-๖๒)     - 
๑๑. อรทัย ก๊กผล, (๒๕๕๒, หน้า ๑๗-๑๙)     - 
๑๒. นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, (๒๕๔๖, หน้า ๑๗-๑๘)     - 

ความถี่ ๑๑ ๙ ๙ ๙ ๑ 



๙๕ 

ตารางที่ ๒.๒๒ ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์คุณลักษณะ และรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่สอดคล้อง
กับผลที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัย 

 

ที ่
รายละเอียดตัวแปร  

ความถี่ 
 

ชื่อตัวแปรใหม่ 
รหัส รายละเอียด 

๑ A การเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร/
การมีส่วนในระดับการเข้ามามีบทบาทร่วมคิด ร่วม
แสดงความคิดเห็น/ร่วมในการค้นหาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา/ร่วมวิเคราะห์สาเหตุปัญหา/การ
ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชนโดยให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น/
ร่วมค้นหาสิ่งที่จ าเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร/
ร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา/
ร่วมวางแผนการด าเนินกิจกรรม/ร่วมคิดช่วยตนเอง
ในการจัดล าดับปัญหาเพ่ือจะแก้สิ่งใดก่อนหลัง/ร่วม
ระดมความคิดถึงทางเลือกต่าง ๆ/เลือกทางเลือกที่
เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาตามท่ีวางแผนไว้นั้น 

 
 
 
 
 

๑๑ 

 
 
 
 
 

ร่วมคิด และ
ตัดสินใจ 

     
๒ B ร่วมปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหานั้น ๆ/ร่วมพัฒนา

เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ 
๙ ร่วมด าเนินการ 

     
๓ C ร่วมรับผลประโยชน์/ร่วมเสียสละในการพัฒนา/ร่วม

ในผลประโยชน์จากการด าเนินงาน/ร่วมในการ
ล งทุ น /ร่ ว ม เป็ น หุ้ น ส่ วน ห รื อ ภ าคี /ร่ วม เสี ย
ผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 

 
๙ 

 
ร่วมผลประโยชน์ 

     
๔ D การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
๙ ร่วมประเมินผล 

การสังเคราะห์ลักษณะ และรูปแบบของการมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยเลือกในระดับความถี่
ตั้งแต่ ๗ ขึ้นไป ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ ๒.๒๒ ผู้วิจัยจึงขอสรุปตัวแปรสังเกตได้ (Observed 
Variable) ที่ได้จากการสังเคราะห์คุณลักษณะ และรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องข้อค้นพบ
จากผลงานวิจัยในบริบทองค์ประกอบการบริหาร เพ่ือสร้างโมเดลการวัด ดังนี้ 

 

 

 



๙๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๖ โมเดลการวัด (Measurement Model) องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 
ทีไ่ด้จากการสังเคราะห์คุณลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วม 

จากผลการสังเคราะห์คุณลักษณะ และรูปแบบของการมีส่วนร่วมที่สอดคล้อง 
ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยซึ่งมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน กล่าวคือ ๑) ร่วมคิด และ
ตัดสินใจ ๒) ร่วมด าเนินการ ๓) ร่วมผลประโยชน์ ๔) ร่วมประเมิลผล ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) ร่วมคิด และตัดสินใจ หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในระดับการ
เป็นผู้ให้ข้อมูล และรับข้อมูลข่าวสาร หมายรวมถึง การเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจใน
การวางแผน การก าหนดโครงการ และกิจกรรมที่จะน าไปสู่การด าเนินการ ประกอบด้วย การเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมประชุมในการวางแผน หรือ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ร่วมประชุม และเสนอความคิดเห็น ร่วมในการเสนอโครงการในการพัฒนา
ท้องถิ่น ร่วมคิดและเสนอแนวทางการพัฒนาเพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของท้องถิ่น 

๒) ร่วมด าเนินการ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามโครงการ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณา
โครงการเพ่ืออนุมัติ ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณางบประมาณตามโครงการ ร่วมเป็นกรรมการ 
ในการด าเนินการตามโครงการ ร่วมเป็นกรรมการประสานงานระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน 
ในท้องถิ่น ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่อาศัยการบริหารส่วนท้องถิ่น 
และได้น าไปด าเนินการในท้องถิ่นให้บรรลุตามเป้าหมาย 

๓) ร่วมผลประโยชน์ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการให้ความสนับสนุน เช่น การเป็น
หุ้นส่วน หรือภาคี เช่น นับแต่การร่วมลงทุน ร่วมเสียสละในการพัฒนา ร่วมรับผลประโยชน์ หรือร่วม
เสียผลประโยชน์จากการด าเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้เป็นกรรมการในการพิจารณางบประมาณตามโครงการ มีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรส่วนตัวให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้โครงการบรรลุผล เช่น บริจาคเงิน สิ่งของ เป็นต้น มีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผน และโครงการด้านงานพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ส่งเสริม
อาชีพท านา สนับสนุนกลุ่มอาชีพปศุสัตว์ เป็นต้น มีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดท าแผน และโครงการด้านด้านงานพัฒนาสังคม เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น มีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผน และโครงการ 
ด้านงานพัฒนาการเมืองการบริหาร เช่น อบรมความรู้เรื่องประชาธิปไตย และทัศนศึกษา เป็นต้น 

ร่วมคิด และตัดสินใจ 

ร่วมผลประโยชน ์

ร่วมด าเนินการ 

ร่วมประเมินผล 

การมีส่วนร่วม 



๙๗ 

๔) ร่วมประเมินผล เป็นระดับในการมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ร่วมประเมินความคืบหน้าของการบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงาน มีส่วนร่วมในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการ งบประมาณต่าง ๆ ว่าประสบผลส าเร็จ  มีส่วนร่วมในการติดตาม 
และประเมินผลด้านปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมติดตามผลการ
ก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน ว่ามีปัญหา หรือข้อบกพร่อง มีส่วนร่วมในการประเมินผลการท างานด้าน
ด้านความส าเร็จของกิจกรรม โครงการที่ด าเนินการภายในหมู่บ้านของท่าน 

ตารางที่ ๒.๒๓ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด คุณลักษณะของการมีส่วนร่วมที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การบริหารงาน 

 

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 
การมีส่วนร่วม ร่วมคิด และ

ตัดสินใจ 
๑. ร่วมเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 
๒. ร่วมวางแผน หรือก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
๓. ร่วมเสนอความคิดเห็น 
๔. ร่วมตัดสินใจคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
๕. ร่วมคิดเพ่ือจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

   
 ร่วมด าเนินการ ๑. ร่วมเพ่ือร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอื่น  

๒. ร่วมด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
๓. ร่วมประสานงานในการการด าเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรมระหว่างประชาชนกับ
หน่วยงานอื่น ๆ 

๔. ร่วมติดตามตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
๕. ร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่

ได้รัจากติดตามประเมินผลตามโครงการ 
   
 ร่วมรับผลประโยชน์ ๑. ได้รับการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนตาม

เงื่อนไข หรือกฎระเบียบของทางราชการ 
๒ . ได้ รับสวัสดิการเป็ น ไปตามเงื่อน ไข หรือ

กฎระเบียบของทางราชการ 
๓. มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ 
๔. ได้รับเงินโบนัสตามความเหมาะสม อันเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเงินรางวัลประจ าปี 
๕. มีความภาคภูมิใจที่ ได้รับการยอมรับในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 
 



๙๘ 

ตารางท่ี ๒.๒๓ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด คุณลักษณะของการมีส่วนร่วมที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การบริหารงาน (ต่อ) 

 

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 
การมีส่วนร่วม ร่วมประเมินผล ๑. มีส่วนร่วมในการประเมินผลด้านอุปสรรค 

เช่น กฎ ระเบียบ เป็นต้น ก่อนการก าหนด
โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ 

๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติ ด ต ามป ระ เมิ น ผลค วาม คื บ ห น้ าก าร
ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ 

๓. มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลด้าน
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ 

๔. มีส่วน เกี่ยวข้องเข้ามามีส่ วนร่วมในการ
ตรวจสอบความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ 

๕. มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการติดตาม
ความคืบหน้าการด าเนินการโครงการต่าง ๆ 

๒.๕ หลักอิทธิบาทธรรม 
จากการทบทวนแนวคิดของภาวะผู้น า รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร  

ท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของแนวคิด รวมทั้งทฤษฎีที่มีวิวัฒนาการในการพัฒนาให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องเข้ากับสังคมในยุคสมัยนั้น ๆ อาจกล่าวได้ว่าเมื่อสังคมมีความซับซ้อน 
มากยิ่งขึ้น ความคิดทางการบริหารก็ต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาตามเพ่ือปรับความสมดุลในการบริหาร 
หากมองผ่านเลนส์ทางพระพุทธศาสนาจะท าให้ทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมตกอยู่ในวัฏจักรของความ
เป็นอนิจจตา หมายถึง ความเป็นของไม่เที่ยง๑๓๘ การบริหารของนักทฤษฎีทางตะวันตก จะให้
ความส าคัญกับกระบวนการทางด้านการบริหาร ความสามารถของผู้บริหาร รวมทั้งการจูงใจโดยมี
ตัณหา หมายถึง ความทะยานอยาก, ความปรารถนาที่จะบ ารุงบ าเรอปรนเปรอตน , ความอยากได้
อยากเอาเป็นรากเหง้าในการจูงใจเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะก่อให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นที่จะส่งผล
กระทบที่เป็นผลเสียอย่างกว้างขวาง  

การบริหารที่จะประสบความส าเร็จ คือ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่าง  
มีประสิทธิผลโดยต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพราะหัวใจของการ
บริหารโดยแท้จริงคือ การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (Getting things done Through other 

                                           
๑๓๘ พระพรหมคุณาภรณ์ , พจนานุ กรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ ครั้ งที่  ๑๗ , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๕๕. 



๙๙ 

people)๑๓๙ ด้วยความเต็มใจ ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึง “ความพอใจ” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่มี
ความส าคัญแห่งความส าเร็จ ซึ่งเป็นองค์ธรรมส าคัญองค์หนึ่งของหลักอิทธิบาท ๔ ที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงไว้ในพระไตรปิฎก ซึ่งนักบริหารได้น ามาบูรณาการใช้ในการบริหาร เนื่องจากพระพุทธศาสนามี
บทบาทและอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยส่วนใหญ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็น
อีกหนึ่งทางเลือกที่นักบริหารมักจะน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เราจึงเห็นหน่วยงานทาง
การศึกษาหลายแห่งได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการบริหารงาน เช่น “การ
บริหารเชิงพุทธ”๑๔๐ ดังนั้นผู้วิจัยจึงจะได้ศึกษาหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือน ามาเป็นเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร” ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

๒.๕.๑ ความหมายของอิทธิบาท 

อิทธิบาท๑๔๑ มาจากค าว่า “บาท” แปลว่า ฐาน เชิงรอง เช่น เท้าหรือตีน เพราะเป็นเชิง
รองรับร่างกาย ส่วนค าว่า “อิทธิ” แปลว่า ความส าเร็จ ค าว่า ฤทธิ์ ก็แปลว่า ความส าเร็จ โดยรวม 
อิทธิบาท จึงหมายความว่ารากฐานแห่งความส าเร็จ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 
กล่าวคือ ฉันทะ คือ  ความพอใจ ในสิ่งที่ต้องท า วิริยะ คือ พากเพียร เพียรไปในสิ่ งที่พอใจ  
จิตตะ คือ เอาใจใส่ ฝักใฝ่ อยู่แต่สิ่งนั้นไม่เปลี่ยนแปลง และวิมังสา คือ ค้นคว้า สอดส่อง เพ่ือ 
จะแก้ปัญหา อุปสรรคอยู่เสมอไป๑๔๒ ในปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ค าว่า อิทธิ
บาท ได้แก่กองจิตและ เจตสิกท่ีเหลือ อันชื่อว่าเป็นบาท เพราะความหมายว่าเป็นที่ตั้งแห่ง ฉันทสมาธิ 
และปธานสังขารทั้งหลาย ที่สัมปยุตด้วยอภิญญาจิต อันถึงซึ่งความนับว่าอิทธิ เพราะอรรถว่าส าเร็จ 
โดยปริยายว่าเกิดผล หรือนัยหนึ่ง ถึงซึ่งความนับว่าอิทธิ เพราะเป็น เครื่องส าเร็จแห่งสัตว์ทั้งหลาย 
โดยปริยายนี้ว่าเป็นเครื่องรุ่งเรือง เจริญสูงขึ้นไปแห่งสัตว์ทั้งหลาย” เพราะมีอรรถวิเคราะห์ว่า  
“คุณชาติชื่ออิทธิ เพราะอรรถคือส าเร็จ  (บังเกิดผล) ธรรมใดเป็นบาทแห่งอิทธิ โดยอรรถ คือ 
เป็นหัวหน้า (คือเป็นอธิบดี) แห่งสัมปยุตธรรมของอิทธินั้น และโดยอรรถคือเป็นเหตุส่วนเบื้องต้น  
แห่งอิทธิที่เป็นผล เหตุนี้ ธรรมนั้นจึงชื่อว่าอิทธิบาท” หลักธรรมนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาวก
ทั้งหลายพยายามสร้างให้เกิดในใจของตนเองก่อน ความกระท าให้แจ้ง ความเข้าถึงซึ่งธรรมเหล่านั้น 
คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ของบุคคล ผู้บรรลุธรรมเหล่านั้น เจริญอิทธิ
บาท คือ ย่อมเสพเจริญท าให้มากซึ่งธรรมเหล่านั้น ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า เจริญอิทธิบาท๑๔๓  

                                           
๑๓๙ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๓. 
๑๔๐ พระมหาวิทูรย์ ธมฺมวุฑฺโฒ, การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา

ในอ าเภอยางสีสุราชสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๒, วารสารบัณฑิตศึกษามหา
จุฬาขอนแก่น, ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๖. 
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๑๔๒ พุทธทาสภิกข,ุ สุญญตา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๑๘), หน้า ๙๐. 
๑๔๓ พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ, พระอภิธรรมปิฎก ๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๒๐-๒๒๑. 



๑๐๐ 

ขณะเดียวกันนักวิชาการต่าง ๆ ได้อรรถาธิบายให้ความหมายสนับสนุน ดังนี้ อิทธิบาท 
หมายถึง ฐานหรือหนุนทางสู่ความส าเร็จ๑๔๔ หรือคุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ, คุณธรรมที่น าไปสู่
ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย Iddhipàda: path of accomplishment; basis for success๑๔๕ 
หมายถึง หลักธรรมที่ท าให้ประสบความส าเร็จเป็นบันไดแห่งความสุข และความส าเร็จของการท างาน 
ท าให้งานมีประสิทธิภาพ โดยอิทธิบาททั้ ง ๔ ประการ เกื้อหนุนกันและมักมาด้วยกัน เช่น  
เกิดฉันทะ ก็มีใจรักแล้วก็ท าให้พากเพียร เมื่อพากเพียร ก็เอาใจจดจ่อใฝ่ใจอยู่เสมอและเปิดช่องให้ใช้
ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง๑๔๖ เป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับหลักการบริหาร และเป็นหลักธรรมในการ
ครองงาน เป็นคุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย๑๔๗ โดยเป็นหลักธรรมส าคัญส าหรับ 
ผู้บริหารธุรกิจทุกสาขาอาชีพให้ประสบความส าเร็จในชีวิตการงาน เป็นหนทางแห่งความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สามารถใช้บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๔๘ ซึ่งการสร้าง
ความส าเร็จให้กับชีวิตและหน้าที่การงาน สามารถสร้างได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ให้ครบ
ทุกข้อ และกระท าอย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพราะทุกข้อนั้นมีขั้นตอนที่ต่อเนื่อง และสนับสนุนซึ่งกัน
และกันจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้๑๔๙ โดยในการที่จะประสบความส าเร็จในสิ่งที่ตนประสงค์ซึ่งต้อง
ไม่เหลือวิสัย คือสิ่งที่ตนประสงค์นั้นต้องอยู่วิสัย ที่อาจใช้ความเพียรพยายาม ท าให้เกิดขึ้นได้มิใช่เป็น
ความเพ้อฝันที่ไม่มีโอกาสจะประสบความส าเร็จได้คุณธรรมกลุ่มนี้ทรงเรียกว่าอิทธิบาท ๔๑๕๐ หรือ 
สูตรส าเร็จของชีวิตตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า จิตเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลาย จิตประเสริฐกว่าสิ่ง
ทั้งหลาย สิ่งทั้งหลายส าเร็จได้ด้วยจิต เพราะฉะนั้น ความส าเร็จจึงอยู่ที่ใจ ไม่ว่าเราจะต้องการอะไร
หากเราตั้งใจก าหนดจิตไว้มั่นคง ทุกสิ่งจะส าเร็จได้ดั่งใจ และอิทธิบาท ๔ ให้ถึงขั้น คือ ท าสิ่งต่าง ๆ 
ด้วยใจรัก ด้วยความพากเพียร ด้วยใจจดจ่อ และใช้ปัญญาไต่สวนอย่างสม่ าเสมอแล้วความส าเร็จจะไม่
หนีไปไหน๑๕๑ 

                                           
๑๔๔ ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย พุทธศาสตร์ฉบับประมวล

ธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๔ พ.ศ.๒๕๔๘, หน้า ๑๖๐. 
๑๔๕ พระพรหมคุณาภรณ์, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๓๑, หน้า ๑๖๐. 
๑๔๖ พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร ธมฺมจิตฺ โต). “ธรรมในใจของนักบริหารไฮโซ”, ไทยรัฐ ,  

(๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑): ๒๔. 
๑๔๗ ส าอาง จันทนนตรี, พุทธธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา, วารสารธรรมนิทรรศน์, ปีที่ ๑๗ ฉบับท่ี 

๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): ๒๒๒. 
๑๔๘ อุทัย บุญประเสริฐ, หลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร:  

เอส ดี เพรส, ๒๕๕๔), หน้า ๖. 
๑๔๙ ปิ่นมณี ขวัญเมือง, หลักอิทธิบาท ๔: เส้นทางสู่ความส าเร็จ, วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ,  

ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๒. 
๑๕๐ พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖๖. 
๑๕๑ สนอง วรอุไร, ท าชีวิตให้ได้ดีและมีสุข, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อมรินทร์, 

๒๕๕๐), หน้า ๙๗. 



๑๐๑ 

จากข้อคิดความเห็นของนักวิชาการที่ได้ให้ความหมายของอิทธิบาท กล่าวโดยสรุปได้ว่า 
อิทธิบาท หมายถึง รากฐานแห่งความส าเร็จ ประกอบด้วย การท างานด้วยความรักในหน้าที่ (ฉันทะ), 
การท างานด้วยความเพียรพยายาม (วิริยะ), การท างานด้วยความเอาใจใส่ (จิตตะ) และการท างาน
ด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) เป็นคุณธรรมน าทางสู่ความส าเร็จที่มุ่งหมาย และ 
เป็นหลักธรรมที่ส าคัญ และสอดคล้องกับหลักการบริหาร ส าหรับผู้บ ริหารธุรกิจทุกสาขาอาชีพ 
ให้ประสบความส าเร็จในชีวิตการงาน คือ หลักอิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมในการครองงาน  
เป็นหนทางแห่งความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สามารถใช้บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การสร้างความส าเร็จให้กับชีวิตและหน้าที่การงาน สามารถสร้างได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 
๔ ให้ครบทุกข้อ และกระท าอย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพราะทุกข้อนั้นมีขั้นตอนที่ต่อเนื่อง และ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้ โดยการที่จะประสบความส าเร็จในสิ่งที่ตน
ประสงค์ซึ่งต้องไม่เหลือวิสัย 

ตารางท่ี ๒.๒๔ ความหมายของอิทธิบาท 

นักวิชาการ ความหมายของอิทธิบาท 
พุทธทาสภิกขุ,  
(๒๕๑๘, หน้า ๙๐) 
 

รากฐานแห่งความส าเร็จ  
 

พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ,  
(๒๕๔๖, หน้า ๒๒๐-๒๒๑) 

เครื่องส าเร็จแห่งสัตว์ทั้งหลาย 
 
 

ราชบัณฑิตยสถาน,  
(พ.ศ.๒๕๔๘, หน้า ๑๖๐) 

ฐานหรือหนุนทางสู่ความส าเร็จ 
 
 

พระพรหมคณุาภรณ์,  
(๒๕๕๘, หน้า ๑๖๐) 

คุณ เครื่องให้ ถึ งความส าเร็จ , คุณธรรมที่ น าไปสู่
ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย   
 

วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๙๙/๑๘๕. เครื่องประกอบในการบ าเพ็ญ 
 

พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๕๑, หน้า ๒๔) 
 

คุณธรรม น าทางสู่ความส าเร็จที่ตนประสงค์ ต้องมี
ความพอใจมีความเพียร มีสมาธิ จึงท าให้เกิดปัญญา 
 

ส าอาง จันทนนตรี,  
(๒๕๖๐: ๒๒๒) 

๑. เป็นหลักธรรมในการครองงาน  
๒. เป็นคุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย 
 

อุทัย บุญประเสริฐ,  
(๒๕๕๔, หน้า ๖) 

๑. เป็นหลักธรรมส าคัญให้ประสบความส าเร็จ  
๒. เป็นหนทางแห่งความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ

งาน สามารถใช้บริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๐๒ 

ตารางท่ี ๒.๒๔ ความหมายของอิทธิบาท (ต่อ) 

นักวิชาการ ความหมายของอิทธิบาท 
ปิ่นมณี ขวัญเมือง,  
(๒๕๕๗): ๒. 

การสร้างความส าเร็จให้กับชีวิต และหน้าที่การงาน 
สามารถสร้างได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ให้ครบทุกข้อ และกระท าอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
เพราะทุกข้อนั้นมีขั้นตอนที่ต่อเนื่อง และสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้ 
 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), 
(๒๕๔๘, หน้า ๑๖๖) 

การที่จะประสบความส าเร็จในสิ่งที่ตนประสงค์ซึ่งต้อง
ไม่เหลือวิสัย 

  
สนอง วรอุไร,  
(๒๕๕๐, หน้า ๙๗) 

สูตรส าเร็จของชีวิตตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า จิตเป็น
รากฐานของสิ่งทั้งหลาย จิตประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลาย สิ่ง
ทั้งหลายส าเร็จได้ด้วยจิต  

๒.๕.๒ องค์ประกอบของอิทธิบาท 

จากการทบทวนความหมายของอิทธิบาท ท าให้ทราบว่าเป็นหลักธรรมที่เป็นรากฐานแห่ง
คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ครั้งยังคงมีพระชนม์ชีพอยู่ 
แม้กาลเวลาผ่านล่วงเลยมาเนินนาน หลักธรรมนี้ยังคงไม่ล้าสมัย คงใหม่เสมออยู่ตลอด สมกับค าว่า 
“อกาลิโก” ไม่ประกอบด้วยกาล ให้ผลไม่จ ากัดกาล คือไม่ขึ้นกับกาลเวลา ไม่จ ากัดด้วยกาล ให้ผลแก่ 
ผู้ปฏิบัติทุกเวลา ทุกโอกาส บรรลุเมื่อใดก็ได้รับผลเมื่อนั้น ไม่เหมือนผลไม้ที่ให้ผลตามฤดู , อีกอย่าง
หนึ่งว่า เป็นจริงอยู่อย่างไร ก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นเรื่อยไป๑๕๒ หลักธรรมอิทธิบาท ซึ่งเป็นหลักที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จแห่งกิจการมีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังมีรายละเอียด ดังนี้  

๑. ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ 
และปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป Chanda: will; zeal; aspiration) รวมความถึง การท า
ความพอใจ ความใคร่เพ่ือจะท า ความฉลาด ความพอใจในธรรม กล่าวคือ ความรักงาน การเห็น
คุณค่า ความรัก ความพอใจ คือ มีใจรัก พอใจจะท าสิ่งนั้น  และท าด้วยใจรัก ต้องการท าให้เป็น
ผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานที่ท า มิใช่สักว่าท าพอให้เสร็จ ๆ หรือเพียงเพราะอยากได้รางวัล หรือ
ผลก าไร๑๕๓ เมื่อท าสิ่งใดก็ท าด้วยความพอใจด้วยความรักในสิ่งนั้น ท าสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจ ไม่เบื่อ
หน่ายในกิจที่ท า (เต็มใจท า) 

                                           
๑๕๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 

๒๔, หน้า ๔๗๗. 
๑๕๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งท่ี ๙๙, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๔๐. 



๑๐๓ 

๒. วิริยะ หมายถึง ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง 
อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย Viriya: energy; effort; exertion; perseverance) และยังรวมความถึง 
ความปรารถนาความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบั่น ความตั้งหน้า ความพยายาม ความ
อุตสาหะ ความอดทน ความเข้มแข็ง ความหมั่น ความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ 
ไม่ทอดทิ้งธุระ ความประคับประคอง ธุระไว้ด้วยดี วิริยะ วิริยินทรีย์ วิริยพละ สัมมาวายามะ๑๕๔ 
กล่าวคือ สู้งาน ความเพียร เห็นเป็นความท้าทาย ใจสู้ ขยัน คือ พากเพียรท า ขยัน หมั่นประกบ หมั่น
กระท าส่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย ก้าวไปข้างหน้า เมื่อ  
ท าสิ่งใดก็ท าด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความพยายาม เข้มแข็งอดทน ไม่ทอดทิ้งกิจที่ท านั้น 
จนกว่าจะส าเร็จ (แข็งใจท า) 

๓. จิตตะ หมายถึง ความคิดมุ่งไป คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด  
เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ท า Citta: thoughtfulness; 
active thought; dedication) รวมความถึง จิต มโน มานัส มโน วิญญาณธาตุ กล่าวคือ ใส่ใจงาน 
(ความคิด อุทิศตัวต่องาน ใจจดจ่อ จริงจัง) คือ เอาจิตฝักใฝ่ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วย
ความคิดไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนั้นบ่อย ๆ เสมอ ๆ ท ากิจหรืองานนั้น
อย่างอุทิศตัวอุทิศใจ ด้วยความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่วางธุระ คือ เมื่อท าสิ่งใดท าด้วยความรู้จัก
ไตร่ตรอง ท าด้วยปัญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ (เข้าถึง)๑๕๕ 

๔. วิมังสา หมายถึง ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข
ปรับปรุงเป็นต้น Vãmassà: investigation; examination; reasoning; testing)๑๕๖ รวมความถึง 
ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ความไม่หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ กล่าวคือ ท างานด้วยปัญญา ไตร่ตรอง 
พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุงแก้ไข ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้องในสิ่งที่ท านั้น ความหมั่นตรึก
ตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น เมื่อท าสิ่งใดทาด้วยความรู้จักไตร่ตรองรู้จักพิจารณาใคร่ครวญ รู้จัก
พินิจพิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ (เข้าใจ) คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น 

จากข้อคิดความเห็นของนักวิชาการที่ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของอิทธิบาท กล่าวโดย
สรุปได้ว่า อิทธิบาท มีองค์ประกอบ ๔ ประการ อันเป็นหลักที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ในการ
สนับสนุนส่งเสริมให้การกระท านั้น  ๆ ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหมาย ประกอบด้วย ๑) ฉันทะ 
หมายถึง ความพอใจท างาน, ความเต็มใจท างาน, ความรักงาน และปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ  

                                           
๑๕๔ ปัญญา ใช้บางยาง, ธรรมาธิบายหลักธรรมในพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมสภา, 

๒๕๔๘), หน้า ๕๐. 
๑๕๕ พิทูร มลิวัลย์, แบบเรียนวิชาธรรมและนักธรรมชั้นตรี, (กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา , 

๒๕๕๐), หน้า ๑๙-๒๐. 
๑๕๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ 

๓๑, หน้า ๑๖๐. 



๑๐๔ 

ขึ้นไป ๒) วิริยะ หมายถึง ความแข็งใจท างาน, ความสู้งาน, ความตะเกียกตะกายท างานจนกว่าจะ
ส าเร็จ ๓) จิตตะ หมายถึง ความใส่ใจงาน, ความเข้าถึงงาน, ความตั้ งใจท างาน, การติดตามงาน  
๔) วิมังสา หมายถึง, เข้าใจงาน, ตริตรอง, ไตร่ตรองโดยมีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง
เป็นต้น ดังมีค าประพันธ์ที่กล่าวว่า 

“อิทธิบาทปราชญ์สี่สมประสงค์  สติคงด ารงมั่นอดิศัย 
ทุกทุกอย่างต่างช่วยอ านวยชัย  ฉันทะให้ใจมั่นดังบันดาล 
วิริยะประสิทธิ์สมฤทธิ์ผล   จิตตะดลล้นค่ามหาศาล 
วิมังสาอ้าองค์ด ารงญาณ   สี่ประการงามเสร็จส าเร็จพลัน” 

ตารางท่ี ๒.๒๕ องค์ประกอบของอิทธิบาท 

นักวิชาการ องค์ประกอบของอิทธิบาท 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๙, หน้า ๔๐) 

๑. ฉันทะ : รักงาน คือ มีใจรัก พอใจจะท าสิ่ งนั้น และท า
ด้วยใจรัก มิใช่สักว่าท าพอให้เสร็จ ๆ 

๒. วิริยะ : สู้งาน คือ พากเพียรท า ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย 
ก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะส าเร็จ 

๓ . จิตตะ : ใส่ใจงาน คือ จดจ่อ จริงจัง ท าสิ่งนั้นด้วย
ความคิดไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิด
ในเรื่องนั้น ท ากิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ 

๔. วิมังสา : ท างานด้วยปัญญา ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ 
ทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 

 
ปัญญา ใช้บางยาง,  
(๒๕๔๘, หน้า ๕๐) 

๑. ความพอใจ การท าความพอใจ ความใคร่เพ่ือจะท า 
ความฉลาด ความพอใจในธรรม นี้เรียกว่า ฉันทะ  

๒. ความปรารถนาความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น 
ความบากบั่น ความตั้ งหน้า ความพยายาม ความ
อุตสาหะ ความอดทน ความเข้มแข็ง ความหมั่น ความ
ก้าวไปอย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้ งฉันทะ ไม่
ทอดทิ้งธุระ ความประคับประคอง ธุระไว้ด้วยดี วิริยะ  
วิริยินทรีย์ วิริยพละ สัมมาวายามะ นี้เรียกว่า วิริยะ  

๓. จิต มโน มานัส มโน วิญญาณธาตุ นี้เรียกว่า จิต  
๔. ปัญญา กิริยาที่รู้ชัด ความไม่หลง ความวิจัยธรรม 

สัมมาทิฏฐิ นี้เรียกว่า วิมังสา 
 
 
 
 



๑๐๕ 

ตารางท่ี ๒.๒๕ องค์ประกอบของอิทธิบาท (ต่อ) 
 

นักวิชาการ องค์ประกอบของอิทธิบาท 
พิทูร มลิวัลย์,  
(๒๕๕๐, หน้า ๑๙-๒๐) 

๑. ฉันทะ ท าด้วยความรักในสิ่งนั้น ท าสิ่งนั้นด้วยความเต็ม
ใจ ไม่เบื่อหน่ายในกิจที่ท า (เต็มใจ) 

๒. วิริยะ ท าด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความพยายาม 
เข้มแข้งอดทน ไม่ทอดทิ้งกิจที่ท านั้น (แข็งใจ) 

๓. จิตตะ ท าด้วยความรู้จักไตร่ตรอง ท าด้วยปัญญา รู้จัก
พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ 
(เข้าถึง) 

๔. วิมังสา ความหมั่นตรึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น 
เมื่อท าสิ่งใดท าด้วยความรู้จัก ไตร่ตรองรู้จักพิจารณา
ใคร่ครวญ รู้จักพินิจพิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ (เข้าใจ) 

 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๕๘, หน้า ๑๖๐) 

๑. ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักจะ
ท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ 
ขึ้นไป 

๒. วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วย
ความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย   

๓. จิตตะ ความคิดมุ่งไป คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่ง
นั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อน
ลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ท า 

๔. วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญา
พิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบ
ข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้น
วิธีแก้ไขปรับปรุงเป็นต้น 

๒.๕.๓ อิทธิบาท ๔ กับการบริหาร 

การบริหาร คือ กระบวนการในการก าจัดปัญหาเพ่ือมุ่งสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการของการท ากิจกรรมที่มีวางแผน (Planning) การจัดองค์การ  
(Organizing) การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน (Staffing) การควบคุม และกระบวนการอ่ืน ๆ ตามที่
นักวิชาการได้ก าหนดไว้ในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ เหล่านั้นต่าง
มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน กล่าวคือ เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ขององค์การอย่างมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ 

ขณะเดียวกันแม้การบริหารจะมีกระบวนการที่ เหมาะสมเพียงใด หากขาดซึ่งความพอใจ 
ที่จะกระท า ขาดความแข็งใจที่จะกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ ขาดความตั้งใจที่จะกระท าในการ



๑๐๖ 

พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ขาดความเข้าใจที่จะกระท า (ขาดศิลป์) ในการน าศาสตร์ คือ การน าทฤษฎีทางการ
บริหารมาปรับใช้ให้ เหมาะสมตามบริบทและสถานการณ์ การบริหารย่อมไม่สัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ อิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมอันเป็นรากฐานแห่งความส าเร็จ จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนการบริหารให้ประสบความส าเร็จ โดยน าอิทธิ
บาทไปใช้บริหารจัดการกับ ๓ สิ่ง ดังนี้ 

๑) การจัดการกับตนเอง (Managing Yourself) โดยเริ่มต้นที่การรู้จักวิเคราะห์ตนเอง 
ว่าในฐานะของความเป็นผู้บริหาร หรือในฐานะของความเป็นผู้ปฏิบัติก็ตาม มี “ฉันทะ” คือ ความ
พอใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรักในงานนั้นหรือไม่ เพราะหากไม่มีความพอใจ หรือความรักที่จะ
ปฏิบัติย่อมเป็นการปฏิบัติแบบขอผ่านไปคราวหนึ่ง ซึ่งไม่ก่อให้เกิด “จิตตะ” คือ ความคิดสร้างสรรค์ 
หรือความคิดที่จะท าการพัฒนาต่อยอดให้มีความเจริญยิ่งขึ้น ขาด “วิริยะ” คือ ความพรากเพียร
พยายามที่จะกระท า เนื่องจากไม่มีความพอใจที่จะกระท า ดังนั้น ความเข้าใจท า “วิมังสา” หรือการ
ไตร่ตรอง การพิจารณาในการปฏิบัติงานย่อมไม่เกิดขึ้นมาด้วย 

ดังนั้น ต้องเปิดใจยอมรับจุดอ่อนจุดแข็ง ของตน เพ่ือหาทางแก้ไขข้อบกพร่องที่ไม่ดี โดย
ค่อย ๆ ลด ละ หรือเลิกทีละน้อย ๆ จนเลิกได้ในที่สุด และเพียรพยายามเพ่ิมศักยภาพทางความรู้ 
ความสามารถ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะทางการบริหาร กล่าวคือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะ
ด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เพ่ือจะได้เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่  ๑.๑) การ
ท างานเชิงรุก (Proactive) คือการท างานที่มุ่งไปข้างหน้า โดยใช้วิจารณญาณของตนท างานเชิง
ป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดปัญหา ๑.๒) เริ่มต้นการท างานทุกอย่าง ด้วยการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์เสมอ เพราะจะท าให้เห็นทิศทางในการท างาน และวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
นั้น ๑.๓) จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของงาน เพ่ือไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมาย ๑.๔) คิดแบบ  
ชนะ-ชนะ (Think Win - Win) คือการสร้างทัศนคติให้ทุกฝ่ายในองค์การเป็นผู้ชนะด้วยกันไม่ใช่ 
“ชนะ-แพ้” จะยิ่งท าให้เกิดความขัดแย้งในองค์การ ๑.๕) รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยเฉพาะ 
ต้องเข้าใจพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาเสียก่อนเพราะผู้บริหารต้องอาศัยบุคคล
เหล่านั้นท างานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ๑.๖) การประสานความคิดและความแตกต่างกันในองค์การ 
ให้เป็นหนึ่งเดียวเพ่ือสร้างพลังในองค์การให้ร่วมกันพัฒนาและฝ่าฟันอุปสรรค ๑.๗) ความสามารถ 
ควบคุมตนเอง (Self-Regulation) โดยเฉพาะการคุมอารมณ์ (Emotional Intelligence) ผู้บริหาร 
ที่ดีจะต้องควบคุมอารมณ์ในการปฏิบัติงานได้ และค านึงถึงผลกระทบของภาวะอารมณ์ตนที่อาจจะ
เกิดกับผู้อ่ืนอยู่เสมอ 

๒) การจัดการกับคนในองค์ การ  (Management People) คนหรือบุ คลากร 
ในองค์การเป็นหนึ่งในปัจจัยทางการบริหารที่มีความซับซ้อน และมีความยุงยากในการบริหาร 
ผู้บริหารจะต้องตระหนักถึงบุคลากรในองค์การ โดยในขั้นตอนนี้ต้องอาศัย “วิมังสา” คือ ความเข้าใจ
ในการท างานโดยเริ่มต้นจากการเข้าใจธรรมชาติของคน เพราะคนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ต้องรู้จักนิสัยใจคอพ้ืนฐาน และความต้องการเสียก่อน 
เมื่อเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์การแล้ว ผู้บริหารต้องรู้จักใช้แรงจูงใจ (Motivation) เพ่ือให้เกิด
พฤติกรรมเชิงบวกในการท างาน กล่าวคือ การสร้างความพอใจในการท างานให้เกิดขึ้นกับบุคลากร 



๑๐๗ 

โดยความพอใจที่เกิดขึ้นนั้นมี ๒ ประการ คือ ๑) ความพอใจที่เน้นหนักในการอาศัยความโลภเป็น
แรงจูงใจ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการที่มากกว่าองค์การอ่ืน เป็นต้น ๒) ความพอใจที่เน้นหนักใน
การอาศัย “ฉันทะ” เป็นแรงจูงใจ โดยอาศัยหลักสังคหวัตถุเป็นหลักในการครองใจ อันประกอบด้วย 
โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ผู้คน และวางตนเหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อ
องค์กร และความรักในงาน นอกจากนั้น ผู้บริหารต้องอาศัย “วิริยะ” ความแข็งใจท า เพราะดังที่
กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่า คน เป็นปัจจัยที่มีความซับซ้อนมีความคิดเป็นของตน และมีความต้องการที่
หลากหลายไม่เหมือนกัน และต้องใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (PARTI) การกระจายงาน 
(Decentralization) การมอบหมายงาน (Empowerment) การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ตลอดจน
การ การก ากับติดตาม ควบคุมงาน (Monitoring) อยู่ห่าง ๆ 

๓) การจัดการกับงาน (Managing Work) เมื่อจัดการกับตนเอง และจัดการกับคนอ่ืน
ให้มี “ฉันทะ” ความพอใจ ความรักในงานที่ปฏิบัติเกิดขึ้นแล้ว การบริหารจัดการกับงานต้องอาศัย
แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหาร รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารในการประยุกต์ หรือบูรณา
การเพ่ือใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์การ โดยนั้นนี้ต้องอาศัย “จิตตะ” คือความตั้งใจ ความใส่ใจ
ของผู้บริหารในการจัดการกับงาน ต้องอาศัย “วิริยะ” ความแข็งใจในการที่จะกระท า เพราะผู้บริหาร
ต้องจัดการกับทุก ๆ ปัจจัยที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด ซึ่งต้องอาศัย “วิมังสา” 
คือความเข้าใจท า โดยการวิเคราะห์จุดดี จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค์เพ่ือก าหนดกลยุทธ  ในการ
ปฏิบัติ ต้องรู้จักใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์การบริหารองค์การโดยเน้นคุณภาพเป็นหลัก หรือการ
น าเอาหลักการบริหารคุณภาพ (Quality Management) มาใช้ปรับปรุงการท างานแบบใหม่ จัดคน
ให้เหมาะกับงาน วางแผนการจัดสรรและควบคุมงบประมาณการจัดระบบอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อการท างานนอกจากนั้น
ผู้บริหารจะต้องปรับองค์การไปสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้”  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า อิทธิบาท คือ ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท)  ประกอบด้วย 
การท างานด้วยความรักในหน้าที่ การท างานด้วยความเพียรพยายามที่จะกระท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การท างานด้วยความเอาใจใส่ด้วยการทุ่มเททั้งแรงกาย ความคิด และ
การท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย โอกาส และอุปสรรค หรือ
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือคิดหาวิธีการที่เหมาะสมต่อการบริหาร ทั้ง ๔ ประการนี้มีความส าคัญต่อการ
บริหารในทุกขั้นตอน เพราะถึงแม้ว่าจะมีแนวคิด หรือทฤษฎีในการบริหารซึ่งเป็นขั้นตอน หรือ
กระบวนการในการบริหาร ซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลาย แต่หากขาดการน ามาประยุกต์ หรือบูรณาการ
เพ่ือปรับใช้ให้เหมาะสมต่อบริบทขององค์การ การบริหารย่อมไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ดังนั้น  
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัยจึงได้น าคุณลักษณะของหลักอิทธิบาท ๔  
เพ่ือสร้างโมเดลการวัด (Measurement Model) เพ่ือเป็นตัวแปรส่งผ่าน (Mediator Variable) ดังนี้ 

 

 
 



๑๐๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๗ โมเดลการวัด (Measurement Model) องค์ประกอบของปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ  
(อิทธิบาท) ที่ได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท)  

โมเดลการวัด (Measurement Model) ที่ได้จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัย
น าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) ประกอบด้วย ๑) การท างานด้วยความรักในหน้าที่ ๒) การท างานด้วย
ความเพียรพยายาม ๓) การท างานด้วยความเอาใจใส่ ๔) ความเข้าใจในการปฏิบัติงานดังมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑) การท างานด้วยความรักในหน้าที่ (ฉันทะ) หมายถึง ความต้องการที่จะท าด้วยใจรัก
ในหน้าที่การงานของตน ไม่สักแต่ว่าท าพอให้เสร็จ ๆ หรือ เพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผลก าไร 
เช่น มีความกระตือรือร้นในการคิดโครงการ/กิจกรรมใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชน  มีความพร้อมที่จะรับ
ฟังความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น มีการให้บริการประชาชนเป็นไปด้วย
ความสุภาพ ใบหน้ามีรอยยิ้มเสมอ มีความพอใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพ่ือสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และการมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

๒) การท างานด้วยความเพียรพยายาม (วิริยะ) หมายถึง ความขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้น
ด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ท้อถอย ไม่ทอดทิ้งงานที่ท านั้นจนกว่าจะส าเร็จ เช่น มีความ
อุตสาหะที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้สามารถเสร็จตาม
ก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ มีการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถแม้งานนั้นจะเหนือความสามารถ  
ไม่ยกเลิกโครงการ/กิจกรรมเพราะมีอุปสรรคอยู่บ่อยครั้ง มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จแม้นอกเวลาปฏิบัติงาน 

๓) การท างานด้วยความเอาใจใส่ (จิตตะ) หมายถึง การอุทิศตัวอุทิศใจ การใส่ใจให้แก่
สิ่งที่ท า เมื่อท าสิ่งใดท าด้วยความรู้จักไตร่ตรอง ท าด้วยปัญญา รู้จักพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาสาเหตุ
ด้วยความรอบคอบ เช่น มีการวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุ ผลกระทบ และผลประโยชน์ต่อโครงการ/
กิจกรรมที่จะก าหนดขึ้นอย่างรอบครอบ มีความใส่ใจในการติดตาม และประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด เพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหา มีการสนับสนุนให้เข้ารับฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

การท างานด้วยความรักในหน้าที่ 

การท างานด้วยความเพียรพยายาม ปัจจัยน าไปสู่
ความส าเร็จ (อิทธิบาท)  

การท างานด้วยความเอาใจใส่ 

การท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 



๑๐๙ 

ความรู้ ความสามารถ เมื่อเกิดปัญหา หรืออุปสรรคขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยจะรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
โดยทันที เมื่อมีปัญหาและอุปสรรค์ใหม่ ๆ เกิดข้ึนยังคงมีความตั้งใจที่จะด าเนินการให้ส าเร็จ 

๔) การท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  (วิมังสา) หมายถึง ความไตร่ตรอง 
หรือทดลอง โดยการหาเหตุผล การตรวจสอบ มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เช่น  
มีเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีความยุ่งยากให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น มีล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติการเพ่ือความเข้าใจทั้งบุคลากรและประชาชน มีแผนการใช้งบประมาณตามโครงการ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟือย เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ก่อนการวางแผนในการพัฒนาชุมชนมีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่ วนร่วมเพ่ือร่วมเสนอแนะถึงความต้องการ หรือปัญหาอุปสรรค  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมไปด้วย
ความราบรื่น 

ตารางที่ ๒.๒๖ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด คุณลักษณะของปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท)  
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน 

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 
ปัจจัยน าไปสู่
ความส าเร็จ  
(อิทธิบาท)  

การท างานด้วย
ความรักในหน้าที่ 

๑. มีความกระตือรือร้นในการท างาน 
๒. เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนไม่ เอา

ความคิดตนเองเป็นที่ตั้ง 
๓. ท างานอย่างมีความสุข 
๔. มุ่งสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 
๕. ปฏิบัติหน้าที่โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

   
 การท างานด้วย

ความเพียรพยายาม 
๑ . ความ อุตสาหะที่ จ ะด า เนิ น การให้ บ รรลุ

วัตถุประสงค์ 
๒. โครงการ/กิจกรรมเสร็จทันตามก าหนด 
๓. ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ 
๔. ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
๕. มุ่งม่ันท างานให้เสร็จแม้นอกเวลางาน 

   
 การท างานด้วย

ความเอาใจใส่ 
๑. มีการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม อย่างรอบ

ครอบก่อนที่จะก าหนดเพื่อน าไปปฏิบัติ 
๒. ใส่ใจในการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด 
๓. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ 
๔. มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย  
๕. มีมาตรการในการเฝ้าระวัง เพ่ือป้องกันปัญหา

และอุปสรรคที่จะเกิดข้ึน 



๑๑๐ 

ตารางที่ ๒.๒๖ ตัวแปร ดัชนี และตัวชี้วัด คุณลักษณะของปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท)  
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน (ต่อ) 

ตัวแปร ดัชนี ตัวช้ีวัด 
ปัจจัยน าไปสู่
ความส าเร็จ  
(อิทธิบาท)  

การท างานด้วย
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 

๑. มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการ

ด าเนินการ 
๓. มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า 

เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
๔. มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน 
๕. โครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่น 

๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

การวิจัย “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัยก าหนดพ้ืนที่วิจัย คือ จังหวัดพิจิตร  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

๒.๖.๑ การปกครอง จังหวัดพิจิตร แบ่งหน่วยการปกครองออกเป็นอ าเภอ ๑๒ อ าเภอ 
๘๖ ต าบล ๘๘๙ หมู่บ้าน หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน ๑ 
แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน ๓ แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน ๒๕ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน ๗๓ แห่ง๑๕๗ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๒๗ แสดงการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดพิจิตร 

ล าดับที ่ อ าเภอ 
จ านวน 

เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล 
หมู่บ้าน ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล 

๑ เมืองพิจิตร ๑๓๕ ๑๕ ๑๔ ๑ ๔ 
๒ ตะพานหิน ๙๑ ๑๒ ๑๐ ๑ ๑ 
๓ โพทะเล ๙๗ ๑๑ ๙ - ๔ 
๔ บางมูลนาก ๗๘ ๙ ๖ ๑ ๔ 
๕ โพธิ์ประทับช้าง ๙๘ ๗ ๕ - ๒ 
๖ ทับคล้อ ๕๖ ๔ ๔ - ๒ 
๗ สามง่าม ๘๐ ๕ ๔ - ๓ 
๘ วังทรายพูน ๕๗ ๔ ๓ - ๒ 
๙ สากเหล็ก ๔๐ ๕ ๕ - ๑ 

                                           
๑๕๗ ส านักงานจังหวัดพิจิตร, แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒, หน้า ๓. (อัดส าเนา) 



๑๑๑ 

ตารางท่ี ๒.๒๗ แสดงการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดพิจิตร (ต่อ) 

ล าดับที ่ อ าเภอ 
จ านวน 

เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล 
หมู่บ้าน ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล 

๑๐ วชิรบารมี ๕๑ ๔ ๔ - - 
๑๑ ดงเจริญ ๕๕ ๕ ๔ - ๒ 
๑๒ บึงนาราง ๕๑ ๕ ๕ - - 

 รวม ๘๘๙ ๘๖ ๗๓ ๓ ๒๕ 

๒.๖.๒ การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตรมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม ๑๐๒ 
แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๓ แห่ง เทศบาลต าบล ๒๕ แห่ง 
และองค์การบริหารส่วนต าบล ๗๓ แห่ง มีข้าราชการประจ า ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ฝ่ายนิติบัญญัติ
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างจ านวน ๕,๘๑๘ คน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๒๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
ล าดับ

ท่ี 

 
ชื่อองค์กร 

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

จ านวน 

ข้าราชการ 
ประจ า 

ฝ่าย
บริหาร 
ท้องถิ่น 

ฝ่ายนิติ
บัญญัติ 
ท้องถิ่น 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนัก 
งานจ้าง 

รวม 

๑. พิจิตร ในเมือง เมืองพิจิตร ๑๒๓ ๘ ๒๘ ๑๑ ๑๐๙ ๒๗๙ 
รวม ๑๒๓ ๘ ๒๘ ๑๑ ๑๐๙ ๒๗๙ 

ตารางท่ี ๒.๒๙ เทศบาลเมือง 
 

ล าดับ
ท่ี 

 
ชื่อองค์กร 

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

จ านวน 
ข้าราชการ 

ประจ า 
ฝ่าย

บริหาร 
ท้องถิ่น 

ฝ่ายนิติ
บัญญัติ 
ท้องถิ่น 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนัก 
งานจ้าง 

รวม 

๑. พิจิตร ในเมือง เมืองพิจิตร ๖๖ ๔ ๑๗ ๙ ๑๖๖ ๒๖๒ 
๒. ตะพานหิน ตะพานหิน ตะพานหิน ๕๖ - ๑๗ ๑๖ ๑๖๖ ๒๕๕ 
๓. บางมูลนาก บางมูลนาก บางมูลนาก ๕๗ ๓ ๑๘ ๕ ๑๙ ๑๐๒ 

รวม ๑๗๙ ๗ ๕๒ ๓๐ ๓๕๑ ๖๑๙ 

ตารางท่ี ๒.๓๐ เทศบาลต าบล 
 

ล าดับ
ท่ี 

 
ชื่อองค์กร 

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

จ านวน 
ข้าราชการ 

ประจ า 
ฝ่าย

บริหาร 
ท้องถิ่น 

ฝ่ายนิติ
บัญญัติ 
ท้องถิ่น 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนัก 
งานจ้าง 

รวม 

๑. ท่าฬ่อ ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร ๒๐ ๓ ๙ ๕ ๗ ๔๔ 
๒. วังกรด วังกรด เมืองพิจิตร ๑๔ ๔ ๑๒ ๗ ๑ ๓๘ 
๓. หัวดง หัวดง เมืองพิจิตร ๑๓ ๕ ๑๑ - ๓๓ ๖๒ 
๔. ดงป่าค า ดงป่าค า เมืองพิจิตร ๑๖ ๕ ๑๒ ๑ ๒๔ ๕๘ 
๕. หนองพยอม หนองพยอม ตะพานหิน ๑๖ ๕ ๑๑ ๒ ๑๘ ๕๒ 
๖. วังทรายพูน วังทรายพูน วังทรายพูน ๘ ๕ ๑๐ ๓ ๒๖ ๕๒ 
๗. หนองปล้อง หนองปล้อง วังทรายพูน ๑๐ ๕ ๑๐ ๒ ๒๔ ๕๑ 
๘. โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง ๔๙ ๔ ๙ ๑๐ ๓๔ ๑๐๖ 
๙. ไผ่รอบ ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง ๑๒ ๔ ๑๐ ๑ ๒๔ ๕๑ 
๑๐. บางไผ่ บางไผ่ บางมูลนาก ๑๐ ๕ ๑๑ - ๒๖ ๕๒ 
๑๑. วังตะกู วังตะกู บางมูลนาก ๑๔ ๕ ๑๒ ๑ ๒๒ ๕๔ 



๑๑๒ 

ตารางท่ี ๒.๓๐ เทศบาลต าบล (ต่อ) 
 

ล าดับ
ท่ี 

 
ชื่อองค์กร 

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

จ านวน 
ข้าราชการ 

ประจ า 
ฝ่าย

บริหาร 
ท้องถิ่น 

ฝ่ายนิติ
บัญญัติ 
ท้องถิ่น 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนัก 
งานจ้าง 

รวม 

๑๒. หอไกร หอไกร บางมูลนาก ๑๗ ๕ ๑๒ ๓ ๒๔ ๖๑ 
๑๓. เนินมะกอก เนินมะกอก บางมูลนาก ๑๒ ๕ ๑๒ - ๒๓ ๕๒ 
๑๔. ท่าเสา ท่าเสา โพทะเล ๑๗ ๓ ๑๑ ๑ - ๓๒ 
๑๕. โพทะเล โพทะเล โพทะเล ๑๖ ๕ ๑๒ ๕ ๘ ๔๖ 
๑๖. ทุ่งน้อย ทุ่งน้อย โพทะเล ๑๓ ๕ ๑๒ - ๕ ๓๕ 
๑๗. บางคลาน บางคลาน โพทะเล ๑๕ ๔ ๑๐ - ๗ ๓๖ 
๑๘. ก าแพงดิน ก าแพงดิน สามง่าม ๑๙ - ๑๑ ๕ ๒๘ ๖๓ 
๑๙. สามง่าม สามง่าม สามง่าม ๒๖ ๕ ๑๒ ๒ ๒๕ ๗๐ 
๒๐. เนินปอ เนินปอ สามง่าม ๑๗ ๕ ๑๐ ๑ ๒๒ ๕๕ 
๒๑. เขาทราย เขาทราย ทับคล้อ ๑๙ ๕ ๑๑ ๔ ๑๙ ๕๘ 
๒๒. ทับคล้อ ทับคล้อ ทับคล้อ ๑๙ - ๑๑ ๑๕ ๑๖ ๖๑ 
๒๓. สากเหล็ก สากเหล็ก สากเหล็ก ๒๐ ๖ ๑๑ ๒ ๒๔ ๖๓ 
๒๔. ส านักขุนเณร ส านักขุนเณร ดงเจริญ ๑๑ ๕ ๑๐ ๑ ๗ ๓๔ 
๒๕. วังบงค์ ส านักขุนเณร ดงเจริญ ๙ ๕ ๑๒ ๒ ๖ ๓๔ 
   รวม ๔๑๒ ๑๐๘ ๒๗๔ ๗๒ ๔๕๓ ๑,๓๒๐ 

ตารางท่ี ๒.๓๑ องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ล าดับ
ท่ี 

 
ชื่อองค์กร 

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

จ านวน 
ข้าราชการ 

ประจ า 
ฝ่าย

บริหาร 
ท้องถิ่น 

ฝ่ายนิติ
บัญญัติ 
ท้องถิ่น 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนัก 
งานจ้าง 

รวม 

๑. ไผ่ขวาง ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร ๑๑ ๔ ๑๖ ๑ ๑๐ ๔๒ 
๒. ย่านยาว ย่านยาว เมืองพิจิตร ๑๘ ๔ ๑๘ ๒ ๑๙ ๖๑ 
๓. ท่าฬ่อ ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร ๙ ๔ ๗ - ๙ ๒๙ 
๔. ปากทาง ปากทาง เมืองพิจิตร ๙ ๔ ๑๘ ๑ ๒๑ ๕๓ 
๕. คลองคะเชนทร์ คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร ๑๙ ๔ ๑๙ ๒ ๒๙ ๗๓ 
๖. โรงช้าง โรงช้าง เมืองพิจิตร ๑๐ ๔ ๑๐ ๑ ๒๒ ๔๗ 
๗. เมืองเก่า เมอืงเก่า เมืองพิจิตร ๒๒ ๔ ๑๗ ๑ ๑๒ ๕๖ 
๘. ท่าหลวง ท่าหลวง เมืองพิจิตร ๑๗ ๔ ๑๙ ๑ ๑๕ ๕๖ 
๙. บ้านบุ่ง บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร ๗ ๔ ๑๐ ๒ ๑๔ ๓๗ 
๑๐. ฆะมัง ฆะมัง เมืองพิจิตร ๑๘ ๔ ๒๒ ๑ ๑๙ ๖๔ 
๑๑. หัวดง หัวดง เมืองพิจิตร ๑๐ ๔ ๑๑ ๑ ๒๗ ๕๓ 
๑๒. ป่ามะคาบ ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร ๑๘ ๓ ๒๘ ๑ ๒๔ ๗๔ 
๑๓. สายค าโห้ สายค าโห้ เมืองพิจิตร ๑๑ ๓ ๑๐ ๑ ๑๐ ๓๕ 
๑๔. ดงกลาง ดงกลาง เมืองพิจิตร ๑๖ ๓ ๑๘ ๑ ๗ ๔๕ 
๑๕. ง้ิวราย ง้ิวราย ตะพานหิน ๑๕ ๔ ๑๗ ๒ ๑๖ ๕๔ 
๑๖. ทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน ๑๑ ๔ ๑๔ - ๕ ๓๔ 
๑๗. ดงตะขบ ดงตะขบ ตะพานหิน ๖ - ๒๐ - ๕ ๓๑ 
๑๘. คลองคูณ คลองคูณ ตะพานหิน ๑๐ ๔ ๑๓ - ๑๕ ๔๒ 
๑๙. ห้วยเกตุ ห้วยเกตุ ตะพานหิน ๑๒ ๔ ๑๖ - ๑๔ ๔๖ 
๒๐. วังส าโรง วังส าโรง ตะพานหิน ๙ ๔ ๑๔ - ๔ ๓๑ 
๒๑. วังหว้า วังหว้า ตะพานหิน ๑๑ ๔ ๑๔ - ๑๗ ๔๖ 
๒๒. วังหลุม วังหลุม ตะพานหิน ๑๔ ๔ ๑๘ - ๒๒ ๕๘ 
๒๓. ทับหมัน ทับหมัน ตะพานหิน ๑๓ ๔ ๑๒ ๑ ๑๑ ๔๑ 
๒๔. ไผ่หลวง ไผ่หลวง ตะพานหิน ๑๑ ๔ ๑๒ ๑ ๑๑ ๓๙ 
๒๕. วังทรายพูน วังทรายพูน วังทรายพูน ๑๔ ๔ ๒๕ ๑ ๑๖ ๖๐ 
๒๖. หนองปลาไหล หนองปลาไหล วังทรายพูน ๑๑ ๓ ๓๑ ๑ ๑๑ ๕๗ 
๒๗. หนองพระ หนองพระ วังทรายพูน ๑๕ - ๓๒ - ๑๘ ๖๕ 
๒๘. โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง ๙ ๓ ๒๔ ๑ ๑๔ ๕๑ 
๒๙. ไผ่ท่าโพ ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง ๑๑ ๔ ๑๖ - ๘ ๓๙ 



๑๑๓ 

ตารางท่ี ๒.๓๑ องค์การบริหารส่วนต าบล (ต่อ) 
 

ล าดับ
ท่ี 

 
ชื่อองค์กร 

 
ต าบล 

 
อ าเภอ 

จ านวน 
ข้าราชการ 

ประจ า 
ฝ่าย

บริหาร 
ท้องถิ่น 

ฝ่ายนิติ
บัญญัติ 
ท้องถิ่น 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนัก 
งานจ้าง 

รวม 

๓๐. ดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง ๑๒ ๓ ๓๐ - ๒๘ ๗๓ 
๓๑. เนินสว่าง เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง ๑๔ ๕ ๒๖ - ๑๒ ๕๗ 
๓๒. ทุ่งใหญ ่ ทุ่งใหญ ่ โพธิ์ประทับช้าง ๑๑ ๔ ๒๗ ๓ ๖ ๕๑ 
๓๓. บางไผ่ บางไผ่ บางมูลนาก ๑๐ ๔ ๑๖ ๑ ๒๐ ๕๑ 
๓๔. วังส าโรง วังส าโรง บางมลูนาก ๘ ๔ ๑๔ ๑ ๑๗ ๔๔ 
๓๕. ภูม ิ ภูม ิ บางมูลนาก ๑๕ ๔ ๑๘ ๑ ๑๑ ๔๙ 
๓๖. วังกรด วังกรด บางมูลนาก ๔ ๔ ๑๒ ๑ ๑๔ ๓๕ 
๓๗. วังตะกู วังตะกู บางมูลนาก ๙ ๔ ๒๓ - ๘ ๔๔ 
๓๘. ล าประดา ล าประดา บางมูลนาก ๑๔ ๔ ๑๙ - ๓ ๔๐ 
๓๙. โพทะเล โพทะเล โพทะเล ๑๑ ๔ ๑๘ ๑ ๑๐ ๔๔ 
๔๐. ท้ายน้ า ท้ายน้ า โพทะเล ๑๑ - ๑๘ ๑ ๑๗ ๔๗ 
๔๑. ทะนง ทะนง โพทะเล ๑๗ ๔ ๒๐ - ๖ ๔๗ 
๔๒. ท่าบัว ท่าบัว โพทะเล ๑๔ ๔ ๒๕ ๒ ๑๑ ๕๖ 
๔๓. ท่าขมิ้น ท่าขมิ้น โพทะเล ๑๑ - - - ๖ ๑๗ 
๔๔. ท่าเสา ท่าเสา โพทะเล ๑๑ ๔ ๑๘ ๑ ๑๑ ๔๕ 
๔๕. ท่านั่ง ท่านั่ง โพทะเล ๑๓ ๔ ๑๐ - ๑๕ ๔๒ 
๔๖. บ้านน้อย บ้านน้อย โพทะเล ๑๑ ๔ ๑๒ - ๑๑ ๓๘ 
๔๗. วัดขวาง วัดขวาง โพทะเล ๑๔ ๔ ๑๓ - ๕ ๓๖ 
๔๘. สามง่าม สามง่าม สามง่าม ๑๑ ๔ ๒๗ ๓ ๖ ๕๑ 
๔๙. ก าแพงดิน ก าแพงดิน สามง่าม ๙ - ๒๒ ๔ ๗ ๔๒ 
๕๐. รังนก รังนก สามง่าม ๑๕ ๔ ๒๑ ๓ ๑๕ ๕๘ 
๕๑. หนองโสน หนองโสน สามง่าม ๑๖ ๔ ๓๒ ๑ ๓๗ ๙๐ 
๕๒. ทับคล้อ ทับคล้อ ทับคล้อ ๑๗ ๔ ๒๑ ๑ ๒๓ ๖๖ 
๕๓. เขาทราย เขาทราย ทับคล้อ ๑๒ ๔ ๒๗ - ๑๗ ๖๐ 
๕๔. เขาเจ็ดลูก เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ ๑๒ ๓ ๒๑ ๒ ๑๗ ๕๕ 
๕๕. ท้ายทุ่ง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ ๑๑ ๔ ๓๕ ๑ ๗ ๕๘ 
๕๖. สากเหล็ก สากเหล็ก สากเหล็ก ๑๕ ๔ ๒๓ - ๒๕ ๖๗ 
๕๗. ท่าเยี่ยม ท่าเยี่ยม สากเหล็ก ๑๐ ๔ ๑๑ ๑ ๙ ๓๕ 
๕๘. คลองทราย คลองทราย สากเหล็ก ๑๐ ๔ ๑๑ - ๑๗ ๔๒ 
๕๙. หนองหญ้าไทร หนองหญ้าไทร สากเหล็ก ๘ ๔ ๑๒ - ๙ ๓๓ 
๖๐. วังทับไทร วังทับไทร สากเหล็ก ๑๔ ๓ ๑๒ - ๑๓ ๔๒ 
๖๑. ห้วยแก้ว ห้วยแก้ว บึงนาราง ๑๒ ๔ ๑๖ - ๘ ๔๐ 
๖๒. โพธิ์ไทรงาม โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง ๙ ๔ ๑๘ ๑ ๕ ๓๗ 
๖๓. แหลมรัง แหลมรัง บึงนาราง ๑๙ ๔ ๒๕ ๑ ๒๑ ๗๐ 
๖๔. บางลาย บางลาย บึงนาราง ๑๒ - ๑๘ ๒ ๑๗ ๔๙ 
๖๕. บึงนาราง บึงนาราง บึงนาราง ๑๑ - ๑๙ ๑ ๑๑ ๔๒ 
๖๖. วังง้ิวใต้ วังง้ิวใต้ ดงเจริญ ๑๒ ๔ ๑๘ - ๘ ๔๒ 
๖๗. วังง้ิว วังง้ิว ดงเจริญ ๑๐ ๔ ๑๙ ๓ ๑๔ ๕๐ 
๖๘. ห้วยร่วม ห้วยร่วม ดงเจริญ ๗ ๔ ๒๔ - ๑๖ ๕๑ 
๖๙. ห้วยพุก ห้วยพุก ดงเจริญ ๙ ๔ ๑๗ ๒ ๑๔ ๔๖ 
๗๐. บ้านนา บ้านนา วชิรบารมี ๑๕ ๑ ๓๑ - ๑๙ ๖๖ 
๗๑. บึงบัว บึงบัว วชิรบารมี ๒๒ ๔ ๒๕ ๑ ๑๘ ๗๐ 
๗๒. วังโมกข์ วังโมกข์ วชิรบารมี ๑๖ ๔ ๑๗ - ๑๕ ๕๒ 
๗๓. หนองหลุม หนองหลุม วชิรบารมี ๑๖ ๔ ๒๓ - ๘ ๕๑ 

รวม ๙๐๗ ๒๕๔ ๑,๓๖๕ ๖๒ ๑,๐๑๒ ๓,๖๐๐ 

 

 

 



๑๑๔ 

๒.๖.๓ ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 

จากการส ารวจความต้องการของประชาชนผ่านการประชาคมระดับอ าเภอ และเวทีการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน ข้อมูลการร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
ได้สรุปปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดพิจิตร ออกเป็น ๕ ด้าน คือ ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวขาดการ
พัฒนาและการบริหารจัดการ๑๕๘ รายละเอียดตามตารางที่ ๒.๓๒ 

ตารางท่ี ๒.๓๒ แสดงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 

พื้นที่ประสบปัญหา 
(อ าเภอ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
๑.๑ ปัญหาด้านคมนาคม

ขนส่งระบบโครงข่าย
ถนนสายหลักและสาย
รอง ขาดการพัฒนาเพ่ือ
รองรับการคมนาคมและ
การขนส่งสินค้า 
โดยเฉพาะทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑๑ 

 

 
 
สากเหล็ก/ทับคล้อ 
วังทรายพูน/ดงเจริญ 

 
 
ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๑๑ จากอ าเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ถึงอ าเภอสากเหล็ก จังหวัด
พิจิตร ให้เป็น ๔ ช่องทางการจราจร
ให้เชื่อมโยงระดับภาค 

๑.๒ การคมนาคมระหว่าง
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน
ไม่สะดวก/มลภาวะเป็น
พิษจากฝุ่นละออง 

เมืองพิจิตร/ตะพานหิน 
ทับคล้อ/บางมูลนาก 
โพทะเล/โพธิ์ประทับช้าง 
สามง่าม/วังทรายพูน 
ดงเจริญ/วชิรบารมี 
สากเหล็ก/บึงนาราง 
 

๑. สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/
ถนนลาดยางในพ้ืนที่ ๑๒ อ าเภอ 

๒. ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชารุดเสียหาย
ในต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่ 
๑๒ อ าเภอ 

๓. จัดระบบการขนส่งสาธารณะ
ภายในจังหวัด อ าเภอ ต าบล 
หมู่บ้าน เพ่ือให้บริการประชาชน 
และนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

 

 

                                           
๑๕๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒-๓๔. 



๑๑๕ 

ตารางท่ี ๒.๓๒ แสดงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี (ต่อ) 

ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 

พื้นที่ประสบปัญหา 
(อ าเภอ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑.๓ ขาดแคลนน้าอุปโภค 
บริโภค น้าประปาที่
สะอาด/ไม่เพียงพอ น้ า
เป็นสนิม ตะกรันหินปูน 

เมืองพิจิตร/ตะพานหิน 
ทับคล้อ/บางมูลนาก 
โพทะเล/โพธิ์ประทับช้าง 
สามง่าม/วังทรายพูน 
ดงเจริญ/วชิรบารมี 
สากเหล็ก/บึงนาราง 
 

๑. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่
สะอาดเพียงพอในหมู่บ้าน/ชุมชน
ทีย่ังไม่มีระบบประปา ในพ้ืนที่  
๑๒ อ าเภอ 

๒. ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคใน
อ าเภอเมืองพิจิตร  
อ าเภอตะพานหิน  
อ าเภอทับคล้อ  
อ าเภอบางมูลนาก  
อ าเภอวังทรายพูน  
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 

 
๑.๔ ปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อ

การเกษตรไม่เพียงพอ 
เมืองพิจิตร/ตะพานหิน 
ทับคล้อ/บางมูลนาก 
โพทะเล/โพธิ์ประทับช้าง 
สามง่าม/วังทรายพูน 
ดงเจริญ/วชิรบารมี 
สากเหล็ก/บึงนาราง 
 

๑. ขุดลอกอ่างเก็บน้าเพ่ือการเกษตร 
ในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์  
ในพ้ืนที่ ๑๒ อ าเภอ 

๒. ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง  
ที่ตื้นเขิน ให้สามารถรองรับ  
กักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในพ้ืนที่ 
๑๒ อ าเภอ 

 
๒.ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
๒.๑ น้ ากัดเซาะตลิ่งแม่น้ า

น่าน แม่น้ ายม ชารุด 

 
 
 
 
เมืองพิจิตร/ตะพานหิน 
บางมูลนาก/โพทะเล 
สามง่าม/วชิรบารมี 
โพธิ์ประทับช้าง 
 

 
 
 
 
๑. สร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน้ า 
ริมตลิ่งเลียบริมแม่น้ าน่าน  
แม่น้ ายม ในพ้ืนที่ ๗ อ าเภอ 

๒. ปรับปรุง ซ่อมแซมตลิ่งที่ชารุด  
โดยการเสริมคันดิน พร้อมลูกรัง 
ในพ้ืนที่ ๗ อ าเภอ 

 



๑๑๖ 

ตารางท่ี ๒.๓๒ แสดงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี (ต่อ) 

ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 

พื้นที่ประสบปัญหา 
(อ าเภอ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๒.๒ ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง
ซ้ าซาก 

เมืองพิจิตร/ตะพานหิน 
ทับคล้อ/บางมูลนาก 
โพทะเล/โพธิ์ประทับช้าง 
สามง่าม/วังทรายพูน 
ดงเจริญ/วชิรบารมี 
สากเหล็ก/บึงนาราง 

๑. พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ าส าคัญ
ของจังหวัด (บึงสีไฟ แม่น้าพิจิตร) 
ให้เป็นแก้มลิงรองรับน้าในฤดูนา
หลาก และกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

๒. ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง  
ให้สามารถระบายน้ าได้ทัน  
ในพ้ืนที่ ๑๒ อ าเภอ 

 
๒.๓ ขาดศูนย์กาจัดขยะรวม

ในระดับจังหวัด และ
ขาดการจัดการขยะที่
ถูกสุขอนามัยและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การก าจัดขยะอย่างเป็น
ระบบ 

เมืองพิจิตร/ตะพานหิน 
ทับคล้อ/บางมูลนาก 
โพทะเล/โพธิ์ประทับช้าง 
สามง่าม/วังทรายพูน 
ดงเจริญ/วชิรบารมี 
สากเหล็ก/บึงนาราง 

๑. ก่อสร้างระบบก าจัดขยะของ
จังหวัดในเขตอ าเภอเมืองพิจิตร 
อ าเภอตะพานหิน  
อ าเภอบางมูลนาก อ าเภอโพทะเล 
อ าเภอสากเหล็ก อ าเภอทับคล้อ 

๒. อบรมให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการก าจัด
ขยะที่ถูกสุขอนามัย 

 
๒.๔ ปัญหาการใช้สารเคมี

ในการท าการเกษตร
และสารพิษตกค้างใน
ร่างกาย 

เมืองพิจิตร/ตะพานหิน 
ทับคล้อ/บางมูลนาก 
โพทะเล/โพธิ์ประทับช้าง 
สามง่าม/วังทรายพูน 
ดงเจริญ/วชิรบารมี 
สากเหล็ก/บึงนาราง 

๑. อบรมให้ความรู้ด้านการรักษา
สุขภาพแก่ประชาชนในต าบล
หมู่บ้าน/ชุมชน 

๒. รณรงค์ให้ประชาชนตรวจสุขภาพ
ประจ าปี/ตรวจหาสารเคมีตกค้าง
ในร่างกายของเกษตรกร  

 

 

 

 

 

 



๑๑๗ 

ตารางท่ี ๒.๓๒ แสดงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี (ต่อ) 

ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 

พื้นที่ประสบปัญหา 
(อ าเภอ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๓. ด้านการประกอบอาชีพ 
๓ .๑  ส่ ง เส ริม  สนั บ สนุ น

อ า ชี พ ก า ร เก ษ ต ร
ปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์ 

 
เมืองพิจิตร/ตะพานหิน 
ทับคล้อ/บางมูลนาก 
โพทะเล/โพธิ์ประทับช้าง 
สามง่าม/วังทรายพูน 
ดงเจริญ/วชิรบารมี 
สากเหล็ก/บึงนาราง 

 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการปรบัปรุง

บ ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การปลูก
พืชหมุนเวียน ในพ้ืนที่ ๑๒ 
อ าเภอ 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พืช
สมุนไพรในการป้องกันแมลง 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร
จัดท า/ฝึกอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจการท าการเกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ ในพ้ืนที่ ๑๒ 
อ าเภอ 

๔. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าว 
พันธ์ดี พืชใช้น้ าน้อยในพ้ืนที่  
๑๒ อ าเภอ 

๓. ด้านการประกอบอาชีพ 
 

๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ
การเกษตรปลอดภั ย 
และเกษตรอินทรีย์ 

 
 

เมืองพิจิตร/ตะพานหิน 
ทับคล้อ/บางมูลนาก 
โพทะเล/โพธิ์ประทับช้าง 
สามง่าม/วังทรายพูน 
ดงเจริญ/วชิรบารมี 
สากเหล็ก/บึงนาราง 

 
 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการปรบัปรุง
บ ารุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การปลูก
พืชหมุนเวียน ในพ้ืนที่ท า
การเกษตร ในพ้ืนที่ ๑๒ อ าเภอ 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท า และ
ใช้พืชสมุนไพรในการป้องกัน
แมลง 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร
จัดท า/ฝึกอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจการท าการเกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ ในพ้ืนที่ ๑๒ 
อ าเภอ 

๔. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าว 
พันธ์ดี พืชใช้น้ าน้อยในพ้ืนที่  
๑๒ อ าเภอ 

 



๑๑๘ 

ตารางท่ี ๒.๓๒ แสดงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี (ต่อ) 

ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 

พื้นที่ประสบปัญหา 
(อ าเภอ) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๔.ปัญหาแหล่งท่องเที่ยว
ขาดการพัฒ นาและการ
บริหารจัดการ 

เมืองพิจิตร/ตะพานหิน 
ทับคล้อ/บางมูลนาก 
โพทะเล/โพธิ์ประทับช้าง 
สามง่าม/วังทรายพูน 
ดงเจริญ/วชิรบารมี 
สากเหล็ก/บึงนาราง 

๑. สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดในพ้ืนที่  
๑๒ อ าเภอ 

๒. เสริมสร้างองค์ความรู้ การฝึก 
อบรมให้ความรู้แก่ผู้นาชุมชน/
ประชาชนในพื้นท่ีที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
และการบริหารจัดการ 

๓. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญ ในพื้นที่อ าเภอเมืองพิจิตร 
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอ
ตะพานหิน อ าเภอทับคล้อ 
อ าเภอบางมูลนาก  

๔.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรผ่าน 
ช่องทางการสื่อสารทุกประเภท 

๕. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 
ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองพิจิตร  
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 

   
 เมืองพิจิตร/ตะพานหิน 

ทับคล้อ/บางมูลนาก 
โพทะเล/โพธิ์ประทับช้าง 
สามง่าม/วังทรายพูน 
ดงเจริญ/วชิรบารมี 
สากเหล็ก/บึงนาราง 

๑. สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดในพ้ืนที่  
๑๒ อ าเภอ 

๒. เสริมสร้างองค์ความรู้ การฝึก 
อบรมให้ความรู้แก่ผู้นาชุมชน/
ประชาชนในพื้นท่ีที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
และการบริหารจัดการ 

 



๑๑๙ 

ตารางท่ี ๒.๓๒ แสดงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี (ต่อ) 

ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 

พื้นที่ประสบปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  ๓. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญ ในพื้นที่อ าเภอเมืองพิจิตร 
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอ
ตะพานหิน อ าเภอทับคล้อ 
อ าเภอบางมูลนาก อ าเภอ
โพทะเล 

๔. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตรผ่าน 
ช่องทางการสื่อสารทุกประเภท 

๕. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว 
ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองพิจิตร  
อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 

๕.ปัญหายาเสพติด 
๕.๑ การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

เมืองพิจิตร/ตะพานหิน 
ทับคล้อ/บางมูลนาก 
โพทะเล/โพธิ์ประทับช้าง 
สามง่าม/วังทรายพูน 
ดงเจริญ/วชิรบารมี 
สากเหล็ก/บึงนาราง 

๑. ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้แก่ผู้นา
ชุมชน ประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของยาเสพติด พิษภัย 
ของยาเสพติดในต าบล หมู่บ้าน/
ชุมชนที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยง  
ในทุกอ าเภอ 

๒. ส่งเสริมการตรวจปัสสาวะกลุ่ม
เสี่ยง เช่น ในสถานศึกษา โรงงาน
อุตสาหกรรม ฯลฯ 

๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้านยา
เสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
สถานศึกษา กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE 

๒.๖.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตรการพัฒนาจังหวัดพิจิตร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

ในการด าเนินการพัฒนาจังหวัดพิจิตร ทางจังหวัดต้องมีการก าหนดทิศทาง นโยบาย และ
กระบวนการที่องค์การตัดสินใจเลือกปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรของจังหวัดที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดเพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี เป็นกรอบในการก าหนดยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตรการพัฒนาจังหวัดพิจิตร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ดังนี้ 



๑๒๐ 

วิสัยทัศน์จังหวัดพิจิตร (Vision) 

เมืองเกษตรดี เมืองสิ่งแวดล้อมดี เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี พร้อมสู่สากล 

พันธกิจ (Mission) 

๑) เสริมสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงจากฐานของ
ชุมชน การพึ่งตนเองในจังหวัดและการเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดและการพัฒนาประเทศ 

๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับ
การส่งออกและการรับรองความมั่นคงทางอาหาร เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคการเกษตร 
และเกษตรกรให้มีศักยภาพการแข่งขันและพ่ึงตนเองได้ 

๓) บริหารจัดการน้ า ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาจังหวัด การรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืนรองรับการพัฒนาเมืองเกษตรคุณภาพ 

๔) เสริมสร้างสังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสันติ
สุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๕) พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ให้มีศักยภาพในการ
รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัด และการพัฒนาประเทศ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

๑) ค่าชดเชยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดในภาคการเกษตรเติบโตต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐ ภายใน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการ
กระจายอย่างทั่วถึง รายได้ต่อหัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

๔) ประช าชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

เป้าประสงค์ 

๑) จังหวัดพิจิตรสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นธรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
บริหารน้ าให้สมดุลระหว่างอุปสงค์ และอุปทานของน้ าที่เป็นโมเดลที่ประสบความส าเร็จของประเทศ 
ปัญหามูลค่าความเสียหาย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ และค่าชดเชยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  



๑๒๑ 

๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๒๕๖๔ 

๓) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการศึกษา และการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ สถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งเป็นพื้นฐานที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน ดัชนีความสุขมวลรวมของประชาชนในระดับ
จังหวัดเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าระดับดี ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพ และมีการ
กระจายอย่างทั่วถึง รายได้ต่อหัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕) การบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัดพิจิตรโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 
และประชาชนมีส่วนร่วม ขจัดการทุจริต 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดพิจิตร มีจ านวน ๔ ประเด็นหลักกล่าวคือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การบริหารจัดการน้ าดิน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างอย่างยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร และบริหารสู่สากล 
มีรายละเอียดในยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒.๓๓ ประเด็นการพัฒนาจังหวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด และแนวทาง 
 การพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การบริหารจัดการน้ าดิน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
วัตถุประสงค์ ๑. จังหวัดพิจิตรมีดิน น้ า ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

การพัฒนาการเกษตรคุณภาพพ้ืนที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพ่ิม
มากขึ้น 

 
เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑. แหล่งน้ าได้รับการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งและน้ าเพ่ือ

การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่มขึ้น 
๒. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูเพ่ิมข้ึน 
๓. จ านวนหน่วยงาน องค์กรที่เป็นต้นแบบในการก าจัดขยะมูลฝอย

อย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 
๔. ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกก าจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการเพ่ิมขึ้น 

๕. จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ใช้สารเคมีลดลง 

 



๑๒๒ 

ตารางที่ ๒.๓๓ ประเด็นการพัฒนาจังหวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด และแนวทาง 
 การพัฒนา (ต่อ) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การบริหารจัดการน้ าดิน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
แนวทางการพัฒนา ๑. พัฒนาแหล่งน้ าหลัก (บึงสีไฟ แม่น้ ายม น่าน และพิจิตร) ให้มีความ

อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์เกิดคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัด
อย่างเป็นระบบ 

๒. ปฏิรูปการบริหารจัดการดิน น้ า และทรัพยากรแบบบูรณาการตลอด
ห่วงโซ่ของธรรมชาติเพ่ือรองรับการเกษตร และการพัฒนาที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
วัตถุประสงค์ ๑. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก สินค้าทาง

การเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และ
รายได้แก่ประชาชน ชุมชน 

๒. หมู่บ้านมีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสูง ประชาชนมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑. อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตร เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๒ ต่อปี 

๒. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑๐ ต่อปี 

๓. รายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

๔. จ านวนที่ลดลงของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ ต่อปี 

๕. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ Start Up ไม่น้อยกว่า ๕ รายต่อป ี
๖. จ านวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ SME 

ไม่น้อยกว่า ๕ รายต่อป ี
๗. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี 
 

แนวทางการพัฒนา ๑. ยกระดับศักยภาพของผลผลิตหลักทางการเกษตร สร้างแบรนด์
สินค้าการเกษตรสู่สากลด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเกษตร
มาตรฐานปลอดภัย 

๒. สร้างงาน อาชีพรายได้แก่ชุมชน ประชาชนจากฐานการเกษตร  
ภูมิปัญญา และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพ่ึงพาตนเองทางรายได้อย่างยั่งยืน 

 



๑๒๓ 

ตารางที่ ๒.๓๓ ประเด็นการพัฒนาจังหวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด และแนวทาง 
 การพัฒนา (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง (ต่อ) 
แนวทางการพัฒนา ๓. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับรากฐาน ส่งเสริม

ผู้ประกอบการรายใหม่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดให้มี
คุณภาพที่แข่งขันได้ 

๔. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร เชิงคุณภาพ และศาสนา 
วัฒนธรรม 

๕. พัฒนาระบบการคมนาคม โลจิสติกส์ ทางน้ า ทางราง และโครงสร้าง
พ้ืนฐานรองรับการเชื่อมโยงในพ้ืนที่กับจังหวัด และความเป็นเมือง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างอย่างยืน 
วัตถุประสงค์ ๑. ปัญหาสังคมของจังหวัดในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่อง จนผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑. จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี มีงาน
ท าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

๒. จ านวนแรงงานที่ได้รับการเสริมสร้างผลิตภาพเพ่ิมข้ึน 
๓. จ านวนคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการพัฒนา และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 
๔. จ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานครบ ๑๐๐ % 
๕. อัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
๖. อัตราที่ลดลงของคดียาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
๗ . ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน  

(O-NET) 
 

แนวทางการพัฒนา ๑. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบการศึกษาทุก
ระดับเพ่ือสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ 

๒. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
ความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการ
ภาครัฐแบบเข้มข้น 

 

 

 

 



๑๒๔ 

ตารางที่ ๒.๓๓ ประเด็นการพัฒนาจังหวัด วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด และแนวทาง 
 การพัฒนา (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร และบริหารสู่สากล มีกล
ยุทธ์ในการบริหารจัดการดังนี้ 

วัตถุประสงค์ ๑. คุณภาพการบริการขององค์กรภาครัฐและประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

๒. ประชาชน ชุมชน ตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และจังหวัดพิจิตรมี
ความพร้อมในการเป็นเมืองท่ีไปสู่สากล 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด ๑. จ านวนส่วนราชการ หน่วยงานที่ด าเนินการพัฒนาขีดสมรรถนะของ
ก ารบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒. จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพชุมชน
สู่สากล 

๓. จ านวนสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรหลายภาษาเพ่ิมข้ึน 
๔. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐ 
แนวทางการพัฒนา ๑. พัฒนาการบริหารภาครัฐ ลดความเหลื่ อมล้ าทางสังคม เพ่ิม

ประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกพ้ืนที่ 
๒. พัฒนาคุณภาพบริหารบุคลากรภาครัฐ และปรับระบบการบริหาร

ราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพที่มีธรรมาภิบาล 
๓. เตรียมพร้อมประชาชนสู่สากลเชื่อมโยมการพัฒนาจังหวัดกับ

อาเซียนและภูมิภาค 

กล่าวโดยสรุปว่า การก าหนดพื้นที่วิจัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัย
ได้จัดกลุ่มตามประเภทเป็น ๓ กลุ่ม และท าการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) โดยใช้
หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Sampling) และใช้การสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้การจับฉลาก
เลือกพ้ืนที่การวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลต าบล ๑๐ แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ๒๔ แห่ง รวม ๓๕ แห่ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๑๐๒ แห่ง  
ทั้งจังหวัดพิจิตร โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งประสิทธิผลการ
บริหารจัดการ ๖ ด้าน ประกอบด้วย ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ, ผลส าเร็จของการ
จัดเก็บรายได้, ผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย, ผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ, ผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน และผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

 



๑๒๕ 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ในการศึกษาวิจัย “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ 

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัยได้ก าหนดกระบวนการ 
ในการศึกษาโดยเริ่มต้นจากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบท
ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยท าการศึกษา และเมื่อน าผลการวิจัยมาสังเคราะห์รวมกัน  
ท าให้ผลการสังเคราะห์ที่ได้รับจะมีความกว้างขวางและลุ่มลึกมากกว่าที่จะได้รับจากงานวิจัยแต่ละ
เรื่อง๑๕๙ เพ่ือสังเคราะห์เป็นโมเดลโครงสร้าง (Structural Model) 

ธวัชชัย ภาคแก้ว๑๖๐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์การ 
ด้านการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา โรงแรมในพ้ืนที่บริเวณชายแดนไทย -กัมพูชา” ผลการวิจัย พบว่า  
๑) ระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์การด้านการท่องเที่ยว พบว่า มีค่าเฉลี่ยประสิทธิผลการ
บริหารจัดการองค์การอยู่ในระดับประสบความส าเร็จมาก เมื่อพิจารณาประสิทธิผลการบริหารจัดการ
องค์การจ าแนกรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมา คือ 
ด้านเศรษฐกิจ ส าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านผลประโยชน์ขององค์การ  ๒) ระดับการ
บริหารจัดการองค์การด้านการท่องเที่ยว พบว่า มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ในระดับมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
เมื่อพิจารณาระดับบริหารจัดการองค์การด้านการท่องเที่ยวจ าแนกรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ด้านสมรรถนะทางการบริหาร และรองลงมา คือ ด้านวัฒนธรรมองค์การ สาหรับด้านที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านโครงสร้างองค์การ ๓) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการองค์การที่มีต่อ
ประสิทธิผลขององค์การด้านการท่องเที่ยวพบว่า ปัจจัยส าคัญที่สามารถอธิบายประสิทธิผลของ
องค์การด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย (๑) ด้านวัฒนธรรมองค์การ (๒) ด้านนโยบาย กลยุทธ์ 
ยุทธวิธี และ (๓) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร ๔) รูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์การด้าน
การท่องเที่ยว พบว่า ประสิทธิผลขององค์การด้านการท่องเที่ยว ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก (๑) ด้าน
วัฒนธรรมองค์การ (๒) ด้านนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธวิธี และ (๓) ด้านสมรรถนะทางการบริหาร 

ณรงค์ฤทธิ์ ทายะ๑๖๑ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน: 
กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่ม ๑” ผลการวิจัยพบว่า 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กร
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๑๖๑ ณรงค์ฤทธิ์ ทายะ, “ภาวะผู้น าที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน: กรณีศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่ม ๑”, วารสารพิฆเนศวร์สาร, ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๕๖): ๘๕. 



๑๒๖ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น มี ๓ ด้าน โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคัลมาตรฐานจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ๑) ด้านทักษะในการจูงใจ ๒) ด้านวิสัยทัศน์ และ ๓) ด้านความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าตัดสินใจ 

ปรีชา สุวรรณภูมิ๑๖๒ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ ๑ ประเทศไทย” ผลการวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ อบต. ในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่างกลุ่มท่ี ๑ พบว่า มี ๑๓ ตัว
แปร คือ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามความต้องการของประชาชน , การก าหนด
ตัวชี้วัดในการประเมินผลมีความชัดเจนครอบคลุมแผนงาน/โครงการ , ความสอดคล้องของนโยบาย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ , ความสอดคล้องของแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลกับจังหวัด และประเทศ , การสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผน
ให้กับบุคลากรของผู้บริหาร, การก าหนดกลุ่มผู้รับบริการให้ครอบคลุมกับพันธกิจที่ก าหนดไว้, การรับ
ฟังและเรียนรู้ตามความต้องการของผู้รับบริการ , การน าข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นไป
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ, การรายงานหรือเผยแพร่ผลงานต่อประชาชน, ระบบการติดตาม เฝ้า
ระวังและเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น , การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้การท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล, การให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ที่มีความซื่อสัตย์ เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการ อบต. โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของ อบต. ในภาพรวมได้ ๖๕.๔๐%, (p < 
๐.๐๕) และ พบว่า ตัวแปรทั้ง ๑๓ ตัวแปรดังกล่าวยังท านายประสิทธิผลของ อบต. ตามการประเมิน
ของกลุ่มประเมินประสิทธิผลต่ ากว่า ๖๐% ได้ร้อยละ ๘๓.๔๐ ในท านองเดียวกันพบว่า ตัวแปร “การ
ด าเนินงานของ อบต. ตามความต้องการของประชาชน” เป็นปัจจัยส าคัญมากที่สุดสามารถท านาย
ประสิทธิผล (ตามการประเมินของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด) ในภาพรวมของ อบต. ได้ร้อยละ ๖๐.๔๐ อย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ 

กมลลักษณ์ ยินดียม๑๖๓ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารองค์การตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลในพ้ืนที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา” ผลการวิจัยพบว่า
๑) เทศบาลต าบลในพ้ืนที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยรวมมีระดับความส าเร็จมาก เมื่อแยก
พิจารณาประสิทธิผลการบริหารเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านผลลัพธ์การด าเนินการ 
รองลงมาคือด้านความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการ
จัดหาและการจัดสรรทรัพยากร ๒) ผลการวิเคราะห์การบริหารองค์การของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่
บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยรวมมีระดับการปฏิบัติถ่ายทอดเรียนรู้ทั้งองค์การเมื่อพิจารณาการ
บริหารองค์การเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านวัฒนธรรมองค์การ รองลงมา คือ ด้าน

                                           
๑๖๒ ปรีชา สุวรรณภูมิ, “รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนต าบลใน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ ๑ ประเทศไทย”, วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-
ธันวาคม ๒๕๕๔): ๑๐๖. 

๑๖๓ กมลลักษณ์ ยินดียม, “ประสิทธิผลการบริหารองค์การตามหลักการบริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปีท่ี ๔ ฉบับ
ที่ ๑ (เมษายน ๒๕๕๖): ๑๐๖. 



๑๒๗ 

สมรรถนะทางการบริหาร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านโครงสร้างองค์การ ๓) ผลการ
วิเคราะห์การบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาโดยรวมมีระดับ
การปฏิบัติถ่ายทอดเรียนรู้ทั้งองค์การเมื่อพิจารณาการบริหารจัดการที่ดีเป็นรายด้าน พบว่า อันดับ
แรก คือ ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้รองลงมาคือด้านหลักความคุ้มค่า และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
ด้านการบริหารจัดการ ๔) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression) พบว่า ปัจจัยส าคัญที่สามารถอธิบายประสิทธิผลการบริหารองค์การของเทศบาลต าบล
ในพ้ืนที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรการบริหาร ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านนโยบาย กลยุทธ์ยุทธวิธี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ  
ด้านสมรรถนะทางการบริหาร ๕) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นโยง (Path 
Analysis) พบว่าประสิทธิผลการบริหารของเทศบาลต าบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากด้านนโยบายกลยุทธ์ยุทธวิธี ด้านทรัพยากรการบริหาร ด้านสมรรถนะทางการ
บริหาร ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นิทัศน์ เพชรน้อย๑๖๔ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการบริหารการพัฒนา: 
กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการบริหารการ
พัฒนาจังหวัดนครนายกในภาพรวมมีระดับดีมากเรียงล าดับประสิทธิผลจากมากไปน้อยคือ ด้าน
ความสามารถและคุณภาพในการบริหาร ด้านความเสมอภาคและเป็นธรรมในด้านความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้านความรับผิดชอบต่อหน่วยงานด้าน
สัมฤทธิผล และการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย และด้านผลเสียหายต่อสังคมตามล าดับ หาก
พิจารณาแต่ละด้านพบว่า ประสิทธิผลของการบริหารการพัฒนาด้านสัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย คือ การพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองน่าอยู่ การพัฒนา
เป็นสังคมฐานความรู้ การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดตามล าดับ ๒) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการ
บริหารการพัฒนาของจังหวัดนครนายก เรียงตามลาดับความส าคัญมากน้อย ได้แก่ การสนองตอบ
ความต้องการของประชาชน การเก็บภาษี เพื่อใช้ในการบริหารจังหวัด การแจกจ่ายสินค้า การบริการ
ในลักษณะที่เท่าเทียมกัน และการบริหารจังหวัดตามนโยบายของประเทศ  

พลภัทร ช่างสากล๑๖๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ระดับประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับ
ปานกลาง เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ มุมมองด้านประชาชน มุมมองด้านการเงิน 
มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต และมุมมองด้านกระบวนการภายในตามล าดับ ๒) ความคิดเห็น

                                           
๑๖๔ นิทัศน์ เพชรน้อย, “ประสิทธิผลของการบริหารการพัฒนา: กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก”,  

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ๒๕๕๗), หน้า ๒๗๕. 
๑๖๕ พลภัทร ช่างสากล, “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, หน้า ๒๐๘. 



๑๒๘ 

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ พบว่าอยู่ในระดับมาก จ านวน ๔ ประเด็น และอยู่ในระดับปานกลาง ๑๒ ประเด็น 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ สมรรถนะด้านลักษณะงาน สมรรถนะหลัก การมุ่งเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาอาชีพ การมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้ตาม วัฒนธรรมการ
ท างานเน้นพันธกิจ การสนับสนุนจากพรรคการเมืองระดับชาติ แรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชน 
การพัฒนาของพนักงาน การฝึกอบรม ความสามารถกระตุ้นผู้ตามด้วยสติปัญญา วัฒนธรรมการ
ท างานเน้นการมีส่วนร่วม การพัฒนาองค์การ การศึกษา ความสามารถสร้างแรงบันดาลใจ และ
วัฒนธรรมการท างานเน้นการปรับตัว ตามล าดับ ๓) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ การฝึกอบรม (๐.๓๓) การสนับสนุนจาก
พรรคการเมืองระดับชาติ  (๐.๓๒) การมี อิทธิพลต่อความคิดของผู้ตาม (๐.๒๔) การมุ่ งเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (๐.๒๑) แรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชน (๐.๑๕) การพัฒนาของ
พนักงาน (๐.๐๕) และวัฒนธรรมการท างานเน้นการมีส่วนร่วม (๐.๐๓) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลได้ร้อยละ ๕๕.๖๐ (R2 = ๐ .๕๕๖ , p-value ≤ .๐๕ ) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = ๓๐.๖๘, df 
= ๒๒, p-value = ๐.๑๐๒๘๔, GFI = ๐.๙๙, AGFI = ๐.๙๙, RMSEA = ๐.๐๑, RMR = ๐.๐๐๖๑, 
CN = ๓๑๕๑.๓๗๒) 

สิริพงษ์ ปานจันทร์๑๖๖ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลในจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ทั้งประชาชนและพนักงานของเทศบาลต าบลมี
ความเห็นตรงกันว่า การบริหารงานของเทศบาลต าบล ในการให้บริการสาธารณะด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตมีประสิทธิผลมากที่สุด และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีประสิทธิผลน้อยที่สุด ๒) ส่วนตัวชี้วัดประสิทธิผลในการบริหารงานที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดของภารกิจแต่
ละด้านจะมีความแตกต่างกันไปตามภารกิจ แต่เกือบทุกภารกิจทั้งประชาชนและพนักงานของเทศบาล
ต าบลมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ตัวชี้วัดประสิทธิผลในการบริหารงานด้านประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด ๒.๑) ปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการภายในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานมากที่สุดคือ ภาวะผู้น า (เผด็จการแบบมีศิลป์) รองลงมาคือ ทรัพยากรทางการบริหาร
จัดการ (งบประมาณ), นโยบายขององค์การ (ขั้นการออกแบบแผนงาน) , วัฒนธรรมองค์การ (การ
ท างานเป็นทีมและการปรึกษาหารือ), สมรรถนะ/ความสามารถขององค์การ (การตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน), เทคโนโลยีขององค์การ (แบบร่วมกันท างาน) และโครงสร้างองค์การ (แบบ
โครงการ) ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานน้อยที่สุด ๒.๒) ปัจจัยแวดล้อมทางการบริหาร
จัดการภายนอกองค์การพบว่า สภาพแวดล้อมทั่วไปด้านการเมืองและสภาพแวดล้อมเฉพาะด้าน
ผู้สนับสนุนหรือผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่องค์การ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานมากที่สุด  

                                           
๑๖๖ สิริพงษ์ ปานจันทร์, “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม”,

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, หน้า ๑๘๒. 



๑๒๙ 

๒.๓) ส าหรับการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณพบว่า มีปัจจัยเพียง ๔ ปัจจัยเท่านั้นที่สามารถท านาย
ความเป็นไปได้ที่มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐมได้มาก
ที่สุดซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า, ด้านทรัพยากรทางการบริหารจัดการ, ด้านการเมือง และด้าน
ผู้สนับสนุนหรือผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่องค์การ 

วาสนา คงสกุลทรัพย์๑๖๗ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาล
นครนครปฐม บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ คือ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารวัสดุ ๒) ปัจจัยการบริหารงานที่
ส่งผลต่อการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม ได้แก่การสร้างเสริม
บรรยากาศในที่ท างาน การเพ่ิมอ านาจสมาชิก การพัฒนาบุคลากร การให้รางวัล การจัดการความรู้
และการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมบุคลากรมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

เสน่ห์ จุ้ยโต๑๖๘ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ด้านการบริหารองค์การ
สมัยใหม่ และด้านการบริหารทุนมนุษย์ พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการดาเนินการทั้ง ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน ด้านการบริหารองค์การสมัยใหม่ และด้านการบริหารทุนมนุษย์ อยู่ในระดับมาก ๒) ผล
การถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารประสบความส าเร็จ พบว่า องค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่บริหารประสบความส าเร็จได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เทศบาลที่บริหารประสบความส าเร็จได้แก่ เทศบาลต าบลนาอ้อ จังหวัดเลย และองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่บริหารประสบความส าเร็จ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ จังหวัดเพชรบุรี มี
กระบวนการบริหารที่ประสบความส าเร็จ ๔ ขั้นตอน ประกอบด้วย จุดประกาย ขยายความคิด พิชิต
การเปลี่ยนแปลง และสร้างความต่อเนื่อง มีเทคนิคการบริหารที่ประสบความส าเร็จโดยยึดหลักการ
ธรรมาภิบาล ๑๐ ประการ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักมีส่วนร่วม หลักโปร่งใส 
หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓) ผลการพัฒนาตัวแบบ
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การ
สมรรถนะสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ๓ ปัจจัย ประกอบด้วย กระบวนการบริหารการ

                                           
๑๖๗ วาสนา คงสกุลทรัพย์, “การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม”, 

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE, Vol. 11 No. 1 (May-August 2017): 147. 
๑๖๘ เสน่ห์ จุ้ยโต, “การพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง”, 

วารสารวิจัยและพัฒนาฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘): ๕๘-
๕๙. 



๑๓๐ 

เปลี่ยนแปลงเทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยแห่งความส าเร็จการบริห ารการ
เปลี่ยนแปลง การเป็นองค์การสมรรถนะสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ การเป็นองค์การทริป
เปิ้ลเอชที่ประกอบด้วย ๓ สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะที่ ๑: การบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (สมองดีเยี่ยม) สมรรถนะที่ ๒: การบริหารองค์การสมัยใหม่ (เครื่องมือครบ) สมรรถนะที่ ๓: 
การบริหารทุนมนุษย์ (ใจเกินร้อย) ๔) ผลการถ่ายทอดตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สู่องค์การสมรรถนะสูง พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เทศบาลต าบลธัญบุรี และองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสี่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้หลังการฝึกอบรมถ่ายทอดตัวแบบการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูงทั้ง ๓ ตัวแบบ ได้แก่ ตัวแบบการบริหารยุทธศาสตร์
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตัวแบบการบริหารองค์การสมัยใหม่ และตัวแบบการบริหารทุนมนุษย์ อยู่ใน
ระดับมาก มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมมิติใหม่ทริปเปิ้ลไฟฟ์ โมเดลอยู่ในระดับมาก 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ๑๖๙ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า
๑) พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรีมีระดับภาวะผู้น า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๖๔ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรีมีระดับภาวะ
ผู้น า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ๒) พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี มีประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี มีประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ๓) ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล คือ ต าแหน่ง อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา ของพระสังฆาธิการ  
ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิ ภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ 
พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรีทุกตัวแปร จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  ๔) ปัจจัยด้านทักษะการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี และภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ  
ในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ทักษะการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ โดยพบว่า ทักษะการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ า (ค่าสัมประสิทธิ์กับประสิทธิภ าพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ในจังหวัดนนทบุรี 

นิพนธ์ บุรณจันทร์๑๗๐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร
การศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ

                                           
๑๖๙ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ , “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ , ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖): ๙๔-๙๕. 

๑๗๐ นิพนธ์ บุรณจันทร์, ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์ , ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑, 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘): ๑๕๓. 



๑๓๑ 

บริหารการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเป็นปัจจัยด้านผู้บริหารโรงเรียนมีภาวะผู้น าในระดับมาก
ที่สุดคือ การไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบกันในการท างาน และผู้ร่วมงานสามารถเข้าพบเพ่ือให้
ข้อคิดเห็นโดยง่ายและสะดวก ปัจจัยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด คือ 
การจัดท าแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน และการก าหนดบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และปัจจัยด้านแรงจูงใจ คือ การให้เวลาในการรับ
ฟังปัญหาของผู้ร่วมงาน และแสดงความเข้าใจมีความส าคัญมากต่อการท างานร่วมกัน และการรู้สึกว่า
โรงเรียน เป็นสถานที่น่าท างาน ๒) ประสิทธิผลของการบริหารการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
ทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับมาก 

วิมล ชาตะมีนา, และคณะ๑๗๑ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหาร
จัดการและด าเนินโครงการของอบจ.แพร่และของ อบจ.พิษณุโลก” จากการถอดบทเรียนปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการบริหารจัดการของทั้ง ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีปัจจัยหลายประการ
ที่มีส่วนส่งเสริมให้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเร็จทั้งในระดับ
องค์กรและระดับโครงการ โดยสรุปได้หลัก ๆ ดังนี้  ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ๒) มีการถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจ และประสบการณ์ให้กันภายในระหว่างบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๓) มีกลไกในการส่งเสริมการท างานร่วมกันที่ เป็นระบบ  ๔) ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง  
๕) บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ ๖) การบริหารงานมีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากภายนอก และมีความคล่องตัว ๗) มีการแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ๘) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๙) มีการติดตาม และประเมินผลโครงการดังกล่าว
อย่างใกล้ชิด ๑๐) มีความเพียงพอของงบประมาณ 

สุเมธ แสงนิ่มนวล๑๗๒ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมของกรณีศึกษา ทั้งจาก
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพและผลการวิจัย เชิงปริมาณ สามารถน ามาสรุปเป็นต้นแบบ (Prototype) การ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยได้ ๙ ประการ ได้แก่ มีผู้น าองค์กรดี มี
การมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการครบถ้วนสมบูรณ์ มีการพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มีจิตใจ “ธรรมาภิบาล” มีความสามัคคีปรองดอง มีนวัตกรรม มีมาตรฐาน และมีต้นทุนที่ดี ซึ่ง
ต้นแบบที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ๆ ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

                                           
๑๗๑ วิมล ชาตะมีนา และคณะ, “ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการและด าเนินโครงการของ

อบจ.แพร่และของ อบจ.พิษณุโลก”, รายงานวิจัย, หน้า ๒. 
๑๗๒ สุเมธ แสงนิ่มนวล, “ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย”, 

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, หน้า ๒๕. 



๑๓๒ 

วาสนา จักรพล๑๗๓ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานสากล” ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บิหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานสากลมีทั้งหมด ๖ องค์ประกอบคือ ๑) การมีวิสัยทัศน์ ๒) ผู้น าทางวิชาการ ๓) การ
บริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ๔) การใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการจัดการ ๕) มีทักษะการสื่อสารโดยใช้
ภาษาต่างประเทศ ๖) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง และผลการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนา
รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากลโดยใช้เทคนิคเดลฟายทั้ง ๓ รอบ พบว่า 
ในองค์ประกอบของภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล มีค่าเฉลี่ยทุกด้านอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย เรียงตามค่ามัธยฐานดังนี้ ๑) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีค่ามัธยฐานเท่ากับ ๔.๖๔ ๒) การ
ใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการจัดการมีค่ามัธยฐานเท่ากับ ๔.๙๔ ๓) ด้านวิสัยทัศน์มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 
๔.๘๘ ๔) การสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ มีค่ามัธยฐานเท่ากับ ๔.๘๘ ๕) การบริหารงานด้วย
ระบบคุณภาพ มีค่ามัธยฐานเท่ากับ ๔.๘๘ ๖) ผู้น าทางวิชาการ มีค่ามัธยฐานเท่ากับ ๔.๘๓ และ
ค่ามัธยฐานรวมทุกองค์ประกอบเท่ากับ ๔.๘๙ 

จริยา มหายศนันทน์๑๗๔ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ๑) การกระจายอ านาจยังไม่มีอิสระ
เพียงพอ ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วม คือ ด้านการวางแผน ขาดการมีส่วนร่วม ด้านการจัดองค์กร 
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารของผู้บริหาร ด้านการสั่งการ ต้องมีความโปร่งใสในการออก
ค าสั่ง ด้านการประสานงาน ต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร และด้านการควบคุม ต้องพ่ึงพาประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ ส่วนปัญหาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชน 
๒) การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักพุทธธรรม 
ดังนี้ “ด้านการรู้จักผล” การเป็นผู้น าในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ด้านการรู้จัก
ตน” ปรับองค์กรให้มีคุณธรรม และ “ด้านการรู้จักชุมชน” โดยการให้สงเคราะห์บุคลากรด้วยหลัก
สัมมาปฏิบัติตามล าดับ  

ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง๑๗๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน” ผลการวิจัยพบว่า ๑) จากการศึกษา พบว่าการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารในระดับสูงมากทั้งหมดทุกด้าน (  = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๗๒) 
ประกอบด้วยการก าหนดนโยบายที่จะเลือกไปปฏิบัติการก าหนดจุดม่งหมายที่ชัดเจนเพ่ือน าไปจัดท า
แผนพัฒนา ก่อนน าไปบริหารให้เกิดผลลัพธ์ และมีการตรวจสอบและประเมินผล ของการด าเนินงาน 
และความยั่งยืนของชุมชนพบว่ามีผลการด าเนินงานในระดับสูงมาก (  = ๓.๕๖, S.D. = ๐.๖๙) 

                                           
๑๗๓ วาสนา จักรพล, “รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล”, วารสาร มจร 

สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ฉบับท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐): หน้า ๑๐๐. 
๑๗๔ จริยา มหายศนันทน์, “การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๑๕๒. 
๑๗๕ ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง, “ตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของ

ชุมชน”, รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, หน้า ๑๘๖. 



๑๓๓ 

ทั้งหมดทุกด้านเช่นกัน คือ มีผลการด าเนินงานในระดับสูง ในด้านความยั่งยืนของชุมชนด้าน
สิ่งแวดล้อมด้านความยั่งยืนของชุมชนด้านสังคมด้านความยั่งยืนของชุมชนด้านเศรษฐกิจและด้าน
ความยั่งยืนของชุมชนด้านวัฒนธรรม ๒) ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ Canonical พบว่าการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ระดับสูง (r=
๐.๗๓๒) กับผลการด าเนินงานความยั่งยืนของชุมชนได้จริงโดยมีการจัดท าแผนพัฒนาและการบริหาร
แผนพัฒนาที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการด าเนินงานความยั่งยืนของชุมชนในด้านความยั่งยืนของชุมชน
ด้านวัฒนธรรมที่ประกอบด้วย มีภูมิคุ้มกัน และอนุรักษ์ธรรมชาติและมีวิถีชีวิตแบบพ่ึงพาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทรงยศ แก้วมงคล๑๗๖ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า  
๑) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโดยรวมของโรงเรียนดังกล่าว อยู่ในระดับมาก ๒) ปัจจัยระดับ
นักเรียน พบว่า พฤติกรรมการเรียนมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของโรงเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ส่วนเจตคติต่อการเรียนไม่มีอิทธิพล ๓) ปัจจัยระดับครูพบว่า 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การสอน คุณลักษณะครู และ พฤติกรรมการสอนไม่มีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ย
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการรายห้องเรียน แต่วุฒิการศึกษาของครู มีอิทธิพลทางบวกต่อค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของพฤติกรรมการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ๔) ปัจจัย
ระดับผู้บริหาร พบว่า พฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น า ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจ และด้าน
พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร มีอิทธิพลทางบวกต่อค่าเฉลี่ยประสิทธิผลการบริหารวิชาการรายโรงเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ส่วนประสบการณ์การบริหาร และการฝึกอบรมทางการ
บริหารไม่มีอิทธิพล 

ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา๑๗๗ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ระดับปัจจัย
ทางการบริหารในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านภาวะผู้น า มีระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
โครงสร้างองค์กร และด้านวัฒนธรรมองค์กร ตามล า ดับ อันดับสุดท้าย คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร 
๒) ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการกระจายอ านาจ ด้าน
การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีระดับมากที่สุด ด้านการบริหารตนเอง มีระดับมาก อันดับสุดท้าย คือ 
ด้านการบริหารที่ยืดหยุ่นต่อเนื่องเป็นระบบ มีระดับมาก ๓) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการ
บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับการบริหารโดยใช้

                                           
๑๗๖ ทรงยศ แก้วมงคล, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร”, ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ , หน้า 
๑๐๘. 

๑๗๗ ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา, “ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น”, วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีท่ี ๗ 
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖): ๑๔๐-๑๔๑. 



๑๓๔ 

โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศนครขอนแก่น (Y) ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๑ ๔) ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่ามีตัวแปรปัจจัยทางการบริหารที่สามารถ
พยากรณ์ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ได้แก่ ด้าน
โครงสร้างองค์กร (X) ด้านการติดต่อสื่อสาร (X) และด้านวัฒนธรรมองค์กร (X) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ร้อยละ ๖๙.๒๐ สามารถสร้างสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้
ดังนี้ สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ (Unstandardized score) Y = ๐.๘๐๘ + ๐.๓๘๓ (X) + 
๐.๒๓๕ (X) + ๐.๒๐๗ (X) สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐาน (Standardized score) ZY 
= ๐.๓๙๗ (X) + ๐.๓๑๙ (X) + ๐.๒๔๑ (X) 

ธณั ฐพล ชอุ่ม๑๗๘ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผล 
ของเทศบาลต าบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการในภาพรวม 
พบว่า มีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับ
แรก คือ สมรรถนะ/ความสามารถทางการบริหาร รองลงมา คือ ภาวะผู้น ากลยุทธ์องค์การ วัฒนธรรม
องค์การ ทรัพยากรการบริหาร บุคลากร/ทรัพยากรมนุษย์ การมีส่วนร่วม และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
โครงสร้างองค์การ ปัจจัยส าคัญที่สามารถอธิบายประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลต าบลในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย ประกอบด้วย ทรัพยากรการบริหาร วัฒนธรรมองค์การ การมีส่วนร่วม 
และสมรรถนะ/ความสามารถทางการบริหาร 

พระสมบัติ สุขทวีเลิศพงศ์ และ วรเดช จันทรศร๑๗๙ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผล
ของการบริหารกิจการคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการส่วนใหญ่มี อายุ ๔๑-๕๐ ปี มี
พรรษา ๒๑-๓๐ พรรษา จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จบนักธรรมชั้นเอกและไม่มีวุฒิทางเปรียญธรรม 
ประสิทธิผลของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านงาน
สาธารณูปการ ด้านงานการปกครอง ด้านงานศึกษาสงเคราะห์ ด้านงานศาสนศึกษา ด้านงานเผย
แผ่ศาสนธรรมและด้านงานสาธารณสงเคราะห์ ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ สรุปได้ว่า ปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ มากที่สุดโดยล าดับได้แก่  ภาวะผู้น าของเจ้า
อาวาส (X๑) คุณภาพการบริหาร (X๒) และการมีส่วนร่วมสนับสนุน (X๓) ตามล าดับ โดยมีสมการ
พยากรณ์ Y = ๐.๗๕๙๐ + ๐.๔๒๙๑ + ๐.๔๒๑๒ + ๐.๔๑๘๓ ค่า R Square = ๐.๗๖๑ การวิจัยนี้ 
ได้ค้นพบทฤษฎีส าคัญที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ คือ ทฤษฎีภาวะผู้น า 
ทฤษฎีการบริหารและทฤษฎีการมีส่วนร่วมและได้สะท้อนให้เห็นว่าวัดยังมีการบริหารงานตามทฤษฎี
องค์การในระบบปิดเพราะประสิทธิผลของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ยังขึ้นอยู่กับภาวะผู้นของเจ้า

                                           
๑๗๘ ธณัฐพล ชอุ่ม, “การบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลต าบลในเขตภาคกลางของ

ประเทศไทย”, วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๕๘): ๑๓๗. 
๑๗๙ พระสมบัติ สุขทวีเลิศพงศ์ และ วรเดช จันทรศร, “ประสิทธิผลของการบริหารกิจการคณะสงฆ์”, 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
เมษายน ๒๕๖๑): ๑๕๓. 



๑๓๕ 

อาวาสเป็นหลัก จึงควรที่จะเปิดการบริหารกิจการวัดให้มีผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกตามทฤษฎีองค์การระบบเปิดให้มากยิ่งขึ้น 

Gupta, V. and group๑๘๐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “Sanjeev Chopra & Ram Kumar 
Kakani, Leadership competencies for effective public administration: a study of Indian 
Administrative Service officers” ผลการวิจัยพบว่า มี ๘ สมรรถนะคือคนแรก, น าคนอ่ืน, ความ
ซื่อสัตย์ การตัดสินใจ, การวางแผนการประสานงานและการด าเนินงาน การแก้ปัญหา, ความตระหนัก
ในตนเองและการควบคุมตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ สมรรถนะแปดข้อถูกยึดครองภายใต้
ความสามารถของเมตาความสามารถสี่ด้านคือ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการตัดสินใจการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการสร้างทีมงานและบุคลิกภาพของผู้ดูแลระบบในเชิงบวก 
รายละเอียดของพฤติกรรมที่รวมอยู่ในแต่ละความสามารถและความสามารถในเมตามีอยู่ ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติจะกล่าวถึง 

Olorunsola, E.O.๑๘๑ ได้ ศึ ก ษ า วิ จั ย เ รื่ อ ง  “ Administrative challenges and 
principals’ managerial EFFEC in Ogun State public secondary schools” ผลการวิจัยพบว่า 
มีความสัมพันธ์กับความท้าทายในการบริหารและประสิทธิผลการบริหารจัดการของอาจารย์ใหญ่
รวมถึงห้องสมุดของโรงเรียนที่มีอุปกรณ์ครบครันและประสิทธิภาพในการบริหารของผู้บริหาร อย่างไร
ก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดครูต่อเนื่องกับประสิทธิผลการบริหารงานของครูผู้สอนไม่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากผลการศึกษาพบว่าทางการเงินเป็นตัวพยากรณ์
ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหารที่ดีที่สุดในขณะที่สถานที่ทางกายภาพเป็นตัวท านาย
อย่างน้อยท่ีสุด  

Amadi, C.E.๑๘๒ ได้ ศึ กษ าวิ จั ย เรื่ อ ง “Principals' Administrative Techniques And 
Effective School-Community Relations In Ahoada-East Local Government Area Rivers 
State, Nigera” ผลการวิจัยพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญระหว่างเทคนิคการบริหาร
ของผู้บริหารกับความสัมพันธ์ของชุมชนโรงเรียนจากผลการวิจัยพบว่า (๑) จัดสัมมนาและการ
ฝึกอบรมเป็นครั้งคราวโดยกระทรวงศึกษาธิการส าหรับผู้บริหารด้านเทคนิคการบริหาร (๒ ) 
คณะกรรมการการศึกษาหรือคณะกรรมการโรงเรียนควรสนับสนุนผู้บริหารโดยให้สิ่งจูงใจในรูปแบบ

                                           
๑๘๐ Gupta, V. and group, Leadership competencies for effective public administration: 

a study of Indian Administrative Service officers, Journal of Asian Public Policy, Volume 11 Issue 
1 (Jul, 2017): 98-120. 

๑๘๑ Olorunsola, E.O., Administrative challenges and principals’ managerial 
effectiveness in Ogun State public secondary schools, International Journal of Educational 
Administration and Policy Studies, Vol. 10 No. 5 (May, 2018): 48-55. 

๑๘๒ Amadi, C.E., Principals' Administrative Techniques And Effective School-
Community Relations In Ahoada-East Local Government Area Rivers State, Nigera, Journal of 
Education and Practice, Vol.4 No.6, (January 2013): 91. 



๑๓๖ 

ของรางวัลหรือการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม (๓) รัฐบาลควรจ่ายเงินเดือนครูให้ตรงตามเวลา 
ผลผลิต 

Richard M. Walker๑๘๓ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “Local Government Management 
and Performance: A Review of Evidence” ผลการวิจัยพบว่า รัฐบาลท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญใน
การให้บริการแก่ประชาชน ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานักวิชาการเริ่มที่จะตรวจสอบสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้บริหาร และผลการด าเนินงานของรัฐบาลท้องถิ่นอย่างรอบคอบโดยระบุต าแหน่งนี้ไว้ใน
กรอบทางทฤษฎีด้านเศรษฐกิจเหตุการณ์ฉุกเฉินและตามทรัพยากร ในการศึกษานี้เราจะท าการ
ประเมินอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันเกี่ยวกับสมมติฐานการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพในรัฐบาลท้องถิ่นด้วยการผนวกรวมงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในช่วง ๔๐ ปี
ที่ผ่านมา เราค้นพบบทความเชิงประจักษ์ ๘๖ ข้อที่ทดสอบสมมติฐานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อย่างถี่ถ้วนและใช้เทคนิคการทบทวนคะแนนสนับสนุนกับผลการศึกษาเหล่านี้ การวิเคราะห์ของเรา
ชี้ให้เห็นว่านักวิชาการยังไม่ได้ส ารวจวิธีจัดการกับการจัดการของรัฐบาลท้องถิ่นทั้งหมดด้วยความ
แข็งแรงเช่นเดียวกัน ความสนใจส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่แนวคิดเกี่ยวกับขนาดองค์กรเนื้อหากลยุทธ์การ
วางแผนคุณภาพบุคลากรความมั่นคงของบุคลากรระบบราชการ และระบบเครือข่าย หลักฐานแสดง
ให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานในเชิงบวกที่เป็นผลมาจากคุณภาพบุคลากร ความมั่นคง และการวางแผน
ของบุคลากร และการสนับสนุนในระดับปานกลางเพ่ือประโยชน์ของระบบเครือข่ายระบบราชการ
ตัวแทน และเนื้อหายุทธศาสตร์ Subanalyses เปิดเผยความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันในมิติของผลการ
ปฏิบัติงานและระดับองค์กรภายในรัฐบาลท้องถิ่นและนักวิชาการชาวอังกฤษและอเมริกันที่มีอิทธิพล
ต่อการศึกษาเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากมุมมองทางทฤษฎีที่แตกต่างกัน แนวทางในการวิจัยในอนาคตจะ
ได้รับการพิจารณา 

Teng-Calleja, M. and group๑๘๔ ไ ด้ ศึ ก ษ า วิ จั ย เ รื่ อ ง  “ Transformation in 
Philippine local government” ผลการวิจัยพบว่า งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงความท้าทายความสามารถ
และผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงองค์กรในรัฐบาลท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ เราได้รวมการออกแบบการ
วิจัยแบบหลายกรณีและวิธีการท าแผนที่แบบย้อนหลังในการรวบรวมและวิเคราะห์เรื่องราวจากผู้น า 
๕๕ คนในหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นฟิลิปปินส์ (LGU) ๙ แห่งที่ประสบความส าเร็จในการปรับเปลี่ยน 
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการแปลงโฉม LGUs ได้รับการกระตุ้นโดยองค์ประกอบสามอย่างที่
เกี่ยวข้อง: วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น าของ LGU และการมีส่วนร่วมของพลเมือง การเปลี่ยนแปลงใน
รัฐบาลท้องถิ่นมุ่งความสนใจไปที่การปฏิรูปหลายด้านรวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการ

                                           
๑๘๓ Richard M. Walker, Local Government Management and Performance: A Review of 

Evidence, Journal of Public Administration Research and Theory, Volume 25 Issue 1 (January, 
2015): 101-133. 

๑๘๔ Mendiola Teng-Calleja, Ma. Regina M. Hechanova, Ramon Benedicto A. Alampay, 
Nico A. Canoy, Edna P. Franco & Erwin A. Alampay, Transformation in Philippine local government, 
Journal Local Government Studies, Volume 43 Issue 1 (March, 2017): 64-88. 



๑๓๗ 

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนการพัฒนานโยบายและโครงการ วิธีการ
แบบองค์รวมนี้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของรัฐในระบบราชการและไม่เป็นมืออาชีพ
เพ่ือการบริการสาธารณะที่โปร่งใสเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจความ
โปร่งใสและความเสมอภาคทางสังคม จะกล่าวถึงผลกระทบของรูปแบบที่เสนอส าหรับการเปลี่ยน 
LGUs และในการพัฒนาผู้น า LGU ส าหรับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

Manasseh, T.๑๘๕ ได้ ศึ กษาวิ จั ย เรื่ อ ง “Heightening Leadership EFFEC in Local 
Governments of Uganda: ‘Challenge the Process’ for Organizational Support” ผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิภาพความเป็นผู้น าเป็นลักษณะที่น่าอิจฉาในองค์กรภาครัฐและเอกชน บทความนี้
น าเสนอการอภิปรายเกี่ยวกับแนวความเป็นผู้น าที่เรียกว่า 'Challenge the Process'; ภายใต้บริบท
ของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขต Bushenyi ในยูกันดา การอภิปรายแสดงให้เห็นว่าการ
ปฏิบัติที่เป็นผู้น าในการ "ท้าทายกระบวนการ" มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมขององค์กรและสามารถ  
มีอิทธิพลในการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรได้ การศึกษายังแสดงให้ เห็นว่าพนักงานอ าเภอ 
Bushenyi เชื่อมโยงรูปแบบพฤติกรรมของผู้น าและผู้บังคับบัญชาของพวกเขากับองค์กร จากข้อมูล  
ที่เก็บรวบรวมข้อโต้แย้งก็คือการปฏิบัติที่เป็นผู้น าในการ "เรียกร้องกระบวนการนี้"มีผลต่อการรับรู้ 
ของพนักงานในรัฐบาลท้องถิ่น Bushenyi ของยูกันดา  

พระธีรวัต คนึงทรัพย์๑๘๖ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของ
บุคคลากรเพ่ือการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก” 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรต่อการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของ
บุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งและรายได้ต่อ
เดือน โดยภาพรวมทัศนะของบุคลากรต่อการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

สมบัติ บุญเลี้ยง และคณะ๑๘๗ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ลักษณะภาวะของผู้น าที่ดีในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะภาวะผู้น าที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย 
๑) ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ ๒) ผู้บริหารต้องมีบุคลิกภาพที่ ดี ๓) ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นในการ
ท างานและอดทน ๔) ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ๕) ผู้บริหารต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมในการ

                                           
๑๘๕ Manasseh, T., Heightening Leadership Effectiveness in Local Governments of 

Uganda: ‘Challenge the Process’ for Organisational Support, International Journal of African 
Renaissance Studies-Multi, Inter and Transdisciplinarity, Volume 10 Issue 2 (December, 2015): 
143-155. 

๑๘๖ พระธีรวัต คนึงทรัพย์, การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของบุคคลากรเพื่อการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก,วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน, ปีท่ี ๘ ฉบับ
ที่ ๒, (กรกฎาคม-ธันวาคม, ๒๕๖๐): ๑๑๐. 

๑๘๗ สมบัติ บุญเลีย้ง และคณะ, “ลักษณะภาวะของผู้น าท่ีดีในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, 
วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, ปีท่ี ๒๙ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๕): ๙๗-๙๘. 



๑๓๘ 

บริหารงาน ๖) ผู้บริหารต้องมีมุษยสัมพันธ์ในการท างานที่ดี ๗) ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๘) ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ๙) ผู้บริหารต้องให้การ
สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา๑๐) ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ และ 
๑๑) ผู้บริหารต้องรู้จักใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากภาวะผู้น าแล้ว ผู้น าต้องบริหารงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบไปด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความ
มีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

ผดุง วรรณทอง และคณะ๑๘๘ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการ
บริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า อิทธิบาท ๔ มีความจ าเป็นและส าคัญต่อ
การบริหารองค์กรเอกชน เพราะ ๑) ด้านฉันทะ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้บุคลากรเกิดและมีความ
พอใจในหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถ ๒) ด้านวิริยะ ท าให้มีความตื่นตัว
พร้อมที่จะพัฒนาการท างานอยู่ตลอดเวลา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ๓) ด้านจิตตะ 
เป็นหลักที่จะต้องเอาใจใส่งานอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาก็หมั่นตรวจสอบหาข้อบกพร่อง ท างานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ ๔) ด้านวิมังสา เพราะสามารถแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้มีการพัฒนาดียิ่งขึ้นไป สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอดทนต่อปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองไตร่ตรองการท างานที่ได้รับ
มอบหมายอยู่เสมอ โดยใช้ก าลังสติปัญญา แสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

พิชรญา เพียเพ็ชร๑๘๙ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า 
๑) การบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ
สูงสุดคือ ด้านการบริหารตามหลักวิริยะ รองลงมาคือ ด้านการบริหารตามหลักจิตตะและด้านการ
บริหารตามหลักฉันทะส่วนต่ าสุดคือ ด้านการบริหารตามหลักวิมังสา ๒) ผลการเปรียบเทียบการ
บริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่นจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ระดับการศึกษาและประสบการณ์ท างาน โดยภาพรวม
และรายด้านมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 

                                           
๑๘๘ ผดุง วรรณทอง และคณะ, “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารองค์กรเอกชนใน

จังหวัดนนทบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๙๙-๑๐๐. 
๑๘๙ พิชรญา เพียเพ็ชร, การบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนทองถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒, (กรกฎาคม-ธันวาคม, 
๒๕๕๘), ๑๓๑-๑๓๒. 



๑๓๙ 

พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร) ๑๙๐, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการ
จัดการความขัดแย้งในสงคมไทย” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงพุทธนั้นมีลักษณะอยู่ ๓ อย่าง 
คือ ๑) คุณลักษณะภายนอก คือ มีรูปร่างสง่างาม น่าเคารพศรัทธาเลื่อมใส ตลอดทั้งมีพละก าลัง
แข็งแรง สุขภาพที่ดีและมีความเพียร ๒) คุณลักษณะภายใน คือมีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความ
ช านาญในงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ๓) มีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ซึ่งความแตกต่างนี้จะท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเคารพนับถือมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อฟังอย่างจริงใจ 

วิถีทางของการที่จะเป็นผู้น าที่ดีซึ่งมีหลักธรรมหรือคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับผู้น า ที่น ามากล่าวไว้ในงานวิจัยนี้ มีจ านวน ๒๐ หลักธรรม คือ ๑) 
ทศพิธราชธรรม ๒) จักรวรรดิวัตรธรรม ๓) อธิปไตย ๔) ราชสังคหวัตถุธรรม ๕) สังคหวัตถุธรรม ๖) 
พรหมวิหารธรรม ๗) อคติธรรม ๘) อิทธิบาทธรรม ๙) พลธรรม ๑๐) สัปปุริสธรรม ๑๑) อปริหานิย
ธรรม ๑๒) กัลยาณมิตรธรรม ๑๓) สารณียธรรม ๑๔) อริยทรัพย์ธรรม ๑๕) บารมีธรรม ๑๖) คหบดี
ธรรม ๑๗) คุณธรรม ๑๘) ยุติธรรม ๑๙) อธิษฐานธรรม ๒๐) ขันติโสรัจจธรรม โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม
หลักธรรมของผู้น า ดังนี้ คือ ๑) หลักธรรมส าหรับครองตน ได้แก่ เบญจศีลเบญจธรรม สัปปุริสธรรม 
พลธรรม อคติธรรม อธิษฐานธรรม ขันติโสรัจจธรรม คุณธรรม อริยทรัพยธรรม ๒) หลักธรรมส าหรับ
ครองคน ได้แก่ พรหมวิหารธรรม  บารมีธรรม ราชสังคหวัตถุธรรม สังคหวัตถุธรรม พลธรรม 
ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรม  คหบดีธรรม อธิปไตย กัลยาณมิตรธรรม อริยทรัพยธรรม 
ยุติธรรม อคติธรรม ๓) หลักธรรมส าหรับ การครองงาน ได้แก่ อิทธิบาทธรรม สาราณียธรรม อปริ
หานิยธรรม อริยทรัพยธรรม กัลยาณมิตรธรรม ยุติธรรม พลธรรม อคติธรรม 

ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์๑๙๑ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบพุทธจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาภาวะ
ผู้น าองค์กรแห่งการเรียนรู้” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อ
คุณลักษณะภาวะผู้น าองค์กรแห่งการเรียนรู้ในประเทศไทยมี ๓ องค์ประกอบหลัก คือ ด้านวิสัยทัศน์
ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านความรอบรู้ตามหลักอิทธิบาท ๔ และด้านการเรียนรู้ร่วมกันตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ถูกเลือกเข้ามาก่อนมี ๒๖ ข้อ จะมีผลต่อ
คุณลักษณะภาวะผู้น าองค์กรแห่งการเรียนรู้ในประเทศไทย เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๙๕.๒๐ (Adjusted R๒ = 
.๙๕๒) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .๐๕ รูปแบบพุทธจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นและผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า รูปแบบพุทธจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาภาวะ
ผู้น าองค์กรแห่งการเรียนรู้มีความเหมาะสมในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นได้ 

                                           
๑๙๐ พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร), “ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสงคมไทย”, 

รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๒๐๑. 

๑๙๑ ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์, “รูปแบบพุทธจิตวิทยาเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าองค์กรแห่งการเรียนรู้”, 
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๖๔๘. 



๑๔๐ 

จิดาภา เร่งมีศรีสุข๑๙๒ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์เพ่ือการเสริมสร้าง การมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในทศวรรษหน้า” ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า วิสัยทัศน์ของ อปท. ในทศวรรษหน้า คือ “เป็นองค์กรชั้นน าในการบริหารจัดการ ที่รวดเร็ว 
ทันสมัย โปร่งใส ด้วยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ท างานร่วมกันด้วยความสุจริต ซื่อสัตย์ 
ซื่อตรง จริงใจ เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน” มีพันธกิจ คือ เพ่ือการส่งเสริมความ
โปร่งใสจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มี ๒ เป้าหมาย คือ ๑) มีการบริหารจัดการที่ดี มีความ 
โปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ การให้บริการประชาชน และการด า เนิน
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ  ๒) มีการส่งเสริมการสื่อสาร การประสานงาน 
การสร้างความร่วมมือ การควบคุม และ การโน้มน้าวใจ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการบริหารทุกด้าน  
มี ๕ กลยุทธ์ คือ ๑) พลังการสื่อสารจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ๒) การประสานงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ จากเครือข่าย ๓) การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนา ๔) การร่วมกัน
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และ ๕) การโน้มน้าวใจโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคม 

ปิ่นมณี ขวัญเมือง๑๙๓ ได้ศึกษาเรื่อง “หลักอิทธิบาท ๔: เส้นทางสู่ความส าเร็จ” ผลการ
ศึกษาวิจัย พบว่า การสร้างความส าเร็จให้กับชีวิต และหน้าที่การงาน สามารถสร้างได้ด้วยการปฏิบัติ
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ให้ครบทุกข้อ และกระท าอย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพราะทุกข้อนั้นมีขั้นตอนที่
ต่อเนื่อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

พระประกอบ ถิรจิตฺโต (ค าพิมพ์)๑๙๔ ได้ศึกษาเรื่อง “การใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการ
บริหารงานของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน ล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
สูงไปหาต่ า คือ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านมุทิตา (ความยินดีเมื่อผู้ อ่ืนได้ดี) รองลงมาคือ ด้าน
กรุณา (ความสงสาร) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านเมตตา (ความรัก) 

                                           
๑๙๒ จิดาภา เร่งมีศรีสุข, “ยุทธศาสตร์เพื่อการเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใส 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในทศวรรษหน้า”, วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน - 
มิถุนายน ๒๕๖๒): ๒๓๔. 

๑๙๓ ปิ่นมณี ขวัญเมือง, หลักอิทธิบาท ๔: เส้นทางสู่ความส าเร็จ, วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 
๑๓ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๒. 

๑๙๔ พระประกอบ ถิรจิตฺโต (ค าพิมพ์), “การใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม”, วารสารมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘): ๑๑๐. 



๑๔๑ 

พระสราวุธ สุขิโต (ปัดจะมะ)๑๙๕ ได้ศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 
๔ ในการบริหารงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า ๑) การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสี่ด้านอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนอยู่
ดีมีสุข ด้านเมตตา : ความรักความปรารถนาดี ด้านกรุณา : ความสงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ และ
ด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็นกลาง ๒) ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ 
ในการบริหารงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ 
ในการบริหารงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

ธนบดี ฐานะชาลา๑๙๖ ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับธรรมา 
ภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับหนึ่ง คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ รองลงมา 
คือ ด้านหลักความมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม และหลักความโปร่งใส  
ตามล าดับ ๒) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อันดับหนึ่ง คือ ด้านภาวะ
ผู้น า รองลงมา คือ ด้านการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล ตามล าดับ ๓) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก โดยใช้สถิติการถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple 
regression) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๔ ตัวแปร เรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย คือ ภาวะผู้น า (X๑), การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (X๒), กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล (X๓) และการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน (X๔) มี
ผลต่อภาพรวมธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ ๔๑.๐๐% ที่ระดับนัยส าคัญ .๐๕ 

มุทิตา วรกัลยากุล๑๙๗ ได้ศึกษาเรื่อง “ความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาล

                                           
๑๙๕ พระสราวุธ สุขิโต (ปัดจะมะ), “การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด”, วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘): ๒๐๙-๒๑๐. 

๑๙๖ ธนบดี ฐานะชาลา, “ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออก”, ดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์, (สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล: มหาวิทยาลัยชินวัตร, 
๒๕๖๐), หน้า ๓๐๒. 

๑๙๗ มุทิตา วรกัลยากุล, “ความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี”, 
วารสารวิทยบริการ, ปีท่ี ๒๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖): ๑๑๔. 



๑๔๒ 

นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยด้านกลยุทธ์ ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านระบบงาน 
ปัจจัยด้านผู้น า ปัจจัยด้านพนักงาน ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม ปัจจัยด้านทักษะมีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ ๐.๐๕ 

อนุจิตร ชิณสาร๑๙๘, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการบริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, ผลการวิจัย พบว่า ผลจากการศึกษาพบว่า ลักษณะนวัตกรรม
การบริหารของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปตามภารกิจหลักโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีที่มาของนวัตกรรมแบบบนลงล่าง (Top down innovation) 
ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กจะมีที่มาของนวัตกรรมแบบล่างขึ้นบน (Bottom up 
innovation) กระบวนการก่อเกิดนวัตกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ ๑) การประชุมผู้
ที่เกี่ยวข้อง ๒) การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก และ ๓) การติดตามประเมินผล/การจัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ ส่วนปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการก่อเกิดนวัตกรรม ประกอบไปด้วย ๑) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ๒) วัฒนธรรมองค์การ ๓) ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๔) การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ๕) การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและข้อค้นพบส าคัญจากการศึกษาครั้งนี้คือ  
๖) ทุนทางสังคม สภาพปัญหา  

วัฒนา นนทชิต๑๙๙ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐานใน
เทศบาลต าบลหนองบัวระเหว” ผลการศึกษาพบว่า ๑) การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาล
ต าบลหนองบัวระเหว ด้านการบริหารจัดการที่ดีแบบตอบสนอง แบบมีความรับผิดชอบ และแบบ
พร้อมรับการตรวจสอบ อยู่ในระดับมาก ๒) การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวอยู่ในระดับมากทุกด้าน และ๓) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า 
การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐาน ด้านการติดตามประเมินผล และ
รับภาระหรือค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมสาธารณะมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี
ของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

 

 

 

                                           
๑๙๘ อนุจิตร ชิณสาร, “นวัตกรรมการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือ”, ดุษฎีปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัย
บูรพา, ๒๕๕๗), หน้า ๓๓๒. 

๑๙๙ วัฒนา นนทชิต, “การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐานในเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว”, วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๑): ๑๕๑-๑๕๒. 



๑๔๓ 

ผอบทอง สุจินพรัหม๒๐๐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน าหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
จังหวัดศรีสะเกษสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘” ผลการวิจัยพบว่า ทรรศนะ
ของบุคลากรที่มีต่อการน าหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทรรศนะของบุคลากรที่มีต่อการน า
หลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 

พระธัชพล สิริภทฺโท (งามแพง)๒๐๑ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด” 
ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อย คือ ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายและการ
บริหาร และด้านลักษณะงาน และความรับผิดชอบ 

พระมหาฐิติวัชร์ วรวฑฺฒโน (ปุญญ์หิรัณย์)๒๐๒ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะ
เชิงพุทธของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท” ผลการวิจัยพบว่า การ
ประยุกต์สมรรถนะเชิงพุทธเพ่ือผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท พบว่า เป็น
การพัฒนาความรู้ความสามารถคู่กับคุณธรรมของผู้ปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานที่อาศัยความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่การพัฒนาสมรรถนะเชิงพุทธเป็นการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาพัฒนาสมรรถนะของบุคคลเต็มความสามารถได้แก่หลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ช่วยผลักดันให้บุคคลปฏิบัติงานบรรลุถึงเป้าหมายและหลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลักการเพ่ิม
สมรรถนะโดยอาศัยความช่วยเหลือของทีมงานให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 

ไพศาล เครือแสง๒๐๓ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง” ผลการวิจัยพบว่า  

                                           
๒๐๐ ผอบทอง สุจินพรัหม , “การน าหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษจังหวัดศรีสะเกษสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘”, วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, ปีท่ี ๕ ฉบับ
ที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๑๐๒ 

๒๐๑ พระธัชพล สิริภทฺโท (งามแพง), “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด”, วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตร้อยเอ็ด, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘): ๑๕๘. 

๒๐๒ พระมหาฐิติวัชร์ วรวฑฺฒโน, “การพัฒนาสมรรถนะเชิงพุทธของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๒๖๕. 

๒๐๓ ไพศาล เครือแสง, “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๘๑. 



๑๔๔ 

๑) หลักนิติธรรมกับหลักศีล พบว่า มีเนื้อหาเชิงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติตนในองค์การ
บริหารส่วนต าบลรวมทั้งจรรยาบรรณในความเป็นผู้น าองค์กรที่ดี ๒) หลักคุณธรรมกับหลักปัญญา 
พบว่า ระบบคุณธรรมเป็นเครื่องควบคุม พฤติกรรมทั้งหมดให้ถูกต้องชัดเจน เพราะรากฐานของ
คุณธรรมอยู่ที่จิตส านึก และท้องถิ่นรักเพ่ือนมนุษย์ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อผู้อ่ืนและต่อสังคม ๓) หลัก
ความโปร่งใสกับหลักศีล พบว่า การเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยกระบวนการ วิธีการท างาน เปิดเผย
งบประมาณ เพ่ือให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน ทั้งด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ ๔) หลักการมีส่วน
ร่วมกับหลักพาหุสัจจะ พบว่า กฎหมายหลายฉบับที่พยายามระบุถึงขอบข่ายที่ประชาชนจะต้องเข้าไป
มีส่วนร่วมทุก ๆ ขั้นตอนทางการบริหาร ๕) หลักความรับผิดชอบกับหลักศรัทธา พบว่า มีความกล้า
ยืนหยัดในสิ่งที่ตนเองกระท าและกล้าที่จะรับผิดชอบต่อผลความคิดเพราะทั้งความคิดและการกระท า
จะส่งผลทั้งคุณและโทษไปยังประชาชน และ ๖) หลักความคุ้มค่ากับหลักวิริยารัมภะ พบว่า ความ
สุจริตในการใช้งบประมาณอย่างประหยัด ใช้งบประมาณก็สามารถสร้างความดี และความชั่ว ลด
ความเห็นแก่ตัว ใช้ตนเองไปสู่ความเสียสละต่อส่วนรวมมากยิ่งข้ึน 

ภาส ภาสสัทธา๒๐๔ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปร่งใสใน
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานและการปฏิบัติ
หน้าที่ ของผู้บริหารงานและบุคลากรด้านการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ  คือ ๑) ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ, ด้านการน าความรับผิดชอบ
มาปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญคือ ๑) ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ๒) ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น ๓) ความรับผิดชอบต่อสังคม, ด้านการน า
หลักหิริโอตัปปะกับหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงาน คือ ๑) ความละอายต่อการกระท าสิ่งผิด ๒) ความเกรงกลัวต่อการกระท าสิ่งผิด 

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ (อัตสาร)๒๐๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การส่งเสริมความ
โปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคาย” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา
เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย มี ๖ ประเด็นส าคัญคือ ๑) 
การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๖๗ ๒) การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๘ ๓) การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลักความ
รับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘ ๔) การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลัก

                                           
๒๐๔ ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๓๑๑. 

๒๐๕ พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ (อัตสาร), “กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา
เพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๓๐๓. 



๑๔๕ 

ไตรสิกขา ตามหลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๙ ๕) การสร้างเสริมความ
โปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา ตามหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๓ 
๖) การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา ตามความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๑ 

พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด)๒๐๖ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างภาวะ
ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือตอนล่าง” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือ
ตอนล่าง พบว่า คนที่จะท างานรับใช้ประชาชน บริการชุมชน ต้องมีความอดทนไม่มีอคติ มีความ
ซื่อสัตย์ และมีความประพฤติดีซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาทางกายภาพ คือ การพัฒนาพฤติกรรมและ
การพัฒนาปัญญา การพัฒนาทางกายภาพหรือการภาวนาเป็นปัจจัยให้เกิดคุณลักษณะภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาพฤติกรรม คือ ศีลภาวนาเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดคุณลักษณะภาวะผู้น าด้าน
พฤติกรรม ที่มุ่งท างานให้ส าเร็จโดยชอบธรรม และการพัฒนาจิตใจและปัญญา ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
คุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ที่สามารถน าตน น าคน น างานได้ทุกสถานการณ์ 

พระณธีร์วิชญ์ คมฺภีรปญฺโญ (วรโภคินธนะโชค)๒๐๗ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
สมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน์ตามหลักพุทธธรรม” ผลการวิจัยพบว่า  
สมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลมี ๕ ด้านคือ ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒) การยึดมั่นความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม ๓) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ๔) บริการเป็นเลิศ ๕) การท างาน
เป็นทีม ใช้วิธีการพัฒนาสมรรถนะ คือ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมหน่วยงาน ระบบโครงสร้าง
องค์กร พัฒนาปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ์ ค าสั่ง การสร้างอุปนิสัยไฝ่ความเป็นเลิศ การสร้างจิตส านึก 
ปลูกฝังจิตสาธารณะ ปรัชญาและอุดมสติ การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาความรู้  ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ การประยุกต์หลักธรรม การมีส่วนร่วม และการพัฒนาความรู้ทางพระพุทธศาสนา 

พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ (ค าพงษ์)๒๐๘, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน” ผลการวิจัยพบว่ามาตรฐานทางจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย ๑๐ ประการน ามาบูรณาการกับหลักพุทธธรรมที่เหมาะสม
ได้แก่หลักสุจริตธรรม ๓ ประการ คือ หลักกายสุจริต วจีสุจริต และหลักมโนสุจริตซึ่งสามารถจ าแนก

                                           
๒๐๖ พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด), “รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์

พัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือตอนล่าง”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๓๒๑. 

๒๐๗ พระณธีร์วิชญ์ คมฺภีรปญฺโญ (วรโภคินธนะโชค), “การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล
ในยุคโลกาภิวัตน์ตามหลักพุทธธรรม”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๓๑๔. 

๒๐๘ พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ (ค าพงษ์), “การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาคเหนือตอนบน”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๙๑. 



๑๔๖ 

หลักการที่สอดคล้องประกอบด้วย ๑) หลักกายสุจริต ประกอบด้วย ๑.๑) การยืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง 
เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ๑.๒) การยึดมั่นในหลักจริยธรรม วิชาชีพขององค์กร และ๑.๓) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒) หลักวจีสุจริต 
ประกอบด้วย ๒.๑) งานให้การบริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยไม่เลือกปฏิบัติ ๒.๒) 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ๓) หลักมโน
สุจริต ประกอบด้วย ๓.๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓.๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๓.๓) การมีจิตส านึกท่ีดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ๓.๔) การ
ถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.๕) สร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่น เป็นพลเมืองที่ดีร่วม กันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ คู่คุณธรรม และดูแล
สภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

เสน่ห์ ใจสิทธิ์๒๐๙  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัย
พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบด้วย ๘ ขั้นตอนได้แก่ ๑) การวางแผน เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชน ๒) 
การประสานงานกับสถาบันทางพระพุทธศาสนา ๓) สร้างกลไกการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ๔) การให้
ความรู้แก่ประชาชนต่อกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ ๕) การระดมความคิดด้วยการท า
ประชาคมระดับหมู่บ้าน ๖) การน าข้อความคิดเห็นของประชาชนมาระบุไว้ในแผนงานที่จะด าเนินงาน
ตามกรอบนโยบายสาธารณะ และมีการจัดล าดับความส าคัญ ๗) การน าแผนงานเข้าสู่กระบวนการลง
ประชามติอีกครั้ง เพ่ือการก าหนดนโยบายสาธารณะในส่วนที่ยังขาดไป ๘) การร่วมด าเนินการ 
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากการน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหาร
จัดการ 

ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล๒๑๐, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
จังหวัดน่านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวางแผน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน ตามล าดับ  

                                           
๒๐๙ เสน่ห์ ใจสิทธิ์, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด

นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๓๑๑. 

๒๑๐ ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล, “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๓๒๓. 



๑๔๗ 

ธาดา เจริญกุศล๒๑๑ “การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดภาคเหนือตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมที่
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาระบบปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัด
ภาคเหนือตอนบนในด้านการบริหารจัดการการ มีส่วนร่วม ได้แก่ เมตตา กรุณา และอุเบกขา ด้าน
ความโปร่งใส ได้แก่ เมตตา มุทิตา และอุเบกขาด้านบริการ ได้แก่ เมตตา กรุณา และมุทิตา 

วาสิตา เกิดผล ประสบศักดิ์๒๑๒ “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” การวิจัยพบว่า ๑) แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้เทคนิคการสร้างบูรณาการ ๓ ประการ ได้แก่ ร่วมมือ, ประสาน และ
สอดคล้อง การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ ระดับ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
, เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล สาระงานท้องถิ่น ๓ ประการ ได้แก่ การเงิน, บุคลากร และ
การมีส่วนร่วม กลุ่มงานท้องถิ่น ๓ กลุ่ม ได้แก่งานบริหาร, งานบริการ และงานสนับสนุนอันน าไปสู่
คุณลักษณะของแบบจ าลองการบริหารงานเชิงพุทธบูรณาการ ๓ ประการ ได้แก่ ความเป็นเอกภาพ, 
ความเข้มแข็ง และความยั่งยืน ๒) การบริหารงานเชิงพุทธบูรณาการตามหลักพุทธธรรมผู้บริหาร
ท้องถิ่นใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ผู้ปฏิบัติงานใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ และผู้รับบริการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ๔ โดยทุกภาคส่วนใช้หลักอิทธิบาทตามหลักการบริหารงานเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือให้การ
บริหารงาน ของท้องถิ่นประสบความส าเร็จซึ่งการใช้หลักพุทธธรรมดังกล่าวท าให้การบริหารเชิงพุทธ
บูรณาการของท้องถิ่นมีความเป็นเอกภาพเข้มแข็งและยั่งยืน 

อภิชาติ พานสุวรรณ๒๑๓ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเทศบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรม ทฤษฎีผู้น า ทฤษฎีการพัฒนามีผลต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้น าชุมชนควรเป็นผู้ที่
ปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการโดยเฉพาะ ๓ ด้านคือ ๑) มัตตัญญุตาหรือรู้ตน คือ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีอุดมการณ์ เชื่อมั่นในตนเอง มีความกระตือรือร้น ขยันอดตน อุทิศเวลาให้แก่
งาน พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ยอมรับความผิดพลาด มีวินัยในตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ชุมชน ๒) ปุลคลปโรปรัญญุตาหรือรู้จักบุคคล คือ รู้จักเลือกใช้คนให้เหมาะกับงาน สนับสนุน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นกัลยาณมิตรต่อเพ่ือนร่วมงาน  มี

                                           
๒๑๑ ธาดา เจริญกุศล, “การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดภาคเหนือตอนบน”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๓๔๕. 

๒๑๒ วาสิตา เกิดผล ประสบศักดิ์ “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” , พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๓๒๙. 

๒๑๓ อภิชาติ พานสุวรรณ, “การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๘๙. 



๑๔๘ 

ความสามารถในการจูงใจคน สร้างขวัญก าลังใจให้กับเพ่ือนร่วมงาน ๓ ปริสัญญุตาหรือรู้จักชุมชน คือ 
มีความรักในชุมชนที่อาศัย รู้ความต้องการของคนในชุมชน รู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นผู้น า
ในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชุมชน เป็นผู้น าใน
การสร้างอาชีพ ทฤษฎีคุณลักษณะผู้น าผู้น าชุมชนควรมีลักษณะที่ส าคัญ ๔ ด้านคือ ๑ ความเป็น
กันเอง ๒ ความเฉลียวฉลาด ๓ ความมุ่งม่ันและ ๔ ความมั่นใจในตนเอง 

สุวัฒน์ อินทรประไพ๒๑๔, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าป่าสัก” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าป่าสักให้เกิดประโยชน์สูงสุดท าให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่ม
น้ าป่าสักมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล พบว่า โดยภาพรวมมีทั้งหมด ๑๐ ด้าน คือ ๑) ด้าน
คุณลักษณะคุณธรรมของผู้น า ๒) ด้านการให้คุณค่าทางสังคมของสมาชิก ๓) ด้านความตระหนักของ
สมาชิกมีจิตส านึกรักท้องถิ่น ๔) ด้านความเอาใจใส่ในกิจกรรมของชุมชน ๕) ด้านความเข้มแข็งของ
ชุมชน ๖) ด้านการได้รับการสนับสนุนและการยอมรับ ๗) ด้านกระบวนการตัดสินใจ ๘) ด้านการรับรู้
ข่าวสาร ๙) ด้านการก าหนดแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๑๐) ด้านการบริหาร
จัดการ 

วรพล วรสุ วรรณ โรจน์ ๒๑๕, ได้ ศึ กษาวิจั ย เรื่ อง “การท างาน เป็ นที มตามแนว
พระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก” ผลการวิจัยพบว่า หลักการท างานเป็นทีม
กับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลจังหวัด
พิษณุโลก แบ่งออกเป็น ๔ ด้านคือ ๑) ทีมแก้ไขปัญหา ๒) งานบริหารตนเอง ๓) ทีมประสานข้ามสาย
งาน และ ๔) ทีมเสมือนจริง โดยทุกด้านมีการท างานเป็นทีมที่ดี ส่วนหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา
ที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกได้แก่หลักอปริหานิยธรรม 
๗ คือ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพียงกันประชุมและเลิกประชุม ๓) ไม่ตั้งกฎระเบียบที่
ขัดต่อระเบียบเดิม ๔) มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ๕) ให้ความเคารพต่อเพศสตรี ๖) ให้ความ
เคารพต่อสถานที่ และ ๗) ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน โดยทุกข้อมีหลักปฏิบัติในการท างาน
เป็นทีมที่ด ี

สุทธญาณ์ โอบอ้อม๒๑๖, “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดทฤษฎีและหลักธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา

                                           
๒๑๔ สุวัฒน์ อินทรประไพ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าป่า

สัก”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๓๒๙. 

๒๑๕ วรพล วรสุวรรณโรจน์, “การท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลใน
จังหวัดพิษณุโลก”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๓๗๖. 

๒๑๖ สุทธญาณ์ โอบอ้อม , “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนว
พระพุทธศาสนา” , พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๓๕๘. 



๑๔๙ 

ศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ๑) ด้านการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม
บุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล การฝึกอบรม
ขั้นศีล คือ การปรับแก้การแสดงออกทางพฤติกรรมทางกาย วาจา ขั้นสมาธิ คือ การพัฒนาจิตใจให้มี
สภาวะอดทน ขั้นปัญญา คือ การชี้แนะให้เห็นพฤติกรรมที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า ๒) ด้าน
การศึกษา ได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ขั้นศีล คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยระบบการศึกษา ขั้นสมาธิ คือ การพัฒนาพฤติกรรมจิตใจให้มี ขั้น
ปัญญา คือ ให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม ๓) การพัฒนาขั้นศีล คือ การเพาะบ่มพฤติกรรมนิสัยที่ดีงาม ขั้น
สมาธิ คือ การฝึกจิตใจให้เป็นไปในทิศทางที่ควร ขั้นปัญญา คือ การส่งเสริมพัฒนาให้มีการศึกษา
เพ่ิมเติม 

ผลที่ได้รับจากงานวิจัยดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิผลการบริหารนั้นเกิดขึ้นโดย
อาศัยปัจจัยที่ส่งผล ๓ ประการหลัก กล่าวคือ ๑) ปัจจัยด้านการบริหาร หมายถึง กระบวนการในการ
ด าเนินการโดยเริ่มต้นจากกระบวนการในการการวางแผน การด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้โดย
มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้บรรลุเป็นเป้าหมายในการด าเนินการ มีการประสานงานเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือน าผลที่ได้รับกลับไปสู่
กระบวนการในการพัฒนาโดยเข้าสู่กระบวนการวางแผนอีกครั้งหนึ่ง ๒) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
หมายถึง ผู้บริหารควรมีภาวะผู้น าที่สามารถผลักดันให้การบริหารงานมีประสิทธิผล คือ เป็นผู้มีความ
เฉลียวฉลาดรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี (ศาสตร์) และการน าทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร 
(ศิลป์) มีคุณธรรม มีความสามารถในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนเอง
อย่างเต็มที่และเต็มใจ และสุดท้ายต้องมีความกล้าในการตัดสินใจ เพราะเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของ
ผู้บริหารที่จะต้องท าการตัดสินใจไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในการด าเนินงานเพ่ือความชัดเจนไม่
คลุมเครือ เป็นต้น ๓) การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมในการร่วมคิดและตัดสินใจ ร่วม
ด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล ของบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็น
ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน 

แต่ถึงกระนั้นปัจจัยทั้ง ๓ ประการนั้น เป็นในส่วนของกระบวนวิธีการ หรือแนวทางเพียง
เท่านั้น ซึ่งแม้จะมีแนวทางที่สมบูรณ์แบบ แต่หากขาดการท างานด้วยความรักในหน้าที่  การท างาน
ด้วยความเพียรพยามยาม การท างานด้วยความเอาใจใส่ และการท างานด้วยความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท)  คือ คุณลักษณะที่ท าให้การปฏิบัติงานส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดีแล้วประสิทธิผลของการบริหารคงเกิดขึ้นไม่ได้อย่างบริบูรณ์  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าหลักอิทธิบาท ๔ ในพระพุทธศาสนามาบูรณาการร่วมกับศาสตร์
สมัยใหม่ คือ การบริหารจัดการ ภาวะผู้น า และการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประสิทธิผล
การบริหารมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 

 

 



๑๕๐ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ธวัชชัย ภาคแก้ว, 
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี,  
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-
ธันวาคม, ๒๕๕๓): ๗๘-๗๙. 

ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประเทศไทย: กรณีศึกษา โรงแรมในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย -
กัมพูชา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส าคัญที่สามารถอธิบายประสิทธิผล
ขององค์การ ประกอบด้วย 
๑. ด้านวัฒนธรรมองค์การ 
๒. ด้านนโยบาย กลยุทธ์ ยุทธวิธี 

  
ณรงค์ฤทธิ์ ทายะ,  
วารสารพิฆเนศวร์สาร,  
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
มิถุนายน ๒๕๕๖): ๘๕. 

ภาวะผู้น าที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน: กรณีศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่ม ๑ 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น ามีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน 
ประกอบด้วย 
๑. ด้านทักษะในการจูงใจ 
๒. ด้านวิสัยทัศน์ 
๓. ด้านความเชื่อม่ันในตนเองและกล้าตัดสินใจ 
 

ปรีชา สุวรรณภูมิ ,  
วารสารสมาคมนักวิจัย,  
ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๔) 
:๑๐๖. 

รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ ๑ ประเทศไทย 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ คือการ
ด าเนินงานของ อบต. ตามความต้องการของประชาชน 
 

กมลลักษณ์ ยินดียม, 
วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ 
(เมษายน ๒๕๕๖): ๑๐๖. 

ประสิทธิผลการบริหารองค์การตามหลักการบริหารจัดการที่ดี: 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส าคัญที่สามารถอธิบายประสิทธิผลการ
บริหาร ประกอบด้วย 
๑. ด้านทรัพยากรการบริหาร 
๒. ด้านการบริหารจัดการ 
๓. ด้านหลักความคุ้มค่า 
๔. ด้านนโยบายกลยุทธ์ยุทธวธิี 
 ๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๖. ด้านสมรรถนะทางการบริหาร 

 
 
 



๑๕๑ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สิริพงษ์ ปานจันทร์, 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
๒๕๕๔), หน้า ๑๘๒. 

ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัด
นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแวดล้อมทางการบริหาร
จัดการภายในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน 
ประกอบด้วย 
๑. ด้านภาวะผู้น า 
๒. ด้านทรัพยากรทางการบริหารจัดการ 
๓. ด้านการเมือง 
๔. ด้านผู้สนับสนุนหรือผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่องค์การ 
 

นิทัศน์ เพชรน้อย, วิทยานิพนธ์ 
รัฐประศาสน ศาสตรดุษฏี
บัณฑิต, (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี, ๒๕๕๗), หน้า ๒๗๕. 

ประสิทธิผลของการบริหารการพัฒนา: กรณีศึกษาจังหวัด
นครนายก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการ
บริหาร ประกอบด้วย การสนองตอบความต้องการของประชาชน 
 

  
พลภัทร ช่างสากล, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสน
ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์, 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, ๒๕๕๘),  
หน้า ๒๐๘. 

รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล ประกอบด้วย 
๑. การฝึกอบรม     
๒. การสนับสนุนจากพรรคการเมืองระดับชาติ 
๓. การมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้ตาม 
๔. การมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
๕. แรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชน 
๖. การพัฒนาของพนักงาน 
๗. วัฒนธรรมการท างานเน้นการมีส่วนร่วม 
 

วาสนา คงสกุลทรัพย์, 
JOURNAL OF 
NAKHONRATCHASIMA 
COLLEGE, Vol. 11 No. 2 
(May-August 2017): 147. 

การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาล
นครนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารงานที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
๑. การสร้างเสริมบรรยากาศในที่ท างาน  
๒. การเพ่ิมอ านาจสมาชิก 
๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การให้รางวัล 
๕. การจัดการความรู้และการมีส่วนร่วม 



๑๕๒ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์   
กิตฺติปญฺโญ,   
วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทัศน์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖): 
๙๔-๙๕. 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้านทักษะการบริหารที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการบริหาร ประกอบด้วย 
๑. ทักษะด้านเทคนิค 
๒. ทักษะด้านความคิดรวบยอด 
๓. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
 

เสน่ห์ จุ้ยโต,  
วารสารวิจัยและพัฒนาฉบับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
มิถุนายน ๒๕๕๘): ๕๘-๕๙. 

การพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่
องค์การสมรรถนะสูง ผลการวิจัยพบว่า ผลการถอดบทเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีบริหารประสบความส าเร็จ พบว่า 
มีกระบวนการบริหารที่ประสบความส าเร็จ ๔ ขั้นตอน 
๑. จุดประกาย 
๒. ขายความคิด 
๓. พิชิตการเปลี่ยนแปลง 
๔. สร้างความต่อเนื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 
๑. การบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (สมองดี

เยี่ยม) 
๒. การบริหารองค์การสมัยใหม่ (เครื่องมือครบ) 
๓. การบริหารทุนมนุษย์ (ใจเกินร้อย) 
 

นิพนธ์ บุรณจันทร์, 
วารสารวิชาการมหาวิทบาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตร์,  
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑, (มกราคม-
เมษายน ๒๕๕๘): ๑๕๓. 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศึกษา
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของการบริหาร ประกอบด้วย 
๑. ภาวะผู้น า 
๒. ปัจจัยด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
๓. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

 
 
 
 
 



๑๕๓ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วาสนา จักรพล,  
วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, ฉบับที่ ๖ ฉบับที่ ๓ 
(กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐): 
หน้า ๑๐๐. 

การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาล
นครนครปฐม ผลการวิเคราะห์พบว่า 
๑. ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
๒. การใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการจัดการ 
๓. ด้านวิสัยทัศน์ 
๔. การสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ 
๕. การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ 
๖. ผู้น าทางวิชาการ 
 

วิมล ชาตะมีนาและคณะ,
รายงานวิจัย, (ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง, ๒๕๕๑),  
หน้า ๒. 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการและด าเนิน
โครงการของ อบจ.แพร่และของ อบจ.พิษณุโลก 
ผลการวิจัยพบว่า จากการถอดบทเรียนปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
๒. มีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ให้กัน

ภายในระหว่างบุคลากร 
๓. มีกลไกในการส่งเสริมการท างานร่วมกันที่เป็นระบบ  
๔. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง 
๕. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ 
๖. การบริหารงานมีการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก  
๗. มีการแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ขององค์กร

มาสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
๘. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการ

ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๙. มีการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
๑๐. มีความเพียงพอของงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุเมธ แสงนิ่มนวล,  
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, 
(มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๗), 
หน้า ๒๕. 

ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถ
น ามาสรุปเป็นต้นแบบ การบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยได้ ๙ ประการ ประกอบด้วย 
๑. มีผู้น าองค์กรดี 
๒. มีการมีส่วนร่วม 
๓. มีการบริหารจัดการครบถ้วนสมบูรณ์ 
๔. มีการพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต 
๕. มีจิตใจ “ธรรมาภิบาล” 
๖. มีความสามัคคีปรองดอง 
๗. มีนวัตกรรม 
๘. มีมาตรฐาน 
๙. มีต้นทุนที่ดี 
 

ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง, 
วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสน- 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์, ๒๕๕๗), 
หน้า ๑๘๖. 
 

ตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความ
ยั่งยืนของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือความยั่งยืน ประกอบด้วย 
๑. ความรู้ทักษะในด้านการจัดท าแผนพัฒนา 
๒. การบริหารแผนพัฒนา 
 

จริยา มหายศนันทน์,  
วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): 
๑๕๒. 

การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า บทบาทและหน้าที่ใน
การบริหารงาน ประกอบด้วย 
๑. L= Learning เพ่ิมการเรียนรู้ 
๒. I = Importance ให้ความส าคัญกับภารกิจ 
๓. G= Goal ก าหนดเป้าหมายการท างาน 
๔. P= PARTI สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบทบาทการ

บริหารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 
๕. T=Transparency มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 



๑๕๕ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ทรงยศ แก้วมงคล,  
ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์, 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
๒๕๕๕, หน้า ๑๐๘. 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกต่อค่าเฉลี่ย
ประสิทธิผลการบริหาร ประกอบด้วย 
๑. พฤติกรรมการบริหารด้านการเป็นผู้น า 
๒. ด้านพฤติกรรมการตัดสินใจ 
๓. ด้านพฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร 
 

ยุทธศักดิ ์ไชยสีหา,  
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖): 
๑๔๐-๑๔๑. 

ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
ผลการวิจัยพบว่า มีตัวแปรปัจจัยทางการบริหารที่สามารถ
พยากรณ์ระดับการบริหาร ประกอบด้วย 
๑. ด้านโครงสร้างองค์กร 
๒. ด้านการติดต่อสื่อสาร 
๓. ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
 

ธณัฐพล ชอุ่ม,  
วารสารวิทยาการจัดการ
สมัยใหม่, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๕๘): 
๑๓๗. 

การบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลต าบลใน
เขตภาคกลางของประเทศไทย ปัจจัยส าคัญท่ีสามารถอธิบาย
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
๑. ทรัพยากรการบริหาร 
๒. วัฒนธรรมองค์การ 
๓. การมีส่วนร่วม 
๔. สมรรถนะ/ความสามารถทางการบริหาร 
 

พระสมบัติ สุขทวีเลิศพงศ์ และ
คณะ, วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
ฉบับสงัคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑): 
๑๕๓. 

ประสิทธิผลของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
๑. ภาวะผู้น าของเจ้าอาวาส 
๒. คุณภาพการบริหาร 
๓. การมีส่วนร่วมสนับสนุน 

 
 



๑๕๖ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
Gupta, V. and group, 
Journal of Asian Public 
Policy, Volume 11 Issue 1 
(Jul, 2017): 98-120. 

Leadership competencies for effective public 
administration: a study of Indian Administrative 
Service officers.  
ผลการศึกษาระบุว่ามี ๘ สมรรถนะ ประกอบด้วย 
๑. น าคนอ่ืน  
๒. ความซื่อสัตย์  
๓. การตัดสินใจ 
๔. การวางแผนการประสานงาน 
๕. การด าเนินงานการแก้ปัญหา 
๖. ความตระหนักในตนเอง 
๗. การควบคุมตนเอง  
๘. ความคิดสร้างสรรค์ 
 

Olorunsola, E.O., 
International Journal of 
Educational 
Administration and Policy 
Studies, Vol. 10 No. 5 
(May, 2015): 48-55. 

Administrative challenges and principals’ managerial 
EFFEC in Ogun State public secondary schools. 
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความสามารถ
ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร ประกอบด้วย 
๑. ความท้าทายด้านการบริหาร 
๒. งบประมาณ 
 

Amadi, C.E.,  
Journal of Education and 
Practice, Vol. 4 No. 6, 
(January 2013): 91. 

Principals' Administrative Techniques And 
Effective School-Community Relations In Ahoada-
East Local Government Area Rivers State, Nigera. 
จากผลการวิจัยพบว่า 
๑. ด้านเทคนิคการบริหาร 
๒. สิ่งจูงใจ 
๓. จ่ายเงินเดือน 

 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
Richard M. Walker,  
Journal of Public 
Administration Research 
and Theory, Volume 25 
Issue 1 (January 2015): 101-
133. 

Local Government Management and 
Performance: A Review of Evidence. 
จากผลการวิจัยพบว่า 
๑. คุณภาพบุคลากร 
๒. การวางแผนของบุคลากร 
๓. การสนับสนุน 
 

Teng-Calleja, M. and group, 
Journal Local 
Government Studies, 
Volume 43 Issue 1 (2017): 
64-88. 

Transformation in Philippine local government. 
จากผลการวิจัยพบว่า 
๑. วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า 
๒. การมีส่วนร่วมของพลเมือง 
๓. การปรับปรุงโครงสร้าง  
๔. ระบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม  
๕. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๖. การพัฒนานโยบายและโครงการ 
 

Manasseh, T., 
International Journal of 
African Renaissance 
Studies - Multi, Inter and 
Transdisciplinarity, 
Volume 10 Issue 2 (Dec, 
2015): 143-155. 

Heightening Leadership EFFEC in Local 
Governments of Uganda: ‘Challenge the Process’ 
for Organisational Support จากผลการวิจัยพบว่า 
๑. ผู้น าในการ "ท้าทายกระบวนการ" 
๒. อิทธิพลในการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร 
๓. เชื่อมโยงรูปแบบพฤติกรรมของผู้น าและผู้บังคับบัญชาของ
พวกเขากับองค์กร 
 

พระธีรวัต คนึงทรัพย์,  
วารสารอารยธรรมศึกษา  
โขง-สาละวิน, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ 
(กรกฎาคม-ธันวาคม, ๒๕๖๐): 
๑๑๐. 

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของบุคคลากรเพื่อการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอวัดโบสถ์ 
จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า 
๑. การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
๒. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ต าแหน่ง และรายได้ต่อเดือน โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   

 



๑๕๘ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สมบัติ บุญเลี้ยง และคณะ, 
วารสารมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์, ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๕): 
๙๗-๙๘. 

ลักษณะภาวะของผู้น าที่ดีในการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า  
๑. ลักษณะภาวะผู้น าที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย  

๑.๑ ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์  
๑.๒ ผู้บริหารต้องมีบุคลิกภาพที่ดี  
๑.๓ ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นในการท างานและอดทน  
๑.๔ ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมจริยธรรม  
๑.๕ ผู้บริหารต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
๑.๖ ผู้บริหารต้องมีมุษยสัมพันธ์ในการท างานที่ดี  
๑.๗ ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง  
๑.๘ ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการสื่อสาร  
๑.๙ ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
๑.๑๐ ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ 

และ  
๑.๑๑ ผู้บริหารต้องรู้จักใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. นอกจากภาวะผู้น าแล้ว ผู้น าต้องบริหารงานภายใต้หลักธรร
มาภิบาลซึ่งประกอบไปด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ้มค่า 
 

ผดุง วรรณทอง และคณะ, 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑):  
๙๙-๑๐๐. 

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารองค์กรเอกชน
ในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
๑) ด้านฉันทะ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้บุคลากรเกิดและมีความ

พอใจในหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถของตนเอง 

๒) ด้านวิริยะ ท าให้มีความตื่นตัวพร้อมที่จะพัฒนาการท างาน
อยู่ตลอดเวลา ฝึกฝนพยายามพัฒนาตนเองให้เกิดความ
ช านาญในหน้าที่ 

๓) ด้านจิตตะ มีความเอาใจใส่งานอยู่เสมอเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การท างาน 

๔) ด้านวิมังสา ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติม 



๑๕๙ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พิชรญา เพียเพ็ชร,  
วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, 
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒, (กรกฎาคม-
ธันวาคม, ๒๕๕๘), ๑๓๑-๑๓๒. 

การบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า 
๑.โดยภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติในระดับมาก ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านวิริยะ รองลงมาคือ ด้านจิต
ตะและด้านฉันทะส่วนต่ าสุดคือ ด้านวิมังสา 

๒. ผลการเปรียบเทียบ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ระดับ
การศึกษาและประสบการณ์ท างาน โดยภาพรวมและราย
ด้านมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 

  
พระเทพปริยัติเมธี  
(สฤษดิ์ สิริธโร), รายงานวิจัย, 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓), หน้า ๒๐๑. 

ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสงคมไทย 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงพุทธนั้นมีลักษณะอยู่ ๓ อย่าง 
คือ  
๑. คุณลักษณะภายนอก คือ มีรูปร่างสง่างาม น่าเคารพศรัทธา

เลื่อมใส ตลอดทั้งมีพละก าลังแข็งแรง สุขภาพที่ดีและมี
ความเพียร  

๒. คุณลักษณะภายใน คือมีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความ
ช านาญในงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  

๓. มีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ซึ่งความแตกต่างนี้จะท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเคารพนับถือมีความเชื่อมั่นมีความ
เชื่อฟังอย่างจริงใจ 

วิถีทางของการที่จะเป็นผู้น าที่ดีซึ่งมีหลักธรรมหรือคุณธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับผู้น า
แบ่งเป็น ๓ กลุ่มหลักธรรมของผู้น า ดังนี้ คือ  
๑. หลักธรรมส าหรับครองตน ได้แก่  เบญจศีลเบญจธรรม  

สัปปุริสธรรม พลธรรม อคติธรรม อธิษฐานธรรม ขันติ 
โสรัจจธรรม คุณธรรม อริยทรัพยธรรม  

๒. หลักธรรมส าหรับครองคน ได้แก่ พรหมวิหารธรรม บารมี
ธรรม ราชสังคหวัตถุธรรม สังคหวัตถุธรรม พลธรรม 
ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรม คหบดีธรรม อธิปไตย 
กัลยาณมิตรธรรม อริยทรัพยธรรม ยุติธรรม อคติธรรม  

๓. หลักธรรมส าหรับ การครองงาน ได้แก่ อิทธิบาทธรรม  
ส าราณี ย ธ รรม  อป ริ ห านิ ย ธ รรม  อ ริ ย ท รัพ ย ธ รรม 
กัลยาณมิตรธรรม ยุติธรรม พลธรรม อคติธรรม 



๑๖๐ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์, 
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ 
มจร, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-
ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๖๔๘. 

รูปแบบพุทธจิตวิทยาเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธ
จิตวิทยาที่มีผลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น าองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในประเทศไทยมี ๓ องค์ประกอบหลัก คือ 
๑. ด้านวิสัยทัศน์ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  
๒. ด้านความรอบรู้ตามหลักอิทธิบาท ๔  
๓. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

  
จิดาภา เร่งมีศรีสุข,  
วารสารการบริหารท้องถิ่น,  
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน - 
มิถุนายน ๒๕๖๒): ๒๓๔. 

ยุทธศาสตร์เพื่อการเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยใน
ทศวรรษหน้า ผลการวิจัยพบว่า วิสัยทัศน์ของ อปท. ใน
ทศวรรษหน้า คือ “เป็นองค์กรชั้นน าในการบริหารจัดการ ที่
รวดเร็ว ทันสมัย โปร่งใส ด้วยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาค
ส่วน ท างานร่วมกันด้วยความสุจริต ซื่อสัตย์ ซื่อตรง จริงใจ เพื่อ
การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน”  
มีพันธกิจ คือ เพ่ือการส่งเสริมความโปร่งใสจากการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน มี ๒ เป้าหมาย คือ  
๑) มีการบริหารจัดการที่ดี มีความ โปร่งใส ในการบริหารงาน

บุคคล บริหารงบประมาณ การให้บริการประชาชน และการ
ด าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๒) มีการส่งเสริมการสื่อสาร การประสานงาน การสร้างความ
ร่วมมือ การควบคุม และ การโน้มน้าวใจ เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือในการบริหารทุกด้าน   

มี ๕ กลยุทธ์ คือ  
๑. พลังการสื่อสารจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
๒. การประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ จากเครือข่าย  
๓. การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนา  
๔. การร่วมกันบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
๕. การโน้มน้าวใจโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคม 

 

 

 



๑๖๑ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ปิ่นมณี ขวัญเมือง,  
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 
ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-
ธันวาคม ๒๕๕๗): ๒. 

หลักอิทธิบาท ๔: เส้นทางสู่ความส าเร็จ ผลการวิจัยพบว่า  
การสร้างความส าเร็จให้กับชีวิต และหน้าที่การงาน สามารถ
สร้างได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ให้ครบทุกข้อ และ
กระท าอย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพราะทุกข้อนั้นมีขั้นตอนที่
ต่อเนื่อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 

พระประกอบ ถิรจิตฺโต,  
วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-
ธันวาคม ๒๕๕๘): ๑๑๐. 

การใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ตามความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล  
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า  
การใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากท้ังสี่ด้าน ล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า คือ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
มุทิตา (ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี) รองลงมาคือ ด้านกรุณา (ความ
สงสาร) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านเมตตา (ความรัก) 
 

พระสราวุธ สุขิโต (ปัดจะมะ), 
วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
มิถุนายน ๒๕๕๘): ๒๐๙-๒๑๐. 

การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า  
๑) การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงาน

ของบุคลากรฯ โดยรวมทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านมุทิตา ด้านเมตตา 
ด้านกรุณา และด้านอุเบกขา  

๒) ผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ 
ในการบริหารงานของบุคลากรฯ พบว่า บุคลากรที่มีเพศ 
อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักธรรม
พรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

 

 

 

 



๑๖๒ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ธนบดี ฐานะชาลา,  
ดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสน
ศาสตร์, (สถาบันรัฐประศาสน
ศาสตร์และธรรมาภิบาล: 
มหาวิทยาลัยชินวัตร, ๒๕๖๐), 
หน้า ๓๐๒. 

ปัจจัยท่ีอธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า  
๑) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า อันดับหนึ่ง คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ 
รองลงมา คือ ด้านหลักความมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม หลัก
ความคุ้มค่า หลักคุณธรรม และหลักความโปร่งใส ตามล าดับ  

๒) ระดับปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อันดับหนึ่ง คือ ด้านภาวะผู้น า 
รองลงมา คือ ด้านการสื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน ด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน และกลไกในการตรวจสอบ
ถ่วงดุล ตามล าดับ  

  
มุทิตา วรกัลยากุล,  
วารสารวิทยบริการ, ปีที่ ๒๔ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม 
๒๕๕๖): ๑๑๔. 

ความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยด้านกลยุทธ์ ปัจจัยด้าน
โครงสร้าง ปัจจัยด้านระบบงาน ปัจจัยด้านผู้น า ปัจจัยด้าน
พนั ก งาน  ปั จจั ยด้ าน ค่ านิ ยม ร่ วม  ปั จจั ยด้ าน ทั กษ ะมี
ความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนคร
รังสิต จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๕ 

  
ผอบทอง สุจินพรัหม,  
วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด,  
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-
ธันวาคม ๒๕๕๙): ๑๐๒. 

การน าหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษจังหวัดศรีสะเกษสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  ผลการวิจัยพบว่า  
ทรรศนะของบุคลากรที่มีต่อการน าหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช้
ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทรรศนะของบุคลากรที่มี
ต่อการน าหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 

 

 



๑๖๓ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
อนุจิตร ชิณสาร,  
ดุษฎีปรัชญาดุษฎีบัณทิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๗), 
หน้า ๓๓๒. 

นวัตกรรมการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย พบว่า  
๑) ลักษณะนวัตกรรมการบริหารของแต่ละองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปตามภารกิจหลักโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีที่มาของนวัตกรรม
แบบบนลงล่าง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กจะมี
ที่มาของนวัตกรรมแบบล่างขึ้นบน  

๒) กระบวนการก่อเกิดนวัตกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ๓ 
ขั้นตอน คือ ๑) การประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง ๒) การสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก และ ๓) การติดตาม
ประเมินผล/การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้  

๓) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อเกิดนวัตกรรม ประกอบ
ไปด้วย ๑) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๒) วัฒนธรรมองค์การ 
๓) ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๔) การมีส่วน
ร่วมของประชาชน ๕) การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
และข้อค้นพบส าคัญจากการศึกษาครั้งนี้คือ ๖) ทุนทางสังคม 
สภาพปัญหา  

  
วัฒนา นนทชิต,  
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การ
เรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม,  
ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม- 
มิถุนายน ๒๕๖๑): ๑๕๑-๑๕๒. 

การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบของ
องค์การที่มีชุมชนเป็นฐานในเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 
ผลการศึกษาพบว่า  
๑) ด้านการบริหารจัดการที่ดีแบบตอบสนอง แบบมีความ

รับผิดชอบ และแบบพร้อมรับการตรวจสอบ อยู่ในระดับมาก  
๒) การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบของประชาชนในเขต

เทศบาลต าบลหนองบัวระเหวอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
๓) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า การมีส่วนร่วมแบบ

ร่วมกันรับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐาน ด้านการ
ติดตามประเมินผล และรับภาระหรือค่าใช้จ่ายในการจัดท า
กิจกรรมสาธารณะมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นท่ีดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว 

 
 



๑๖๔ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พระธัชพล สิริภทฺโท (งามแพง), 
วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
มิถุนายน ๒๕๕๘): ๑๕๘. 

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภออาจสามารถ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า  
การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมและรายด้ านทั้ งสามด้ านอยู่ ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อย คือ ด้านเพ่ือนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหาร และด้าน
ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ 

  
พระมหาฐิติวัชร์ วรวฑฺฒโน, 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๙), หน้า ๒๖๕. 

การพัฒนาสมรรถนะเชิงพุทธของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยพบว่า  
การประยุกต์สมรรถนะเชิงพุทธเพ่ือผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท พบว่า เป็นการพัฒนา
ความรู้ความสามารถคู่กับคุณธรรมของผู้ปฏิบัติงานหรือการ
ปฏิบัติงานที่อาศัยความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่การ
พัฒนาสมรรถนะเชิงพุทธเป็นการน าหลักธรรมทางพระพุทธ 
ศาสนามาพัฒนาสมรรถนะของบุคคลเต็มความสามารถได้แก่
หลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาช่วยผลักดันให้
บุคคลปฏิบัติงานบรรลุถึงเป้าหมายและหลักอปริหานิยธรรม ๗ 
เป็นหลักการเพ่ิมสมรรถนะโดยอาศัยความช่วยเหลือของ
ทีมงานให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 

  
ภาส ภาสสัทธา,  
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน้า ๓๑๑. 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า  
การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 
๑. ด้านร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ,  
๒. ด้านการน าความรับผิดชอบมาปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใส

ในการบริหารงานประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญคือ ๑) 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ๒) ความรับผิดชอบต่อชุมชน
ท้องถิ่น ๓) ความรับผิดชอบต่อสังคม,  

๓. ด้านการน าหลักหิ ริโอตัปปะกับหลักธรรมาภิบาลมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงาน  



๑๖๕ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ไพศาล เครือแสง,  
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน้า ๒๘๑. 

รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้ น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน เขต
ภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า   
๑. หลักนิติธรรมกับหลักศีล พบว่า มีเนื้อหาเชิงกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติตนในองค์การบริหารส่วนต าบล
รวมทั้งจรรยาบรรณในความเป็นผู้น าองค์กรที่ดี  

๒. หลักคุณธรรมกับหลักปัญญา พบว่า ระบบคุณธรรมเป็น
เครื่องควบคุม พฤติกรรมทั้งหมดให้ถูกต้องชัดเจน เพราะ
รากฐานของคุณธรรมอยู่ที่จิตส านึก และท้องถิ่นรักเพ่ือน
มนุษย์ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อผู้อ่ืนและต่อสังคม  

๓. หลักความโปร่งใสกับหลักศีล พบว่า การเปิดเผยข้อมูล การ
เปิดเผยกระบวนการ วิธีการท างาน เปิดเผยงบประมาณ 
เพ่ือให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน ทั้งด้านปริมาณ และด้าน
คุณภาพ ๔. หลักการมีส่วนร่วมกับหลักพาหุสัจจะ พบว่า 
กฎหมายหลายฉบับที่พยายามระบุถึงขอบข่ายที่ประชาชน
จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทุก ๆ ขั้นตอนทางการบริหาร  

๕. หลักความรับผิดชอบกับหลักศรัทธา พบว่า มีความกล้ายืน
หยัดในสิ่งที่ตนเองกระท าและกล้าที่จะรับผิดชอบต่อผล
ความคิดเพราะทั้งความคิดและการกระท าจะส่งผลทั้งคุณ
และโทษไปยังประชาชน  

๖. หลักความคุ้มค่ากับหลักวิริยารัมภะ พบว่า ความสุจริตใน
การใช้งบประมาณอย่างประหยัด ใช้งบประมาณก็สามารถ
สร้างความดี และความชั่ว ลดความเห็นแก่ตัว ใช้ตนเองไปสู่
ความเสียสละต่อส่วนรวมมากยิ่งข้ึน 

  
พระณธีร์วิชญ์ คมฺภีรปญฺโญ  
(วรโภคินธนะโชค),  
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๙), หน้า ๓๑๔. 

การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิ
วัตน์ตามหลักพุทธธรรม” ผลการวิจัยพบว่า  สมรรถนะหลัก
ของบุคลากรเทศบาลมี ๕ ด้านคือ  
๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
๒) การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  
๓) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน  
๔) บริการเป็นเลิศ  
๕) การท างานเป็นทีม  



๑๖๖ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ  
(อัตสาร), พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า 
๓๐๓. 

กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา
เพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคาย” ผลการวิจัยพบว่า  
การบริห ารงาน ในการส่ ง เสริมความ โป ร่ งใสตามแนว
พระพุทธศาสนาเพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย มี ๖ ประเด็นส าคัญคือ  
๑) การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามนิติธรรม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๗  
๒) การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลักการ

มีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๘  
๓) การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลัก

ความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๗๘  

๔) การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา ตามหลักนิติ
ธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๙  

๕) การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา ตามหลักการ
มีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๓  

๖) การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา ตามความ
รับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๑ 

  
พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ  
(วงษ์เขียด), พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า 
๓๒๑. 

รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อ
พัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือตอนล่าง” ผลการวิจัยพบว่า  
คนที่จะท างานรับใช้ประชาชน บริการชุมชน ต้องมีความอดทน
ไม่มีอคติ มีความซื่อสัตย์ และมีความประพฤติดีซึ่งเป็นผลมา
จากการพัฒนาทางกายภาพ คือ การพัฒนาพฤติกรรมและการ
พัฒนาปัญญา การพัฒนาทางกายภาพหรือการภาวนาเป็น
ปัจจัยให้เกิดคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
พฤติกรรม คือ ศีลภาวนาเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าด้านพฤติกรรม ที่มุ่งท างานให้ส าเร็จโดยชอบธรรม 
และการพัฒ นาจิต ใจและปัญ ญ า ปั จจัยที่ ส่ งผล ให้ เกิ ด
คุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ที่สามารถน าตน น าคน 
น างานได้ทุกสถานการณ์ 

 



๑๖๗ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ  
(ค าพงษ์), พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า 
๒๙๑. 

การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบว่า 
๑) หลักกายสุจริต ประกอบด้วย ๑.๑) การยืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง 

เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ๑ .๒ ) การยึดมั่น ในหลัก
จริยธรรม วิชาชีพขององค์กร และ๑.๓) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้  

๒) หลักวจีสุจริต ประกอบด้วย ๒.๑) งานให้การบริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยไม่เลือกปฏิบัติ ๒.๒) 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

๓) หลักมโนสุจริต ประกอบด้วย ๓.๑) การยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๓.๒) ยึด
มั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๓.๓) การมีจิตส านึกที่ดี
ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ๓.๔) การถือประโยชน์ของ
ประ เทศชาติ เหนื อกว่ าป ระโยชน์ ส่ วนตน  และไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.๕) สร้างจิตส านึกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น เป็นพลเมืองที่ดีร่วม กันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่
คุณธรรม  

  
ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล,  
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๙), หน้า ๓๒๓. 

การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน  ผลการวิจัย
พบว่า  
๑. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาค

ประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด
น่านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

๒. เมื่อพิจารณาตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มี
ค่ าเฉลี่ ยสู งสุด  คือ การมีส่ วนร่วมได้ รับผลประโยชน์ 
รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการวางแผน และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ด าเนินงาน ตามล าดับ 

 



๑๖๘ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ธาดา เจริญกุศล,  
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน้า ๓๔๕. 

การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรม
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ผลการวิจัยพบว่า  
หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนในด้านการบริหารจัดการการ มีส่วนร่วม ได้แก่ เมตตา 
กรุณา และอุเบกขา ด้านความโปร่งใส ได้แก่ เมตตา มุทิตา 
และอุเบกขาด้านบริการ ได้แก่ เมตตา กรุณา และมุทิตา 

  
วาสิตา เกิดผล ประสบศักดิ์ , 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน้า ๓๒๙. 

แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบู รณาการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การวิจัยพบว่า  
๑. แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้เทคนิคการสร้างบูรณาการ ๓ 
ประการ ได้แก่ ร่วมมือ, ประสาน และสอดคล้อง  

๒. การบริหารงานเชิงพุทธบูรณาการตามหลักพุทธธรรม
ผู้บริหารท้องถิ่นใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ผู้ปฏิบัติงานใช้
หลักสังคหวัตถุ ๔ และผู้รับบริการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ๔  

  
อภิชาติ พานสุวรรณ,  
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน้า ๒๘๙. 

การพัฒนาคุณลักษณ ะผู้ น าชุมชนในเทศบาลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า  
๑. หลักสัปปุริสธรรม ๗ มีผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้น า
ชุมชนในเขตเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะ ๓ 
ด้านคือ ๑) มัตตัญญุตาหรือรู้ ๒) ปุลคลปโรปรัญญุตาหรือรู้จัก
บุคคล ๓ ปริสัญญุตาหรือรู้จักชุมชน  
๒. ทฤษฎีคุณลักษณะผู้น าผู้น าชุมชนควรมีลักษณะที่ส าคัญ ๔ 
ด้านคือ ๑ ความเป็นกันเอง ๒ ความเฉลียวฉลาด ๓ ความ
มุ่งม่ันและ ๔ ความมั่นใจในตนเอง 

 

 

 



๑๖๙ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เสน่ห์ ใจสิทธิ์,  
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน้า ๓๑๑. 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า  
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย ๘ 
ขั้นตอนได้แก่  
๑) การวางแผน เพื่อส ารวจความต้องการของประชาชน  
๒) การประสานงานกับสถาบันทางพระพุทธศาสนา  
๓) สร้างกลไกการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
๔) การให้ความรู้แก่ประชาชนต่อกระบวนการก าหนดนโยบาย

สาธารณะ  
๕) การระดมความคิดด้วยการท าประชาคมระดับหมู่บ้าน  
๖) การน าข้อความคิดเห็นของประชาชนมาระบุไว้ในแผนงานที่

จะด าเนินงานตามกรอบนโยบายสาธารณะ และมีการ
จัดล าดับความส าคัญ  

๗) การน าแผนงานเข้าสู่กระบวนการลงประชามติอีกครั้ง เพ่ือ
การก าหนดนโยบายสาธารณะในส่วนที่ยังขาดไป  

๘) การร่วมด าเนินการ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจาก
การน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหาร
จัดการ 

  
วรพล วรสุวรรณโรจน,์  
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๙), หน้า ๓๗๖. 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าลุ่มน้ าป่าสัก ผลการวิจัยพบว่า  
ปัจจัยที่ส่งผล โดยภาพรวมมีทั้งหมด ๑๐ ด้าน คือ ๑) ด้าน
คุณลักษณะคุณธรรมของผู้น า ๒) ด้านการให้คุณค่าทางสังคม
ของสมาชิก ๓) ด้านความตระหนักของสมาชิกมีจิตส านึกรัก
ท้องถิ่น ๔) ด้านความเอาใจใส่ในกิจกรรมของชุมชน ๕) ด้าน
ความเข้มแข็งของชุมชน ๖) ด้านการได้รับการสนับสนุนและ
การยอมรับ ๗) ด้านกระบวนการตัดสินใจ ๘) ด้านการรับรู้
ข่าวสาร ๙) ด้านการก าหนดแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า ๑๐) ด้านการบริหารจัดการ 

 
 



๑๗๐ 

ตารางท่ี ๒.๓๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

นักวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุทธญาณ์ โอบอ้อม,  
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน้า ๓๕๘. 

การท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากร
เทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า  
๑. หลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่

เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลจังหวัด
พิษณุโลก แบ่งออกเป็น ๔ ด้านคือ ๑) ทีมแก้ไขปัญหา ๒) 
งานบริหารตนเอง ๓) ทีมประสานข้ามสายงาน และ ๔) ทีม
เสมือนจริง โดยทุกด้านมีการท างานเป็นทีมท่ีดี  

๒. ส่วนหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการ
ท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลกได้แก่
หลักอปริหานิยธรรม ๗ คือ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) 
พร้อมเพียงกันประชุมและเลิกประชุม ๓) ไม่ตั้งกฎระเบียบที่
ขัดต่อระเบียบเดิม ๔) มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ๕) ให้
ความเคารพต่อเพศสตรี ๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่ และ 
๗) ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน โดยทุกข้อมีหลัก
ปฏิบัติในการท างานเป็นทีมที่ดี 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัยได้สรุปผลจากการทบทวน
แนวคิด และสังเคราะห์ข้อค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

๒.๘.๑ โมเดลการวัด (Measurement Model) ท าหน้าที่เป็นตัวแปรแฝงภายนอก  
(ตัวแปรที่เป็นสาเหตุ) แบ่งออกเป็น ๓ โมเดล ประกอบด้วย 

๑) การบริหารจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน การด าเนินการ การประสานงาน 
การตรวจสอบ และการพัฒนา สังเคราะห์จากงานวิจัยของ ธวัชชัย ภาคแก้ว (๒๕๕๓), กมลลักษณ์ 
ยินดียม (๒๕๕๖), พลภัทร ช่ างสากล (๒๕๕๘), วาสนา คงสกุลทรัพย์  (๒๕๖๐), เสน่ห์  
จุ้ยโต (๒๕๕๘), พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ (๒๕๕๖), นิพนธ์ บุรณจันทร์ (๒๕๕๘), วิมล 
ชาตะมีนา และคณะ (๒๕๕๑), สุเมธ แสงนิ่มนวล (๒๕๕๗), วาสนา จักรพล (๒๕๖๐), จริยา มหายศ
นันทน์ (๒๕๕๙), ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง (๒๕๕๗), ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (๒๕๕๖), ธณัฐพล ชอุ่ม (๒๕๕๘), 
พระสมบัติ  สุขทวี เลิศพงศ์  และคณะ (๒๕๖๑), Gupta, V. and group (2017), Amadi, C.E. 
(2013), Richard M. Walker (2015), Teng-Calleja, M. and group (2017), Manasseh, T. 
(2015) และมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของ Winslow, T.F., การบริหาร 
POCCC ของ Henri Fayol, วงจร Shewhart, วงจรการบริหารงานคุณภาพ (Deming Cycle),  
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การจัดการ ของ Harold D. Koontz, กระบวนการบริหาร POSDCORB ของ Gulick, Halsey 
Luther G. and Lyndall F. Urwick, การบริหาร POSDCIR ของ Dale Ernest, หลักการบริหาร 
POLC ของ Kathryn M. Bartol, David C. Martin และหลักการบริหาร POSLC ของ Dessler, G.  

๒) ภาวะผู้น า ประกอบด้วย มีความเฉลียวฉลาด มีคุณธรรม มีความสามารถในการ
จูงใจ มีความกล้าตัดสินใจ สังเคราะห์จากงานวิจัยของณรงค์ฤทธิ์ ทายะ (๒๕๕๖), พลภัทร ช่างสากล 
(๒๕๕๘), Gupta, V. and group (2017) สิริพงษ์ ปานจันทร์ (๒๕๕๔), พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  
กิตฺติปญฺโญ (๒๕๕๖), Mendiola Teng-Calleja and group (2017), นิพนธ์ บุรณจันทร์ (๒๕๕๘) 
วิมล ชาตะมีนา และคณะ (๒๕๕๑), สุเมธ แสงนิ่มนวล (๒๕๕๗), วาสนา จักรพล (๒๕๖๐) ณรงค์ ศรี
ชัยบุญสูง (๒๕๕๗), ทรงยศ แก้วมงคล (๒๕๕๕), พระสมบัติ สุขทวีเลิศพงศ์ และคณะ (๒๕๖๑) 
Manasseh, T. (2015), ธณัฐพล ชอุ่ม (๒๕๕๘), ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (๒๕๕๖) มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Dessler, G. (2004), พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (๒๕๓๑), Luis R. Gomez-Mejia and 
David B. Balkin (2002), Paul R. Tim and Brent D. Peterson (2000), Hellriegel D., John W. 
Slocom and Richard W. Woodman (1998), ยงยุทธ เกษสาคร (๒๕๔๒), ประเวศ วะสี (๒๕๔๐), 
ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ (๒๕๕๑), ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (๒๕๕๐), รัศมี ภิบาลแทน (๒๕๕๕), Covey, 
F. (1999) และมีความสอดคล้องกับทฤษฎีทฤษฎีคุณลักษณะภาวะผู้น า (Trait Theories),พฤติกรรม
ภาวะผู้ น า  (Behavioral Theories), ทฤษฎี ตามสถานการณ์  (Situational or Contingency 
Leadership Theories), ท ฤษ ฎี ค ว าม เป็ น ผู้ น า เชิ งป ฏิ รู ป  (Transformational Leadership 
Theories)  

๓) การมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ร่วมคิดและตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล สังเคราะห์จากงานวิจัยของ วิมล ชาตะมีนา และคณะ (๒๕๕๑), สุเมธ 
แสงนิ่มนวล (๒๕๕๗ ), จริยา มหายศนันทน์ (๒๕๕๙ ), พลภัทร ช่างสากล (๒๕๕๘ ), วาสนา  
คงสกุลทรัพย์ (๒๕๖๐), พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ (๒๕๕๖), ธวัชชัย ภาคแก้ว (๒๕๕๓), 
ปรีชา สุวรรณภูมิ (๒๕๕๔), นิทัศน์ เพชรน้อย (๒๕๕๗), และแนวคิดของ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (๒๕๔๖ ), White Alastair T. (1982), โกวิทย์  พวงงาม  (๒๕๕๐ ), สถาบันวิจัยสั งคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๔๗), ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  (๒๕๕๕), United 
Nation (1981), รัตนา บุญมัธยะ (๒๕๕๐), นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (๒๕๔๗), สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 
(๒๕๕๐), อรทัย ก๊กผล (๒๕๕๒), นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (๒๕๔๖), และสอดคล้องกับทฤษฎีของ 
Cohen, J.M. and Uphoff, N.T., (1980) 

๒.๘.๒ โมเดลการวัด (Measurement Model) ท าหน้าที่เป็นตัวแปรแฝงภายใน 
และเป็นตัวแปรส่งผ่าน คือ ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) ประกอบด้วย การท างานด้วยความ
รักในหน้าที่ การท างานด้วยความเพียรพยายาม การท างานด้วยความเอาใจใส่ และการท างานด้วย
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ พุทธทาสภิกขุ  (๒๕๑๘), พระมหา
ณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ (๒๕๔๖), ราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ.๒๕๔๘), พระพรหมคุณาภรณ์ (๒๕๕๘),  
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (๒๕๕๑), ส าอาง จันทนนตรี (๒๕๖๐), อุทัย บุญประเสริฐ 
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(๒๕๕๔), ปิ่นมณี ขวัญเมือง (๒๕๕๗), พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) (๒๕๔๘), สนอง วรอุไร 
(๒๕๕๐), พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๔๙), ปัญญา ใช้บางยาง (๒๕๔๘), พิทูร มลิวัลย์ 
(๒๕๕๐), พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๕๘) มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ผอบทอง 
สุจินพรัหม (๒๕๕๙), พระธัชพล สิริภทฺโท (๒๕๕๘), พระธีรวัต คะนึงทรัพย์ (๒๕๖๐), ผดุง วรรณทอง 
และคณะ (๒๕๖๑), วาสิตา เกิดผล ประสบศักดิ์ (๒๕๕๗), พระธีรวัต คะนึงทรัพย์ (๒๕๖๐), บัญญัติ 
เหง้าโคกงาม (๒๕๕๘), และหลักธรรมของพระพุทธศาสนาใน วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๙๙/๑๘๕., 

๒.๘.๓ โมเดลการวัด (Measurement Model) ท าหน้าที่เป็นตัวแปรแฝงภายใน  
(ตัวแปรที่เป็นผล) คือ ประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งน ามาจากการประเมินประสิทธิผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย ผลส าเร็จใน
การบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ  ผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ ผลส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย ผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการ
สาธารณะ ผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน  
และผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
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บทท่ี ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ๒) เพ่ือวิเคราะห์โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของป ระสิทธิผลพุทธ
บูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  ๓) เพ่ือพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตร ออกแบบการวิจัยด้วยวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมี  วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย
กระบวนการต่าง ๆ คือ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย รูปแบบการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๓.๑ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

๓.๒ รูปแบบการวิจัย 

๓.๓ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้เชี่ยวชาญ 
๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓.๓ ผู้เชี่ยวชาญ 

๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔.๑ แบบสอบถาม 
๓.๔.๒ แบบสัมภาษณ์ 
๓.๔.๓ แบบประเมินผลในการสนทนากลุ่ม 

๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
๓.๕.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
๓.๕.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสนทนากลุ่ม 

๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๖.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
๓.๖.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
๓.๖.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
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๓.๑ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินการในวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดและขั้นตอน
การวิจัยเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ กำรเตรียมกำรวิจัย  

ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎี
ภาวะผู้น า ทฤษฎีการมีส่วนร่วม หลักอิทธิบาท ๔ และประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรจากเอกสาร งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องทั้งต ารา เอกสารวิชาการ ข้อมูล
สารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือขอค าแนะน าและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รับข้อเสนอแนะไปปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์  

ขั้นตอนที่ ๒ กำรด ำเนินกำรวิจัย  

เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย เพ่ือการสร้างเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาเครื่องมือ ปรับปรุงคุณภาพ และน าเครื่องมือที่สร้างและ
พัฒนาไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้มาทดสอบความถูกต้อง ก่อนการวิเคราะห์
ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ ทั้งนี้ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ ๒ นี้ประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อย ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๖ 

 

ภำพที่ ๓.๑ ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 

 

 

ข้ันตอนกำรด ำเนินกำร  กระบวนกำร  ผลท่ีได้รับ 
ตอนท่ี ๑     
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งเอกสารภายใน และต่างประเทศ 
รวมทั้งหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
เพื่อค้นหาปัจจัย 
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงาน 

๒. สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย  
๓. สร้างเครื่องมือ และตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือวิจัยที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๔. แจก และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
๕. ศึกษาความสอดคล้องของโมเดล

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดพิจิตรกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

 
 

 

 

๑. วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี พร้อมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาปัจจัยที่ที่มีอิทธิพล  
ต่อประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดพิจิตร 

๒. สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย จากผลของการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ (Systematic Reviews) 

๓. จัดท าเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๔. ด าเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

วิจัย (ความเที่ยงตรงของเนื้อหา) และด าเนินการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) 

๕. ด าเนินการ Try out และน าข้อมูลที่ได้รับด าเนินการหา
ความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค  

๖. ด าเนินการแจก และเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจาก
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๕๕๐ ชุด ในจังหวัดพิจิตร 

๗. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
บรรยาย สถิติเชิงสรุปอ้างอิง เพื่อหาค่า ( , S.D., ค่า
ร้อยละ, และด าเนินการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
(SEM) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์  

 ๑. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดพิจิตร 

๒. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
๓. ได้ข้อมูลเชิงปริมาณจากการตอบ

แบบสอบถามจ านวน ๕๕๐ ชุด 
๔. ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

๔.๑ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 
การแจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง 

๔.๒ ได้ผลการศึกษาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จังหวัดพิจิตรกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

๔.๓ ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของประสิทธิผลพุทธ
บูรณาการการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดพิจิตร  

      (ฉบับร่าง) 
     

ตอนท่ี ๒     
วิเคราะห์โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดพิจิตร โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพเพื่อขยายผลวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ 

 ๑. คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน ๒๐ 
รูปหรือคน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

๒. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิพุทธ
บูรณาการการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดพิจิตรโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๐ รูปหรือคน 

 ได้โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดพิจิตร 
 

     
ตอนท่ี ๓     
พัฒนาโมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดพิจิตร 

 ๑. วิเคราะห์โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดพิจิตร 

๒. ตรวจสอบความครบถ้วน, ความเหมาะสม,  
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์ของ
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด
พิจิตร โดยการการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน ๙ รูปหรือคน 

 ได้โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดพิจิตร (ฉบับ
สมบูรณ์) 



๑๗๗ 

 
ขั้นตอนที่ ๓ กำรรำยงำนผลกำรวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย

เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอ
เพ่ือพิจารณา และเผยแพร่ต่อไป 

๓.๒ รูปแบบกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ผู้วิจัยได้ใช้แผน
แบบการวิจัยแบบผสานวิธีโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
(Qualitative Method to Extend Quantitative Results) แสดงได้ดังภาพที่ ๓.๑ 

 

                                                                        ผลการวิจัย 

 

 

 

 

ภำพที่ ๓.๒ การวิจัยแบบผสานวิธีด้วยวธิีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ๑ 

ผู้วิจัยก าหนดวิธีการศึกษาใน ๓ ลักษณะ รายละเอียดดังต่อไปนี้  

๓.๒.๑ กำรศึกษำวิจัยในเชิงเอกสำร (Documentary Research) ท าการทบทวนจาก
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์หาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร
และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยเหตุนี้การคัดเลือกเอกสารเพ่ือน ามาวิเคราะห์
จึงเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีเกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช้
ในการวิจัย ซึ่งเกณฑ์ที่ส าคัญประกอบด้วย ๑) ความจริง (Authenticity) ๒) ความถูกต้องน่าเชื่อถือ 
(Credibility) ๓) การเป็นตัวแทน (Representativeness) และ ๔) ความหมาย (Meaning)๒ ความ
น่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารที่น ามาวิเคราะห์  

                                           
๑ นงลักษณ์ วิรัชชัย, วิจัยและสถิติ: ค ำถำมชวนตอบ, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไอคอน 

พริ้นติ้ง, ๒๕๕๒), หน้า ๕๖-๕๗. 
๒ Scott, J. , A Matter of Record, Documentary Sources in Social Research, 

(Cambridge: Polity Press, 1990), pp. 1-2. 

การวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิง
คุณภาพ 



๑๗๘ 

 
๓.๒.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) เพ่ือยืนยัน และทดสอบความ

สอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๕๕๐ คน 
โดยการสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) ใช้หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Probability 
Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Mulit-Stage Sampling) ประกอบด้วยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เพ่ือแยกประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตรออกเป็น ๔ ประเภท และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการ
จับฉลากจากประชากรในแต่ละประเภทตามสัดส่วนของประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) 

๓.๒.๓ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
๑) การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก  ( In-depth Interview) กับผู้ ให้ ข้ อมูลส าคัญ  (Key 

Informants) ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
โดยจัดแบ่งออกได้ ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) ด้านผู้มีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติ

ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอ าเภอ ๒) ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
คัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับรางวัล หรือผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี และ ๓) ด้านนักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ และพระพุทธศาสนา จ านวน ๒๐ รูปหรือ
คน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน 
สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ 
รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง หรือเห็นควรเพ่ิมเติมให้ชุดความรู้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตัวแปรศึกษาคือ โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณา
การการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
เชิงพรรณนา  

๓) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ และพระพุทธศาสนา โดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงการสร้างองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรอย่างรอบด้านด้วยความละเอียดลึกซึ้ง จ านวน ๙ รูปหรือคน 

 

 

 

 



๑๗๙ 

 

๓.๓ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญและผู้เชี่ยวชำญ 
๓.๓.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

๑) ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ข้าราชการประจ า (ท้องถิ่น) ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ฝ่ายนิติบัญญัติ
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง จ านวน ๕,๘๑๘ คน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พิจิตร จ านวน ๑๐๒ แห่ง๓ 

๒) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) จ านวน  ๕๕๐ คน โดยการสุ่มตัวอย่าง (Random 
Sampling) ใช้หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Mulit-Stage Sampling) ประกอบด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Sampling) เพ่ือแยกประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรออกเป็น ๔ ประเภท 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล และใช้วิธีการ
สุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก (Lottery) จากประชากรในแต่ละ
ประเภทตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละประเภท ดังนี้ 

๒.๑) เทศบำล มีจ านวน ๒๘ แห่ง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ประกอบด้วย 

๒.๑.๑) เทศบาลเมือง มีจ านวน ๓ แห่ง ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบ
ง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยการจับฉลากเลือก ๑ แห่ง คือ เทศบาลเมืองพิจิตร 

๒.๑.๒) เทศบาลต าบล มีจ านวน ๑๐ อ าเภอ รวมจ านวน ๒๕ แห่ง ก าหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยการจับฉลากเลือกอ าเภอละ ๑ 
แห่ง ได้จ านวน ๑๐ แห่งประกอบด้วย ๑) เทศบาลต าบลดงป่าค า ๒) เทศบาลต าบลหนองพยอม ๓) 
เทศบาลต าบลหนองปล้อง ๔) เทศบาลต าบลโพธิ์ประทับช้าง ๕) เทศบาลต าบลบางไผ่ ๖) เทศบาล
ต าบลท่าเสา๗) เทศบาลต าบลก าแพงดิน ๘) เทศบาลต าบลเขาทราย ๙) เทศบาลต าบลสากเหล็ก ๑๐) 
เทศบาลต าบลส านักขุนเณร 

๒.๒) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มีจ านวน ๑๒ อ าเภอ รวมจ านวน ๗๔ แห่ง 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยการจับฉลากเลือก
อ าเภอละ ๒ แห่ง ได้จ านวน ๒๔ แห่ง ประกอบด้วย ๑) องค์การบริหารส่วนต าบลฆะมัง ๒) องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงกลาง ๓) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ ๔) องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม 
๕) องค์การ บริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล ๖) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพระ ๗) องค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ท่าโพ ๘) องค์การบริหารส่วนต าบลเนินสว่าง ๙) องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ส าโรง ๑๐) องค์การบริหารส่วนต าบลล าประดา ๑๑) องค์การบริหารส่วนต าบลทะนง ๑๒) องค์การ

                                           
๓ ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www. 

phichitlocal.go.th/frontpage [๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐]. 



๑๘๐ 

 
บริหารส่วนต าบลท่านั่ง ๑๓) องค์การบริหารส่วนต าบลสามง่าม ๑๔) องค์การบริหารส่วนต าบลรังนก  
๑๕) องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย ๑๖) องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายทุ่ง ๑๗) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเยี่ยม ๑๘) องค์การบริหารส่วนต าบลวังทับไทร ๑๙) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร
งาม ๒๐) องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมรัง ๒๑) องค์การบริหารส่วนต าบลวังงิ้วใต้ ๒๒) องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยร่วม ๒๓) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ๒๔) องค์การบริหารส่วนต าบล 
วังโมกข์ 

ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM) จ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่พอสมควร ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยอาศัยแนวคิดของ Hair และคณะ๔ ที่
ได้เสนอเกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ในการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง โดยพิจารณาจากขนาดของโมเดล ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้ผู้ตอบจ านวน ๕-๒๐ คน ต่อ
ค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า ๑ ตัว ทั้งนี้ ในโมเดลการวิจัยมีจ านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการ
ประมาณค่า จ านวน ๕๕ ค่า ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมควรมีจ านวนระหว่าง ๒๗๕-๑,๑๐๐  
ซึ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดเป็น ๑๐ เท่าของจ านวน
พารามิเตอร์ มีจ านวนเท่ากับ ๕๕๐ คน ถือว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีความเหมาะสม 
และเพียงพอทีน่ ามาใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model)  

ดังนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้เป็นสัดส่วน โดยพิจารณาจากจ านวน
ประชากร เพ่ือให้ได้ข้อมูลมีลักษณะกระจาย และมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากร โดยท าการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 
จากผลที่ได้รับจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็น
สัดส่วนโดยใช้สูตร ดังนี้ 

จ านวนตัวอย่างในแต่ละชั้น = จ านวนตัวอย่างทั้งหมด × จ านวนประชากรในแต่ละชุมชน 

                                           จ านวนประชากรทั้งหมด 

  จากสูตรได้ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้น ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตร จ านวน ๓๕ แห่ง มีจ านวน ๕๕๐ คน รายละเอียดดังตารางที่ ๓.๑ 

 

 

 

 

                                           
๔ Hair, J.F. and group, Multivariate data analysis: A global perspective, 7th ed., (New 

Jersey: Pearson Education Inc, 2010), pp. 100-102. 



๑๘๑ 

 
ตำรำงท่ี ๓.๑ จ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่างของประชากร 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ชื่อองค์กร อ ำเภอ จ ำนวน 
บุคลำกร 

จ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

๑. เทศบำลเมือง ๑. ทม. พิจิตร เมืองพิจิตร ๒๖๒ ๗๐ 
     
๒. เทศบำลต ำบล ๑. ทต. ดงป่าค า เมืองพิจิตร ๕๘ ๑๕ 

๒. ทต. หนองพยอม ตะพานหิน ๕๒ ๑๔ 
๓. ทต. หนองปล้อง วังทรายพูน ๕๑ ๑๔ 
๔. ทต. โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง ๑๐๖ ๒๘ 
๕. ทต. บางไผ่ บางมูลนาก ๕๒ ๑๔ 
๖. ทต. ท่าเสา โพทะเล ๓๒ ๙ 

 ๗. ทต. ก าแพงดิน สามง่าม ๖๓ ๑๗ 
๘. ทต. เขาทราย ทับคล้อ ๕๘ ๑๕ 
๙. ทต. สากเหล็ก สากเหล็ก ๖๓ ๑๗ 
๑๐. ทต. ส านักขุนเณร ดงเจริญ ๓๔ ๙ 

     
๓. องค์กำรบริหำร ๑. อบต. ฆะมัง เมืองพิจิตร ๖๔ ๑๗ 
    ส่วนต ำบล ๒. อบต. ดงกลาง เมืองพิจิตร ๔๕ ๑๒ 
 ๓. อบต. ห้วยเกตุ ตะพานหิน ๔๖ ๑๒ 
 ๔. อบต. วังหลุม ตะพานหิน ๕๘ ๑๕ 
 ๕. อบต. หนองปลาไหล วังทรายพูน ๕๗ ๑๕ 
 ๖. อบต. หนองพระ วังทรายพูน ๖๕ ๑๗ 
 ๗. อบต. ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง ๓๙ ๑๐ 
 ๘. อบต. เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง ๕๗ ๑๕ 
 ๙. อบต. วังส าโรง บางมูลนาก ๔๔ ๑๒ 
 ๑๐. อบต. ล าประดา บางมูลนาก ๔๐ ๑๑ 
 ๑๑. อบต. ทะนง โพทะเล ๕๗ ๑๕ 
 ๑๒. อบต. ท่านั่ง โพทะเล ๔๒ ๑๑ 
 ๑๓. อบต. สามง่าม สามง่าม ๕๑ ๑๔ 
 ๑๔. อบต. รังนก สามง่าม ๕๘ ๑๕ 
 ๑๕. อบต. เขาทราย ทับคล้อ ๖๐ ๑๖ 
 ๑๖. อบต. ท้ายทุ่ง ทับคล้อ ๕๘ ๑๕ 
 ๑๗. อบต. ท่าเยี่ยม สากเหล็ก ๓๕ ๙ 
 ๑๘. อบต. วังทับไทร สากเหล็ก ๔๒ ๑๑ 
 ๑๙. อบต. โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง ๓๗ ๑๐ 



๑๘๒ 

 
ตำรำงท่ี ๓.๑ จ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่างของประชากร (ต่อ) 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ชื่อองค์กร อ ำเภอ จ ำนวน 
บุคลำกร 

จ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

 ๒๐. อบต. แหลมรัง บึงนาราง ๗๐ ๑๙ 
 ๒๑. อบต. วังงิ้วใต้  ดงเจริญ ๔๒ ๑๑ 

๒๒. อบต. ห้วยร่วม ดงเจริญ ๕๑ ๑๔ 
๒๓. อบต. บ้านนา วชิรบารมี ๖๖ ๑๘ 
๒๔. อบต. วังโมกข์ วชิรบารมี ๕๒ ๑๔ 

รวม ๒,๐๖๗ ๕๕๐ 

๓.๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ผู้วิจัยก าหนดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านผู้มีอ านาจก ากับ
ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) ด้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับรางวัล หรือผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี ๓) ด้านนักวิชาการในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และพระพุทธศาสนา เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่
ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่างๆ และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง หรือเห็นควรเพ่ิมเติมให้ชุด
ความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตัวแปรศึกษา คือ ชุดความรู้ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน ๒๐ รูปหรือคน จ าแนกเป็น ๓ ด้าน ส าหรับการสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In-depth 
Interview) ดังนี้ 

๑.๑) ด้ำนผู้มีอ ำนำจก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน ๖ ท่าน ประกอบด้วย 

๑.๑.๑) นายพจน์ หรูวรนันท์  นายอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
๑.๑.๒) นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล  นายอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
๑.๑.๓) นายไชยยา สมถวิล  นายอ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
๑.๑.๔) นายทวิช ทวิชยานนท์  นายอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
๑.๑.๕) นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์  นายอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
๑.๑.๖) ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง  ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 

๑.๒) ด้ำนผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน ๘ แห่ง โดยคัดเลือกจำก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับรำงวัล หรือผ่ำนเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ประกอบด้วย  



๑๘๓ 

 
๑.๒.๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๒.๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัด
พิจิตร ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีก ารบริหาร
จัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑.๒.๓) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีก ารบริหารจัดการที่ดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  

๑.๒.๔) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑.๒.๕) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัด
พิจิตร ได้รับรางวัลชมเชย ในการการบริหารจัดการที่ดี ประเภทองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๒.๖) นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ได้รับ
การประเมินผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี และได้รับเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๒.๗) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
ได้รับรางวัลที่ ๒ ในการการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๒.๘) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรังนก อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ได้รับ
การประเมินผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.๓) ด้ำนนักวิชำกำร จ านวน ๖ รูปหรือคน ประกอบด้วย 

๑.๓.๑) พระราชสิทธิเวที, ดร.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๓.๒) พระเมธีธรรมประนาท  ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา 
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

๑.๓.๓) พระครูสิริสุตโสภณ, ดร.  อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๓.๔) ดต.ดร.วิชิต ไชยชนะ  อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๑๘๔ 

 
๑.๓.๕) ดร.สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี   อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

   วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตร  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๓.๖) ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

       วิทยาเขตนครสวรรค์ 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๓.๓ ผู้เชี่ยวชำญ (Expert) 

ผู้วิจัยก าหนดการประชุมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์และพระพุทธศาสนา ประชาชน โดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตรอย่างรอบด้านด้วยความละเอียดลึกซ้ึง จ านวน ๙ รูปหรือคน ประกอบด้วย 

๒.๑ พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๒.๒ พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร.  ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๒.๓ พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

๒.๔ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.๕ ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๒.๖ ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๒.๗ นายมนูญ ดิษเสถียร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง  
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

๒.๘ นายพิทักษ์ ตั้งแต่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง  
อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 



๑๘๕ 

 
๒.๙ นางสาวนภัสวรรณ บุญฮุย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ  

อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ผู้วิจัยได้ใช้แผน

แบบการวิจัยแบบผสานวิธีโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
(Qualitative Method to Extend Quantitative Results) ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจึงแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นเชิงส ารวจ (Questionnaire) ส าหรับ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และแบบสัมภาษณ์ (Interviews Form) และแบบ
ประเมินผลส าหรับการสนทนากลุ่ม ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

๓.๔.๑ กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 

การวิจัยเชิ งปริมาณในครั้ งนี้  ผู้ วิจัยได้ ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น เชิงส ารวจ 
(Questionnaire) ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำม (Questionnaire) มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

๑.๑) ศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร รายงานวิจัย รายงานการประชุม 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย และเพ่ือก าหนดนิยาม
ตัวแปรที่ใช้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย  

๑.๒) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม 

๑.๓) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑.๔) น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕ รูปหรือคน เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพ และข้อเสนอแนะแล้วน ามาด าเนินการหาความเที่ยงตรง (Validity) ในการน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา 

๑.๕) น าเครื่องมือที่ได้จากการไปทดลองแจก (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ ชุด มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แล้วน าเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

๑.๖) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

๑.๗) รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปที่เป็นเชิงสถิติ และ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพ่ือน ามาสู่กระบวนการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview 
Form) 



๑๘๖ 

 
๒) ลักษณะของแบบสอบถำม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงส ารวจ (Questionnaire) 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบวิจัย โดยการสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน ๕ ข้อ 

ตอนที่  ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของปัจจัย
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (ตัวแปรแฝงที่ เป็นสาเหตุ) ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous 
latent variables) จ านวน ๓ ตัวแปร ประกอบด้วย ๑) การบริหารจัดการ ๒) ภาวะผู้น า และ ๓) การ
มีส่วนร่วม ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้ภายนอก (exogenous observed variables) จ านวน 
๖๕ ข้อค าถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) การบริหารจัดการ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๕ ตัวแปร ได้แก่ ๑.๑) การ
วางแผน ๑.๒) การด าเนินการ ๑.๓) การประสานงาน ๑.๔) การตรวจสอบ ๑.๕) การพัฒนา จ านวน 
๒๕ ข้อค าถาม 

๒) ภาวะผู้น า ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัวแปร ได้แก่ ๒.๑) มีความเฉลียว
ฉลาด ๒.๒) มีคุณธรรม ๒.๓) มีความสามารถในการจูงใจ ๒.๔) มีความกล้าตัดสินใจ จ านวน ๒๐ ข้อ
ค าถาม 

๓) ด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัวแปร ได้แก่ ๓.๑) ร่วม
คิด และตัดสินใจ ๓.๒) ร่วมด าเนินการ ๓.๓) ร่วมรับผลประโยชน์ ๓.๔) ร่วมประเมินผล จ านวน ๒๐ 
ข้อค าถาม 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของตัวแปรแฝง
ภายใน (endogenous latent variables) จ านวน ๒ ตัวแปร ประกอบด้วย ๑) ปัจจัยน าไปสู่
ความส าเร็จ (อิทธิบาท) (ตัวแปรแฝงที่ท าหน้าที่ส่งผ่าน) และ ๒) ประสิทธิผลการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร (ตัวแปรแฝงที่เป็นผล) ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้
ภายใน (endogenous observed variables) จ านวน ๕๐ ข้อค าถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัวแปร 
ได้แก่ ๑.๑) การท างานด้วยความรักในหน้าที่ ๑.๒) การท างานด้วยความเพียรพยายาม ๑.๓) การ
ท างานด้วยความเอาใจใส่ ๑.๔) การท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

๒) ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  
๒.๑) ผลส าเร็จในการบรรลุ เป้าหมายตามข้อบัญญัติ  ๒.๒) ผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้  
๒.๓) ผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ๒.๔) ผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ ๒.๕) ผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร



๑๘๗ 

 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ๒.๖) ผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

โดยแบบสอบถามตอนที่ ๒ และ ๓ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale)๕ ค าตอบมี ๕ ระดับ ดังนี้ 

๕  หมายถงึ  เห็นด้วยมากที่สุด 
๔  หมายถึง  เห็นด้วยมาก  
๓  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 

  ๒  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  ๑ หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

ตำรำงท่ี ๓.๒ โครงสร้าง และน้ าหนักข้อค าถามของแบบสอบถาม 

ล ำดับที่ ตัวแปร น้ ำหนัก (%) 
จ ำนวนข้อ
ค ำถำมที่สร้ำง 

๑. การบริหารจัดการ ๒๑.๗๔ ๒๕ 
๒. ภาวะผู้น า ๑๗.๓๙ ๒๐ 
๓. การมีส่วนร่วม ๑๗.๓๙ ๒๐ 
๔. ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท)  ๑๗.๓๙ ๒๐ 
๕. ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
๒๖.๐๙ ๓๐ 

รวม  ๑๐๐.๐๐ ๑๑๕ 

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบปลายเปิด (Open ended Questions) เป็นค าถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จ านวน ๑ ข้อ 

๓) กำรตรวจสอบและหำคุณภำพของแบบสอบถำม 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนโดยได้น าแบบสอบถาม 
หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้ 

๓.๑) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ออกแบบไว้ 

                                           
๕ Likert, Rensis, The Method of Constructing and Attitude Scale, Reading in 

Attitude Theory and Measurement, (Fishbeic, Matin, Ed. New York: Wiley & Son, 1970), pp. 90-95. 



๑๘๘ 

 
๓.๒) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว 

เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ รูปหรือคน ประกอบด้วย 

๓.๒.๑) รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ 
          คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

๓.๒.๒) ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
   รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๒.๓) รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์สรรค์ สิทธิไชยเมธี  
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

๓.๒.๔) ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร 
      นักวิจัย/อาจารย์ประจ าคณะศิลปะศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

๓.๒.๕) นายพีระโรจน์ ภัทรประสิทธิ์  
      นายกเทศมนตรีต าบลหัวดง 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยก่อนน าไปใช้ เพ่ือพิจารณาทั้งในด้าน
เนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
โดยการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามแต่ละข้อ  
และวัตถุประสงค์ (IOC: (The Index of Item Objective Congruence)) ที่มีเกณฑ์ในการพิจารณา 
ให้คะแนน ดังนี้ 

+๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย  
  ๐ หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย  
 -๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย  

หลังจากนั้นน าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องฯ โดยใช้สูตร
ของ Rovinelli & Hambleton๖ มีสูตรการค านวณดังนี้  

 

ใช้สูตร  N
RIOC 

  

IOC  คือ  ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item - Objective Congruence) 

                                           
๖ Rovinelli, R.J. and Hambleton, R.K. “On the Use Content Specialists in the 

Assessment of Criterin Reference Test Item Validity”, Dutch Journal of Educational Research, 2 
(1977): 49-60. 



๑๘๙ 

 
R  คือ  คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ  
∑R  คือ  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
N  คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

เกณฑ์การแปลความหมาย ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ ข้อค าถามแต่ละ
ต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ ๐.๕๐-๑.๐๐ แสดงว่ามีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีความเหมาะสมในการใช้วัด
ตัวแปรที่ท าการศึกษาได้ ส่วนข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า ๐.๕๐ ต้องท าการปรับปรุงหรือตัดออก 
เนื่องจากไม่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา๗ ซึ่งเครื่องมือการวิจัยฉบับนี้ได้ค่า IOC ระหว่าง ๐.๘ - ๑.๐๐ 
ทุกข้อจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ รูปหรือคน มาเป็นข้อค าถาม ซึ่งได้ตรวจสอบแบบสอบถามแล้วเห็นว่า
แบบสอบถามทุกข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงของเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละด้าน และ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

๓.๓) หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  (Reliability) น าแบบสอบถามที่ ได้
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 
๓๐ ชุด ซึ่งเป็นจ านวนที่มีความเพียงพอต่อการทดสอบ๘ เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของครอนบาค (α: Cronbach’s Alpha Coefficient)๙ โดยเครื่องมือ
การวิจัยครั้งนี้ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟารายข้อทั้งฉบับได้ เท่ากับ ๐.๙๗๘ ซึ่งอยู่ในระดับเกณฑ์ดีมาก 
แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ และสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริง  

๓.๔) น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงใน
การวิจัยต่อไป 

๓.๕) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ในการตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างของข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดย
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรให้ได้เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแต่ละ
องค์ประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์
หรือไม่ ถ้าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในเมทริกซ์ใด ไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือมีความสัมพันธ์กันน้อย 
แสดงว่าเมทริกซ์นั้นไม่มีองค์ประกอบร่วมกัน และไม่จ าเป็นในการน าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ ส าหรับค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ  

                                           
๗ Rovinelli, R.J. and Hambleton, R.K. “On the Use Content Specialists in the 

Assessment of Criterin Reference Test Item Validity”, Dutch Journal of Educational Research, 2 
(1977): 49-60. 

๘ Iacobucci, D., and Duhachek, A., Advancing alpha: Measuring reliability with 
confidence, Journal of Consumer Psychology, Vol. 13. No. 4 (2003): 478-487. 

๙ Cochran, W. G., Sampling Techniques, Third Edition, (New York: John Wiley & Sons, 
Inc, 1977), p. 200. 



๑๙๐ 

 
ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity เพ่ือทดสอบว่าตัวแปรต่าง ๆ มีความ 

สัมพันธ์กันหรือไม่ โดยมีสมมติฐานของการทดสอบ ดังนี้ 
H0: Correlation Matrix เป็น Identity Matrix (เมทริกซ์ที่มีค่าในแนวทแยง

เป็น ๑ ค่านอกแนวทแยงเป็น ๐) หรือตัวแปรต่าง ๆ ไม่สัมพันธ์กัน 
H1: Correlation Matrix ไม่เป็น Identity Matrix หรือตัวแปรต่าง ๆ สัมพันธ์กัน 
ถ้าค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยส าคัญ แสดงว่า ตัวแปรต่าง ๆ 

มีความสัมพันธ์กันสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

ค่ าดั ช นี ไก เซอร์ -เม เยอ ร์ –ออลคิ น  (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy = KMO)  ซึ่งค่า KMO ควรมีค่าระหว่าง ๐ ถึง ๑ ค่าจะเท่ากับ ๐ เมื่อตัวแปร
แต่ละตัวสามารถท านายได้ด้วยตัวแปรอ่ืน โดยปราศจากความคาดเคลื่อน ส่วนค่าในช่วงอ่ืน ๆ แปล
ความหมาย ดังนี้ 

 

๐.๘๐ ขึ้นไป เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก 
๐.๗๐ - .๗๙ เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบดี 
๐.๖๐ - .๖๙ เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบปานกลาง 

 ๐.๕๐ - .๕๙ เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบน้อย 
 น้อยกว่า ๐.๕๐ ไม่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบไม่เหมาะสมและ 

   ไม่สามารถยอมรับได๑้๐                                                     

ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความ
ตรงของโมเดลแบบมีตัวแปรส่งผ่านด้วยโปรแกรม Lisrell จ าเป็นต้องมีการเตรียมเมทริกซ์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบ และในการแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้การแปลความหมายของขนาดความสัมพันธ์๑๑ ดังนี้  

 

            ขนำดควำมสัมพันธ์        ควำมหมำย 
  ๐.๐๐ – ๐.๓๐   มีความสัมพันธ์กันต่ ามาก 
  ๐.๓๐ – ๐.๕๐   มีความสัมพันธ์กันต่ า 
  ๐.๕๐ – ๐.๗๐   มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
  ๐.๗๐ – ๐.๙๐   มีความสัมพันธ์กันสูง 
  ๐.๙๐ – ๑.๐๐   มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 

                                           
๑๐ Hair, J. F., and Other, Multivariate Data Analysis, (6th ed.), (New Jersey: Prentice-

Hall, Inc., 2006), pp. 114-115. 
๑๑ Hinkle, D.E. and group, Applied Statistics for the Behavioral Sciences, 5 th ed., 

(Boston: Houghton Mifflin, 2003), p. 109. 



๑๙๑ 

 
เมื่อได้เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละองค์ประกอบ 

จากนั้นผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือเป็นการตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) ด้วยโปรแกรม Lisrel Student๑๒ โดยใช้แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๒๐ คน แสดงผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

๓.๔.๑) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงองค์ประกอบของกำรบริหำรจัดกำร 
(MANAG) 

ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบของการบริหารจัดการ (MANAG) 
สามารถพิจารณาได้จากค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน, ค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับค่าเมท
ริกซ์เอกลักษณ์ และค่าความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย มีรายละเอียดตามตารางที่ 
๓.๓ ดังนี้ 

ตำรำงท่ี ๓.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างองค์ประกอบ
ของการบริหารจัดการ (MANAG) 

ตัวแปร Plan Do Coor Check Develop 
Plan ๑.๐๐๐     
Do ๐.๖๖๖** ๑.๐๐๐    
Coor ๐.๕๙๔** ๐.๖๔๔** ๑.๐๐๐   
Check ๐.๖๐๕** ๐.๖๕๑** ๐.๖๘๙** ๑.๐๐๐  
Develop ๐.๕๒๙** ๐.๕๓๖** ๐.๖๓๘** ๐.๖๘๘** ๑.๐๐๐ 
MEAN ๓.๙๖๘ ๓.๙๓๓ ๓.๘๔๘ ๓.๙๐๓ ๓.๗๔๕ 
SD ๐.๕๙๓ ๐.๕๖๘ ๐.๕๘๐ ๐.๖๑๕ ๐.๕๘๕ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ๐.๘๘๒ 
Bartlett's Test of Sphericity = ๕๔๐.๓๙๗, df = ๑๐, p = ๐.๐๐๐ 

หมำยเหตุ: **p < ๐.๐๑ ; n = ๑๒๐ ; ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 
ตัวแปรที่บ่งชี้องค์ประกอบการบริหารจัดการ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ตั้งแต่ ๐.๕๒๙  ถึง ๐.๖๘๙ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ การ
ประสานงาน (Coor) กับการตรวจสอบ (Check) ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่ าที่สุดคือ การ
วางแผน (Plan) กับการพัฒนา (Develop) เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity มีค่า
เท่ากับ ๕๔๐.๓๙๗ (p = ๐.๐๐๐) แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์
เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

                                           
๑๒ Jöreskog, K.G. & Sörbom, LISREL 8 .7  for Windows, (Lincolnwood, IL: Scientific 

Software International, Inc., 2004), p. 145. 



๑๙๒ 

 
Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ ๐.๘๘๒ แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับด ีมีความเหมาะสมที่น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

ตำรำงที่ ๓.๔ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบของการบริหาร
จัดการ (MANAG) 

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R๒ สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

Plan ๐.๘๐ ๐.๔๘(๐.๐๕) ๑๐.๔๔** ๐.๖๕ ๐.๑๓ 
Do ๐.๘๔ ๐.๔๘(๐.๐๔) ๑๑.๒๑** ๐.๗๑ ๐.๒๓ 
Coor ๐.๙๑ ๐.๕๓(๐.๐๔) ๑๒.๗๘** ๐.๘๓ ๐.๕๕ 
Check ๐.๙๒ ๐.๕๖(๐.๐๔) ๑๒.๙๒** ๐.๘๔ ๐.๕๖ 
Develop ๐.๘๕ ๐.๕๐(๐.๐๔) ๑๑.๔๑** ๐.๗๒ ๐.๓๑ 
๒ = ๒.๑๗      df =  ๔      p = ๐.๗๐     GFI = ๐.๙๙     AGFI = ๐.๙๗       RMR = ๐.๐๐๓ 

หมำยเหตุ: **p < ๐.๐๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ ๓.๓ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบ 
ของการบริหารจัดการ (MANAG) 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้ งแต่ 
๐.๘๐ ถึง ๐.๙๒ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ทุกตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด 
คือ การตรวจสอบ (Check) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๙๒ และมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย
กับการบริหารจัดการ ร้อยละ  ๐ .๘๔ รองลงมา คือ การประสานงาน (Coor) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๙๑ มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายกับการบริหารจัดการ ร้อยละ ๐.๘๓ ในขณะ
ที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญน้อยที่สุด คือ การวางแผน (Plan) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 



๑๙๓ 

 
๐.๘๐ มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายกับการบริหารจัดการ ร้อยละ ๐.๖๕ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้
เป็นตัวแปรที่ส าคัญของการบริหารจัดการ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบการ
บริหารจัดการ (MANAG) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาจากค่าดัชนีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (Model Fit) แสดงให้เห็นว่าโมเดลที่สร้างข้ึนมี
ความเหมาะสม และความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

๑) ค่าสถิติ ไคสแควร์  (Chi Square: 2) มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
มากกว่า ๐.๐๕ (p = .๗) และค่าไคสแควร์สัมพันธ์ 2/df มีค่าน้อยกว่า ๒ ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่าง
ไม่มีนัยส าคัญ 

๒) ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (Goodness of Fit Index: GFI) มี
ค่าเท่ากับ ๐.๙๙ และค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit 
Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๗ และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ 
(Root Mean Squared Residual: RMR) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๓ 

๓.๔.๒) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงองค์ประกอบของภำวะผู้น ำ (LEADER) 

ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบของภาวะผู้น า (LEADER) สามารถ
พิจารณาได้จากค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน, ค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับค่าเมทริกซ์
เอกลักษณ์ และค่าความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย มีรายละเอียดตามตารางที่ ๓.๕ 
ดังนี้ 

ตำรำงท่ี ๓.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างองค์ประกอบ  
ของภาวะผู้น า (LEADER) 

ตัวแปร Smart Moral Motivat Decis 
Smart ๑.๐๐๐    
Moral ๐.๗๘๕** ๑.๐๐๐   
Motivat ๐.๘๐๘** ๐.๘๓๘** ๑.๐๐๐  
Decis ๐.๘๐๒** ๐.๗๘๕** ๐.๘๓๙** ๑.๐๐๐ 
MEAN ๓.๘๗๘ ๓.๙๙๘ ๓.๘๔๕ ๓.๘๙๓ 
SD ๐.๖๓๕ ๐.๖๘๘ ๐.๖๖๓ ๐.๖๕๗ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ๐.๘๖๔ 
Bartlett's Test of Sphericity = ๔๓๓.๗๘๘, df = ๖, p = ๐.๐๐๐ 

หมำยเหตุ: **p < ๐.๐๑ ; n = ๑๒๐ ; ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 



๑๙๔ 

 
ตัวแปรที่บ่งชี้องค์ประกอบของภาวะผู้น า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 

๐.๗๘๕  ถึง ๐.๘๓๙ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ มีความสามารถในการ
จูงใจ (Motivat) กับมีความกล้าตัดสินใจ (Decis) ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่ าที่สุดมี ๒ คู่ คือ 
มีความเฉลียวฉลาด (Smart) กับมีคุณธรรม (Moral) และมีคุณธรรม (Moral) กับมีความกล้าตัดสินใจ 
(Decis) เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ ๔๓๓.๗๘๘ (p = ๐ .๐๐๐) 
แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญ และค่า
ดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่า
เท่ากับ ๐.๘๖๔ แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันในระดับดี มีความเหมาะสมที่
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได ้

ตำรำงที่ ๓.๖ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบของภาวะผู้น า 
(LEADER) 

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

Smart 
๐.๙๑ ๒.๑๐

(๐.๑๖) 
๑๒.๘๙** ๐.๘๓ ๐.๑๐ 

Moral 
๐.๘๙ ๑.๕๙

(๐.๑๓) 
๑๒.๔๓** ๐.๘๐ ๐.๑๐ 

Motivat 
๐.๙๔ ๕.๖๑

(๐.๔๑) 
๑๓.๖๘** ๐.๘๙ ๐.๐๖ 

Decis 
๐.๙๓ ๒.๗๙

(๐.๒๑) 
๑๓.๓๑** ๐.๘๖ ๐.๐๙ 

2 = ๓.๗๔      df =  ๒      p = ๐.๑๕     GFI = ๐.๙๘     AGFI = ๐.๙๒       RMR = ๐.๐๗๕ 

หมำยเหตุ: **p < ๐.๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๕ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภำพที่ ๓.๔ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบ 
ของภาวะผู้น า (LEADER) 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 
๐.๘๙ ถึง ๐.๙๔ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ทุกตัว ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมาก
ที่สุด คือ มีความสามารถในการจูงใจ (Motivat) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๙๔ และมีค่า
สัมประสิทธิ์การท านายกับภาวะผู้น า ร้อยละ ๐.๘๙ รองลงมา คือ มีความกล้าตัดสินใจ (Decis) มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๙๓ มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายกับภาวะผู้น า ร้อยละ ๐.๘๖ ในขณะ
ที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญน้อยที่สุด คือ มีคุณธรรม (Moral) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 
๐.๘๙ มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายกับภาวะผู้น า ร้อยละ ๐.๘๐ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัว
แปรที่ส าคัญของภาวะผู้น า 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบ
ภาวะผู้น า (LEADER) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาจากค่าดัชนีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (Model Fit) แสดงให้เห็นว่าโมเดลที่สร้างข้ึนมี
ความเหมาะสม และความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

๑) ค่าสถิติ ไคสแควร์  (Chi Square: 2) มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
มากกว่า ๐.๐๕ (p = .๑๕) และค่าไคสแควร์สัมพันธ์ 2 /df มีค่าน้อยกว่า ๒ ซึ่งแตกต่างจากศูนย์
อย่างไม่มีนัยส าคัญ 

๒) ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (Goodness of Fit Index: GFI)  
มีค่าเท่ากับ ๐.๙๘ และค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of 
Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๒ และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ 
(Root Mean Squared Residual: RMR) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๘ 



๑๙๖ 

 
๓.๔.๓) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงองค์ประกอบของกำรมีส่วนร่วม (PARTI) 

ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม (PARTI) สามารถ
พิจารณาได้จากค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน, ค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับค่าเมทริกซ์
เอกลักษณ์ และค่าความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย มีรายละเอียดตามตารางที่ ๓.๗ 
ดังนี้ 

ตำรำงที่ ๓.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างองค์ประกอบ
ของการมีส่วนร่วม (PARTI) 

ตัวแปร ParThing ParDo ParBene ParCheck 
ParThing ๑.๐๐๐    
ParDo ๐.๗๓๖** ๑.๐๐๐   
ParBene ๐.๕๙๗** ๐.๗๐๑** ๑.๐๐๐  
ParCheck ๐.๖๐๔** ๐.๘๐๘** ๐.๗๕๘** ๑.๐๐๐ 
MEAN ๓.๘๓๘ ๓.๘๔๗ ๓.๘๕๓ ๓.๗๙๓ 
SD ๐.๖๒๖ ๐.๖๔๓ ๐.๖๑๒ ๐.๖๕๘ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ๐.๗๘๘ 
Bartlett's Test of Sphericity = ๓๒๔.๗๑๐, df = ๖, p = ๐.๐๐๐ 

หมำยเหตุ: **p < .๐๑ ; n = ๑๒๐ ; ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 
ตัวแปรที่บ่งชี้องค์ประกอบการมีส่วนร่วม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 

๐.๕๙๗ ถึง ๐.๘๐๘ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกตั้งแต่ระดับปานกลางถึงระดับสูง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ 
ร่วมด าเนินการ (ParDo) กับร่วมประเมินผล (ParCheck) ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่ าที่สุด 
คือ ร่วมคิด และตัดสินใจ (ParThing) ร่วมรับผลประโยชน์ (ParBene) เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's 
Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ ๓๒๔.๗๑๐ (p = ๐.๐๐๐) แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ ๐.๗๘๘ แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้
ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง มีความเหมาะสมที่น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

 

 

 

 



๑๙๗ 

 
ตำรำงที่ ๓.๘ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 

(PARTI) 

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

ParThing 
๐.๖๗ ๐.๔๒

(๐.๐๕) 
๗.๘๖** ๐.๔๕ ๐.๐๓ 

ParDo 
๐.๘๗ ๐.๕๖

(๐.๐๕) 
๑๑.๔๔** ๐.๗๕ ๐.๔๑ 

ParBene 
๐.๘๑ ๐.๕๐

(๐.๐๕) 
๑๐.๔๙** ๐.๖๖ ๐.๓๒ 

ParCheck 
๐.๙๓ ๐.๖๑

(๐.๐๕) 
๑๒.๗๙** ๐.๘๗ ๐.๘๕ 

2 = ๓.๑๕     df =  ๑      p = ๐.๐๘     GFI = ๐.๙๙     AGFI = ๐.๘๗       RMR = ๐.๐๑ 

หมำยเหตุ: **p < ๐.๐๑ 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภำพที่ ๓.๕ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบ 
ของการมีส่วนร่วม (PARTI) 

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 
๐.๖๗ ถึง ๐.๙๓ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ทุกตัว ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมาก
ที่สุด คือ ร่วมประเมินผล (ParCheck) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๙๓ และมีค่าสัมประสิทธิ์
การท านายกับการมีส่วนร่วม ร้อยละ ๐.๘๗ รองลงมา คือ ร่วมด าเนินการ (ParDo) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๘๗ มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายกับการมีส่วนร่วม ร้อยละ ๐.๗๕ ในขณะที่ตัว
แปรที่มีน้ าหนักความส าคัญน้อยที่สุด คือ ร่วมคิด และตัดสินใจ (ParThing) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 



๑๙๘ 

 
เท่ากับ  ๐.๖๗ มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายกับการมีส่วนร่วม ร้อยละ ๐.๔๕ แสดงให้เห็นว่าตัวแปร
เหล่านี้เป็นตัวแปรที่ส าคัญของการมีส่วนร่วม 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบการ
มีส่วนร่วม (PARTI) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พิจารณาจากค่าดัชนีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (Model Fit) แสดงให้เห็นว่าโมเดลที่สร้างข้ึนมี
ความเหมาะสม และความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

๑) ค่าสถิติ ไคสแควร์  (Chi Square: 2) มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
มากกว่า ๐.๐๕ (p = .๐๘) และค่าไคสแควร์สัมพันธ์ 2/df มีค่าน้อยกว่า ๒ ซึ่งแตกต่างจากศูนย์
อย่างไม่มีนัยส าคัญ 

๒) ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (Goodness of Fit Index: GFI)  
มีค่าเท่ากับ ๐.๙๙ และค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of 
Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๘๗ และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ 
(Root Mean Squared Residual: RMR) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๑ 

๓.๔.๔) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงองค์ประกอบของปัจจัยน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 
(อิทธิบำท) (IDDHI) 

ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบของปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) 
(IDDHI) สามารถพิจารณาได้จากค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน, ค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับ
ค่าเมทริกซ์เอกลักษณ์ และค่าความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย มีรายละเอียดตาม ดังนี้ 

ตำรำงท่ี ๓.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างองค์ประกอบ
ของปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) (IDDHI) 

ตัวแปร Chanda Viriya Citta Vimam 
Chanda ๑.๐๐๐    
Viriya ๐.๗๑๗** ๑.๐๐๐   
Citta ๐.๗๐๙** ๐.๖๘๔** ๑.๐๐๐  
Vimam ๐.๖๘๘** ๐.๗๓๐** ๐.๘๘๐** ๑.๐๐๐ 
MEAN ๓.๘๒๗ ๓.๘๗๒ ๓.๗๔๘ ๓.๘๔๘ 
SD ๐.๕๕๘ ๐.๕๗๕ ๐.๕๖๘ ๐.๖๑๒ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ๐.๗๘๗ 
Bartlett's Test of Sphericity = ๓๗๓.๒๙๔, df = ๖, p = ๐.๐๐๐ 

หมำยเหตุ: **p < ๐.๐๑ ; n = ๑๒๐ ; ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 



๑๙๙ 

 
ตัวแปรที่บ่งชี้องค์ประกอบของปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ ๐.๖๘๔ ถึง ๐.๘๘๐ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ทุกคู่ 
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางถึงระดับสูง ตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ การท างานด้วยความเอาใจใส่ (Citta) กับการท างานด้วยความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน (Vimam) ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่ าที่สุด คือ การท างานด้วยความเพียร
พยาม (Viriya) เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ ๓๗๓ .๒๙๔  (p = 
๐.๐๐๐) แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญ 
และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มี
ค่าเท่ากับ ๐.๗๘๗ แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันในระดับดี มีความเหมาะสมที่
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได ้

ตำรำงที่ ๓.๑๐ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบของปัจจัยน าไปสู่
ความส าเร็จ (อิทธิบาท) (IDDHI) 

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

Chanda ๐.๘๙ ๐.๘๙  ๐.๙๔ ๐.๗๓ 
Viriya ๐.๖๙ ๐.๖๙  ๐.๕๕ -๐.๒๔ 
Citta ๐.๘๔ ๐.๘๔

(๐.๐๖) 
๑๓.๒๔** ๐.๘๒ -๐.๐๓ 

Vimam ๐.๙๗ ๐.๙๗
(๐.๐๗) 

๑๓.๔๓** ๐.๙๔ ๐.๖๙ 

2 = ๐.๑๖      df =  ๑      p = ๐.๖๙     GFI = ๑.๐๐     AGFI = ๐.๙๙       RMR = ๐.๐๑ 

หมำยเหตุ: **p < ๐.๐๑ 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ ๓.๖ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบ 
ของปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) (IDDHI) 



๒๐๐ 

 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 

๐.๖๙ ถึง ๐.๙๗ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ทุกตัว ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด 
คือ การท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (Vimam) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๙๗ 
และมีค่าสัมประสิทธิ์การท านายกับปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) ร้อยละ ๐.๙๔ รองลงมา คือ 
การท างานด้วยความรักในหน้าที่ (Chanda) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๘๙ และมีค่า
สัมประสิทธิ์การท านายกับปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท)  ร้อยละ ๐.๙๔ ในขณะที่ตัวแปรที่มี
น้ าหนักความส าคัญน้อยที่สุด คือ การท างานด้วยความเพียรพยายาม (Viriya) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๖๙ และมีค่าสัมประสิทธิ์การท านายกับปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) 
ร้อยละ ๐.๕๕ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ส าคัญของปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) 
(IDDHI) 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบ
ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) (IDDHI) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง ความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล (Model Fit) แสดงให้เห็นว่า
โมเดลที่สร้างข้ึนมีความเหมาะสม และความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

๑) ค่าสถิติ ไคสแควร์  (Chi Square: 2) มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
มากกว่า ๐.๐๕ (p = .๖๙) และค่าไคสแควร์สัมพันธ์ 2/df มีค่าน้อยกว่า ๒ ซึ่งแตกต่างจากศูนย์
อย่างไม่มีนัยส าคัญ 

๒) ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (Goodness of Fit Index: GFI) มี
ค่าเท่ากับ ๑.๐๐ และค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit 
Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๙ และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ 
(Root Mean Squared Residual: RMR) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๑ 

๓.๔.๕) ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงองค์ประกอบของประสิทธิผลกำร
บริหำรงำน (EFFEC) 

ความตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบของประสิทธิผลการบริหารงาน (EFFEC) 
สามารถพิจารณาได้จากค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน, ค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับค่าเมท
ริกซ์เอกลักษณ์ และค่าความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย มีรายละเอียดตามตารางที่ 
๓.๑๑ ดังนี้ 

 

 

 



๒๐๑ 

 
ตำรำงที่  ๓.๑๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่าง

องค์ประกอบของประสิทธิผลการบริหารงาน (EFFEC) 

ตัวแปร Bylaw Income Budget Integrat Benefit Strategi 
Bylaw ๑.๐๐๐      
Income ๐.๖๖๒** ๑.๐๐๐     
Budget ๐.๗๔๒** ๐.๗๒๘** ๑.๐๐๐    
Integrat ๐.๗๗๖** ๐.๗๑๓** ๐.๗๑๗** ๑.๐๐๐   
Benefit ๐.๗๙๐** ๐.๖๘๗** ๐.๗๓๗** ๐.๗๕๑** ๑.๐๐๐  
Strategi ๐.๖๘๗** ๐.๕๖๓** ๐.๖๘๗** ๐.๕๗๗** ๐.๗๔๐** ๑.๐๐๐ 
MEAN ๓.๘๖๒ ๓.๘๙๓ ๓.๙๗๗ ๓.๙๗๓ ๓.๘๔๒ ๓.๗๔๐ 
SD ๐.๖๑๕ ๐.๕๖๖ ๐.๖๐๒ ๐.๕๖๖ ๐.๖๗๒ ๐.๖๔๒ 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ๐.๙๐๔ 
Bartlett's Test of Sphericity = ๕๗๒.๘๕๖, df = ๑๕, p = ๐.๐๐๐ 

หมำยเหตุ: **p < .๐๑ ; n = ๑๒๐ ; ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 
ตัวแปรที่บ่งชี้องค์ประกอบของประสิทธิผลการบริหารงาน มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ตั้งแต่ ๐.๕๖๓ ถึง ๐.๗๙๐ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ทุกคู่ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกตั้งแต่ระดับปานกลางถึงระดับสูง ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุด คือ ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ (Bylaw) กับผลส าเร็จของ
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน (Benefit) ในขณะที่ตัวแปรที่
มีความสัมพันธ์ต่ าที่สุด คือ ผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ (Income) กับผลส าเร็จของโครงการที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  (Strategi) เมื่อพิจารณาค่า Bartlett's Test of 
Sphericity มีค่าเท่ากับ ๕๗๒.๘๕๖ (p = ๐.๐๐๐) แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์ -ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๐๔ แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้
ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันในระดับดีมาก มีความเหมาะสมที่น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

 

 

 

 

 



๒๐๒ 

 
ตำรำงที่ ๓.๑๒ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบของประสิทธิผล

การบริหารงาน (EFFEC) 

ตัวแปร 
น้ ำหนักองค์ประกอบ 

t R2 สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta b(SE) 

Bylaw ๐.๘๘ ๐.๕๔  ๐.๗๗ ๐.๓๒ 

Income 
๐.๗๘ ๐.๔๔

(๐.๐๔) 
๑๐.๙๘** ๐.๖๑ ๐.๑๘ 

Budget 
๐.๘๕ ๐.๕๑

(๐.๐๔) 
๑๒.๗๑** ๐.๗๒ ๐.๒๕ 

Integrat 
๐.๘๗ ๐.๔๙

(๐.๐๔) 
๑๓.๐๗** ๐.๗๕ ๐.๔๖ 

Benefit 
๐.๘๙ ๐.๖๐

(๐.๐๔) 
๑๓.๙๗** ๐.๗๙ ๐.๓๒ 

Strategi 
๐.๘๐ ๐.๕๑

(๐.๐๕) 
๑๑.๑๒** ๐.๖๓ ๐.๓๐ 

2 = ๑๒.๖๔      df = ๘      p = ๐.๑๒     GFI = ๐.๙๗     AGFI = ๐.๙๑       RMR = ๐.๐๑ 

หมำยเหตุ: **p < ๐.๐๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ ๓.๗ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบ 
ของประสิทธิผลการบริหารงาน (EFFEC) 



๒๐๓ 

 
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 

๐.๗๘ ถึง ๐.๘๙ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ทุกตัว ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุด 
คือ ผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน (Benefit) มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๘๙ และมีค่าสัมประสิทธิ์การท านายกับประสิทธิผลการบริหารงาน 
ร้อยละ ๐.๗๙ รองลงมา คือ ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ (Bylaw) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๘๘ และมีค่าสัมประสิทธิ์การท านายกับประสิทธิผลการบริหารงาน ร้อยละ 
๐.๗๗ ในขณะที่ตัวแปรที่มีน้ าหนักความส าคัญน้อยที่สุด คือ ผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ 
(Income) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ ๐.๗๘ และมีค่าสัมประสิทธิ์การท านายกับประสิทธิผล
การบริหารงาน ร้อยละ ๐.๖๑ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่ส าคัญของประสิทธิผลการ
บริหารงาน 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบ
ประสิทธิผลการบริหารงาน (EFFEC) พบว่า โมเดลมีความสอดคล้อง ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล  (Model Fit) แสดงให้เห็นว่า
โมเดลที่สร้างข้ึนมีความเหมาะสม และความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

๑) ค่าสถิติ ไคสแควร์  (Chi Square: 2) มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
มากกว่า ๐.๐๕ (p = .๑๒) และค่าไคสแควร์สัมพันธ์ 2/df มีค่าน้อยกว่า ๒ ซึ่งแตกต่างจากศูนย์
อย่างไม่มีนัยส าคัญ 

๒) ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (Goodness of Fit Index: GFI)  
มีค่าเท่ากับ ๐.๙๗ และค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of 
Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๑ และค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ 
(Root Mean Squared Residual: RMR) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๑ 

๓.๕) น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงใน
การวิจัยต่อไป 

๓.๔.๒ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 

การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Method to Extend Quantitative Results) เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบ 
ที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง หรือเพ่ิมเติมให้ชุดความรู้  
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 



๒๐๔ 

 
๑) แบบสัมภำษณ์ (Interviews Form) 

การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ (Interviews Form) ซึ่งเป็น
ค าถามปลายเปิดที่น าไปใช้สัมภาษณ์ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑) ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์  

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการสัมภาษณ์ (Interview) ซึ่งเป็นค าถาม
ปลายเปิดที่น าไปใช้สัมภาษณ์ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑.๑.๑) ศึกษาข้อค้นพบจากผลการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์รวมทั้งน ามาใช้ในการวิเคราะห์ 

๑.๑.๒) ก าหนดโจทย์การวิจัย (Research Question) คือ ค าถามที่ต้องการ
ค าตอบจากการวิจัยหรือเป็นสิ่งต้องตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากปัจจัยและประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

๑.๑.๓) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

๑.๑.๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ (Interviews Form) ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของการวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ให้ละเอียด และ
เสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

๒) ลักษณะของแบบสัมภำษณ์ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดการสร้างแบบสัมภาษณ์ (Interviews Form) ซึ่งเป็นค าถามที่เปิด
โอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ตามกรอบปัจจัยที่ก าหนด แบ่งออกเป็น 
๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัย

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ) ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย การบริหารจัดการ ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วม และ
ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) 

ตอนที่ ๓ แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
ข้อบัญญัติ, ผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้, ผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย, ผลส าเร็จ
ของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ, ผลส าเร็จของโครงการ 



๒๐๕ 

 
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน และผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

๓) กำรตรวจสอบและหำคุณภำพของแบบสัมภำษณ์ 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และค านวณหาค่าดัชนีความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity index: CVI) และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (Content Validity For 
Scale, S –CVI) ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

๓.๑) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ออกแบบไว้ 

๓.๒) หาความหาความตรงตามเนื้อหารายข้อ และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ 
โดยการน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้วเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ รูปหรือ
คน ประกอบด้วย 

๓.๒.๑) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

๓.๒.๒) ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง    
 ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 

๓.๒.๓) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม   
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
 ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ 

๓.๒.๔) ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์  
 ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
 วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๓.๒.๕) นายกมล พงศ์ทองค าวงศ์   
 นายกเทศมนตรีต าบลดงป่าค า 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยก่อนน าไปใช้ เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ 
ความตรงตามเนื้อหารายข้อ (Item content validity index, I-CVI) และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ 
ตลอดจนภาษาท่ีใช้โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณา มาตรประเมินความสอดคล้องมี ๔ ระดับ คือ 

 



๒๐๖ 

 
๑ = ไม่สอดคล้อง 
๒ = สอดคล้องบางส่วน 
๓ = ค่อนข้างสอดคล้อง 
๔ = มีความสอดคล้องมาก 

เกณฑ์การแปลความหมายการหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา น าเฉพาะข้อที่ได้รับการ
ประเมิน ๓ หรือ ๔ เท่านั้น (ถือว่ามีความสอดคล้อง) มาค านวณผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย ๓ คน ไม่ควร
เกิน ๑๐ คน (เกินความจ าเป็น) ๑๓ ซึ่งค่าความตรงตามเนื้อหารายข้อ ( Item content validity 
index, I-CVI) มีค่า ๑ และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (Content Validity For Scale, S-CVI) มีค่า 
๑ แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความตรงตามเนื้อหา 

๓.๔.๓ กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion Form) 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ส าหรับ
ผู้ เชี่ยวชาญ (Expert) ในการประเมินผลเพ่ือยืนยันโมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  และ 
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระยะที่ ๒ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

๑) ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบประเมินผลโมเดลจ ำลองควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของ
ประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรในกำร
สนทนำกลุ่มเฉพำะ 

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือประเมินผลโมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  โดย 
มีข้ันตอนดังนี ้

๑.๑) น าโมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ๑.๑.๑) ด้าน
ปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ) ท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรเกิดประสิทธิผล ๕ ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ, ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น า, ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม, ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) และปัจจัยด้านบุคลากรที่มี
คุณภาพ ๑.๑.๒) ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตร ๖ ด้าน คือ ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ, ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บ
รายได้, ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย, ด้านผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการจัดบริการสาธารณะ, ด้านผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

                                           
๑๓ Lynn, M. R., Determination and Quantification of Content Validity, Nursing 

Research, 36(6) (1986): 382-385. 



๒๐๗ 

 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน และด้านผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดที่ได้จากการจากแจกแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกขึ้นสู่การพัฒนาเป็น
โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

๑.๒) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบ
ประเมินผลเพ่ือยืนยันโมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร โดยการตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปพัฒนา
สืบไป 

๑.๓) สร้างแบบประเมินผลโมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล
พุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรและน าเข้าสู่การสนทนา
กลุ่มเฉพาะ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ให้
ละเอียด และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

๒) ลักษณะของแบบประเมินผลโมเดลจ ำลองควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุของ
ประสิทธิผลพุทธบูรณำกำรกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยการสร้างแบบแบบประเมินผล ตามกรอบโมเดลจ าลอง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตรโดยก าหนดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น ๑๑ ตอน รวม 
๗๕ ข้อ ค าตอบมี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

๕  หมายถึง  มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้
ประโยชน์มากที่สุด 

๔  หมายถึง  มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้
ประโยชน์มาก 

๓  หมายถึง  มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้
ประโยชน์ปานกลาง 

๒  หมายถึง  มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้
ประโยชน์น้อย 

๑  หมายถึง  มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้
ประโยชน์น้อยที่สุด 

ตอนที่ ๑  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ จ านวน ๕ ข้อ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
ตอนที่ ๒  ปัจจัยด้านภาวะผู้น า จ านวน ๕ ข้อ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ตอนที่ ๓  ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม จ านวน ๔ ข้อ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ตอนที่ ๔  ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) จ านวน ๕ ข้อ และข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม 
ตอนที่ ๕  ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ จ านวน ๕ ข้อ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  



๒๐๘ 

 
ตอนที่ ๖  ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ จ านวน ๙ ข้อ และ

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ตอนที่ ๗  ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ จ านวน ๘ ข้อ และข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม 
ตอนที่ ๘  ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย จ านวน ๘ ข้อ และ

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ตอนที่  ๙  ด้านผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการ

จัดบริการสาธารณะ จ านวน ๘ ข้อ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
ตอนที่ ๑๐  ด้านผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และประชาชน จ านวน ๘ ข้อ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ตอนที่ ๑๑  ด้านผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด จ านวน ๙ ข้อ และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

๓.๕ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยเชิงปริมำณ  

ในการวิจัยครั้งนี้  การวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการวิจัย โดยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 

๑) ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรตามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัย จ านวน ๓๕ แห่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

๒) ขอหนั งสือขอความอนุ เคราะห์ เก็บข้อมูล เพ่ือตรวจสอบความเที่ ยงตรง 
ของแบบสอบถาม จากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

๓) เก็บรวมรวมแบบสอบถามจ านวน ๑๒๐ ชุด เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ของโมเดลเครื่องมือวัด ของตัวแปรสังเกตได้ และน าผล 
ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบว่าองค์ประกอบของแบบวัดที่สร้างขึ้นตามทฤษฎี  
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ หากผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลเครื่องมือ
วัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งตัวแปร
แฝงมีความเหมาะสมที่น าไปวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุต่อไป 

๔) เก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง จ านวน ๕๕๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมดแล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุป 
ที่เป็นเชิงสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพ่ือน ามาสู่กระบวนการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview Form) สืบไป 

 

 



๒๐๙ 

 
๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interviews Form) เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการสัมภาษณ์ (Interview) ซึ่งเป็นค าถาม
ปลายเปิดที่น าไปใช้สัมภาษณ์ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 

๑) ประสานงานผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑) ด้านผู้มีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) ด้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคัดเลือกจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับรางวัล หรือผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี  
๓) ด้านนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ จ านวน ๒๐ รูปหรือคน 

๒) ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) จากผู้อ านวยการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

๓) ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants)  

๓.๕.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) 
๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินผลโมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  และ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์  
ที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินผล 

๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

๓.๖ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

๓.๖.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ประมวลผลทางสถิติ

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ 
ดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิง
บรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
เพ่ือศึกษาลักษณะและการแจกแจงของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดย
ยึดเกณฑ์ ดังนี้  

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๔.๒๑ – ๕.๐๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๓.๔๑ – ๔.๒๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก 



๒๑๐ 

 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๒.๖๑ – ๓.๔๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๑.๘๑ – ๒.๖๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่   ๑.๐๐ – ๑.๘๐   ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด๑๔ 

๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย แยกเป็น 
๒.๑) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลเครื่องมือวัด โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ ในการหาค่า KMO (Kaiser-Mayer-Okin Measure of Sampling Adequecy) 
ค่า Bartlett’s Test of Sphericity และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation) ตัวแปรสังเกตได้และน าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืน ยัน 
เพ่ือตรวจสอบว่าองค์ประกอบของแบบวัดที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์หรือไม่ หากผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลเครื่องมือวัดมีความสอดคล้องกลมกลืน  
กับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงว่าโมเดลมีความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งตัวแปรแฝงมีความเหมาะสมที่น าไป
วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลเชิงสาเหตุต่อไป 

๒.๒) การวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยการวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) 
๒.๒.๑) ค่าสถิติ ไคสแควร์ (Chi-Square Statistics: χ2) เป็นค่าสถิติที่ ใช้

ทดสอบความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้าค่าสถิติไคสแควร์มีค่าสูงมาก 
และมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติ หรืออีกนัยหนึ่งคือ โมเดลตามสมมติฐานยังไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งผู้วิจัยต้อง
ด าเนินการปรับโมเดลต่อไปจนเมื่อค่าสถิติไคสแควร์มีค่าต่ าและไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงแสดงว่า
โมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ 
(χ2 /df) ซึ่งควรมีค่าน้อยกว่า ๒๑๕ และค่า Chi-Square test ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<๐.๐๕)๑๖ 

๒.๒.๒) ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (Goodness of Fit Index: GFI) 
และค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI)  
มีค่าอยู่ระหว่าง ๐ ถึง ๑ และถ้าค่า GFI และ AGFI ควรมีค่าสูงกว่า ๐.๙๐ และเข้าใกล้ ๑.๐๐ แสดง
ว่าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์๑๗  

๒.๒.๓) ดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ (Standardized 
Root Mean Squared Residual: SRMR) แสดงขนาดของส่วนที่เหลือ และค่าเฉลี่ยของความคาด

                                           
๑๔ Rensis A.  Likert, New Patterns of Management, ( New York:  McGraw-Hill Book 

Company Inc., 1961), pp. 166-169. 
๑๕ Bollen, K.A., Structural Equation worth Latent Variables, (New York: Wliey, 1989), 

p. 278. 
๑๖ Diamantopoulos, A.  and Siguaw, A. D. , Introducing LISREL:  A guide for the 

uninitiated, (London: Sage Publication, 2000), p. 83. 
๑๗ Kaplan, D. , Structural Equation Model: foundation and extensions, (Thousand 

Oake: Sage publications, 2000), p. 278. 



๒๑๑ 

 
เคลื่อน (Root Mean Squared Residual: RMR) ควรมีค่าต่ ากว่าหรือเท่ากับ ๐.๐๕๑๘ จึงสรุปได้ว่า
โมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒.๒.๔) ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean 
Squared Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถิติที่ได้มาจากการพิจารณาความสอดคล้อง
ของโมเดลตามสมมติฐานมีความเที่ยงตรงนั้นไม่สอดคล้องกับความจริง และเมื่อเพิ่มพารามิเตอร์อิสระ
และค่าสถิติมีค่าลดลง เนื่องจากค่าสถิตินี้ขึ้นอยู่กับประชากรและชันของความอิสระ RMSEA ควรมีค่า
ต่ ากว่า ๐.๐๕ หรือไม่เกิน ๐.๐๘ ซึ่งแสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานมีความสอดคล้องดีมากกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์๑๙ 

๒.๒.๕) Q-Plot มีความชันมากกว่าเส้นในแนวทแยง (Slope>๑.๐๐)๒๐ 
๒.๓) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Question) 

วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท
น าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง  

๓.๖.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาเก็บให้เป็นระบบ ระเบียบ  

ให้ความหมายกับข้อมูล จัดหมวดหมู่ ความหมายของข้อมูล วิเคราะห์และสรุปรวบรวมความหมาย  
ผู้วิจัยเลือกใช้ “การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)”๒๑ โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวิจัย และน าข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาแล้ว แม้มาจากแหล่งที่แตกต่างกันทั้งเวลา สถานที่ และ
บุคคล เพ่ือที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการน าไปวิเคราะห์ ซึ่งมี ๔ องค์ประกอบ ดังนี้ 

๑) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการพิจารณา
ตรวจสอบโดยการใช้ความหลากหลายของแหล่งข้อมูลทั้งในเชิงเวลา ระยะทาง สถานที่ และบุคคล  

๒) การตรวจสอบสามเส้าด้านนักวิจัย ( Investigator Triangulation) เป็นการ
พิจารณาตรวจสอบโดยการใช้ผู้วิจัยที่ต่างกัน เพ่ือได้ข้อมูลทีส่อดคล้องกัน 

๓) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการพิจารณา
ตรวจสอบโดยการใช้หลายมุมมองในการแปลความหมาย หากผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างจากเดิม  
ท าให้การตีความข้อมูลที่สอดคล้องกัน 

                                           
๑๘ Diamantopoulos, A.  and Siguaw, A. D. , Introducing LISREL:  A guide for the 

uninitiated, (Sage Publications: London, 2000), p. 88. 
๑๙ Ibid., p. 85. 
๒๐ Joreskog Karl G.  and Sorbom, LISREL 8 Structural Equation Modeling with the 

SIMPLIS Command Language, (Chicago: Scientific Software International, 1996), pp. 110-111. 
๒๑ Norman, K. Denzin and Yvonna S. Lincoln., Handbook of Qualitative Research, 

(Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, 2000), p. 391. 



๒๑๒ 

 
๔) การตรวจสอบสามเส้ าด้ านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  (Methodological 

Triangulation) เป็นการใช้การเลือกใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่อง
เดียวกัน  

 ๓.๖.๓ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสนทนำกลุ่ม 
๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของแบบประเมินผลโมเดลจ าลองความสัมพันธ์ 

เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร
โดยการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือศึกษาลักษณะและการแจกแจงของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

๒) การวิเคราะห์เนื้อหา และตีความจากการเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา และต่อยอด
โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์ แต่ใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบ 
ในการวิเคราะห์ ของการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มโดยวิธีการหลักที่ใช้มี ๒ วิธี คือ  

๑ ) การวิ เค ราะห์ เนื้ อห า (Content Analysis) ซึ่ ง ได้ จ ากการศึ กษ าเอกสาร 
(Document Research) จากกรอบความคิดหรือทฤษฎีที่เพ่ือการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้ลึกซึ้งและ
สร้างข้อสรุปที่หนักแน่น 

๒) การตีความ (Interpretation) ซึ่งได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ท่ีได้จดบันทึก
ไว้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participation Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) ผู้วิจัยน าค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด ๒๐ รูปหรือคน 
และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด ๙ รูปหรือคน มาสรุป
ประเด็นเชิงเนื้อหาในภาพรวมโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามข้อค าถามในแต่ละ
ตอนของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย 



  

 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร” ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) โดยเริ่มจากการวิจัยเชิ งปริมาณด้วยการสร้ างแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ด้วยการตั้งค าถาม เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ตอบค าถามวิจัย และน าผล 
ที่ได้รับด าเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล 
พุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Method to Explain 
Quantitative Results) เพ่ือเสริมให้ได้ค าตอบที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓ กลุ่ม คือ ๑) ด้านผู้มีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ
อ าเภอ ๒) ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับรางวัล หรือผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี ๓) ด้านนักวิชาการในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และพระพุทธศาสนาเพ่ือสังเคราะห์
เป็นโมเดลจ าลอง และน าไปพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น ๕ ตอน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๔.๒ การศึกษาความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธ
บูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๔.๓ การวิเคราะห์โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

๔.๔ การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 
 
 



๒๑๕ 

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
การส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) 

โดยใช้หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Sampling)  ซึ่งได้วิเคราะห์หน่วยการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตร โดยการจัดหมวดหมู่ตามประเภทของการปกครอง ออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ ๑) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ๒) เทศบาลเมือง ๓) เทศบาลต าบล และ ๔) องค์การบริหารส่วนต าบล โดย
จ าแนกตามพ้ืนที่การปกครอง จ านวน ๑๒ อ าเภอ และก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบง่าย 
(Sample Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก (Lottery) ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตรจ านวน ๓๕ แห่ง จ านวน ๕๕๐ คน ซึ่งคิดเป็น ๑๐ เท่าของจ านวนพารามิเตอร์ ผลการวิเคราะห์
ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

(n=๕๕๐) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ร้อยละ 
๑. เพศ   ชาย ๑๗๙  ๓๒.๕๕ 
 หญิง ๓๗๑  ๖๗.๔๕ 
 รวม ๕๕๐  ๑๐๐.๐๐ 
     
๒. อายุ ๑๘ - ๓๐ ป ี ๑๒๘  ๒๓.๒๗ 
 ๓๑ - ๔๐ ป ี ๒๐๖  ๓๗.๔๕ 
 ๔๑ - ๕๐ ป ี ๑๖๗  ๓๐.๓๖ 
 มากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป ๔๙  ๘.๙๑ 
 รวม ๕๕๐  ๑๐๐.๐๐ 
     
๓. ระดับการศึกษา ประถมการศึกษา ๑๔  ๒.๕๕ 
 มัธยมศึกษา / ปวช. ๓๕  ๖.๓๖ 
 ปวส. / อนุปริญญาตรี ๑๑๓  ๒๐.๕๕ 
 ปริญญาตรี ๒๖๗  ๔๘.๕๕ 
 สูงกว่าปริญญาตรี ๑๒๑  ๒๒.๐๐ 
 รวม ๕๕๐  ๑๐๐.๐๐ 

 

 

 

 



๒๑๖ 

ตารางท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 

(n=๕๕๐) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ร้อยละ 
๔. ต าแหน่ง ข้าราชการประจ า (ท้องถิ่น) ๒๖๕  ๔๘.๑๘ 
 ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ๑๔  ๒.๕๕ 
 ฝ่ายนิติบัญญัติท้องถิ่น ๑๑  ๒.๐๐ 
 ลูกจ้างประจ า ๓๒  ๕.๘๒ 
 พนักงานจ้าง ๒๒๘  ๔๑.๔๕ 
 รวม ๕๕๐  ๑๐๐.๐๐ 
     
๕. ระดับรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐๐  ๑๘.๑๘ 
 ๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๕๙  ๒๘.๙๑ 
 ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท   ๙๔  ๑๗.๐๙ 
 ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท   ๘๑  ๑๔.๗๓ 
 มากกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท ๑๑๖  ๒๑.๐๙ 
 รวม ๕๕๐  ๑๐๐.๐๐ 

จากตารางที่ ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ
พ้ืนฐานของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน ๓๗๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๗.๔๕ รองลงมาเป็นเพศชาย มีจ านวน ๑๗๙ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๕ 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี มีจ านวน ๒๐๖ 
คนคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๕ รองลงมามีอายุระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี และ ๑๘ - ๓๐ ปี ตามล าดับ มีจ านวน 
๑๖๗ และ ๑๒๘ คน ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๖ และ ๒๓.๒๗ ตามล าดับ ในขณะที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนน้อยมีอายุระหว่างมากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป มีจ านวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๑ 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๒๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๕ รองลงมามีการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี, การศึกษา
ในระดับ ปวส. / อนุปริญาตรี และการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา / ปวช. จ านวน ๑๒๑, ๑๑๓ และ 
๓๕ คน ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐, ๒๐.๕๕ และ ๖.๓๖ ตามล าดับ ในขณะที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนน้อยมีการศึกษาในระดับประถมการศึกษา จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๕ 

ต าแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งข้าราชการ
ประจ า (ท้องถิ่น) มีจ านวน ๒๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๘ รองลงมาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
พนักงานจ้าง, ลูกจ้างประจ า และฝ่ายบริหารท้องถิ่น จ านวน ๒๒๘, ๓๒ และ ๑๔ คน ตามล าดับ  
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๕, ๕.๘๒ และ ๒.๕๕ ตามล าดับ ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติท้องถิ่น จ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ 



๒๑๗ 

ระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙๑ รองลงมามีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท, ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท และระหว่าง ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน 
๑๑๖, ๑๐๐ และ ๙๔ คน ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๙, ๑๘.๑๘ และ๑๗.๐๙ ตามล าดับ ในขณะ
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๘๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๓ 

๔.๒ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการ 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

การน าเสนอผลการวิจัยในหัวข้อนี้เป็นการน าเสนอผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
การวิจัยข้อที่ ๑ คือ เพื่อศึกษาความสอดคล้องของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาด้วยการ
วิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือน าผลที่ได้รับมาด าเนินการตรวจสอบความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่พัฒนาขึ้น
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการการวิเคราะห์ค่าทางสถิติต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๒.๑) สัญลักษณ์ และอักษรย่อที่ใช้แทนตัวแปรต่าง ๆ ในการวิจัย เพ่ือให้การ
น าเสนอผลการศึกษาข้อมูลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ และอักษรย่อที่ใช้แทน
ตัวแปรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 

  หมายถึง   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
S.D. หมายถึง   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Coefficient of Variation) 
Max หมายถึง   ค่าสูงสุด (Maximum)  
Min หมายถึง   ค่าต่ าสุด (Minimum) 
Sk หมายถึง   ค่าความเบ้ (Skewness) 
Ku หมายถึง   ค่าความโด่ง (Kurtosis) 
C.V. หมายถึง สัมประสิทธิ์การกระจาย  
2 หมายถึง   ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค-สแควร์ 
df หมายถึง   องศาอิสระ (Degree of freedom) 
p หมายถึง   ระดับนัยส าคัญ (Significant), ค่าความน่าจะเป็น 
  (Probability value: p-value) 
TE หมายถึง   ขนาดอิทธิพลรวม (Total effect) 
ID หมายถึง   ขนาดอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) 
DE หมายถึง   ขนาดอิทธิพลทางตรง (Direct effect) 
R หมายถึง   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
 



๒๑๘ 

R2 หมายถึง   สัมประสิทธิ์การท านาย (Coefficient of determination) 
  หรือ (Squared Multiple Correlations for Structural 
  Equations: R-SQUARE) 
GFI หมายถึง   ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index)  
AGFI หมายถึง   ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted  
                       goodness of fit index)  
RMR หมายถึง   ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ  
  (Root mean squared residual) 
RMSEA หมายถึง  ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสอง 
  ของการประมาณค่า (Root Mean Square Error  
  Of Approximation)  

๒) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรแฝง 

MANAG หมายถึง การบริหารจัดการ 
LEADER หมายถึง ภาวะผู้น า 
PARTI  หมายถึง การมีส่วนร่วม 
IDDHI หมายถึง ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) 
EFFEC หมายถึง ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

๓) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรสังเกตได้    

Plan หมายถึง  การวางแผน 
Do หมายถึง การด าเนินการ 
Coor หมายถึง  การประสานงาน 
Check หมายถงึ  การตรวจสอบ 
Develop หมายถึง  การพัฒนา 
Smart หมายถึง  มีความเฉลียวฉลาด 
Moral หมายถึง  มีคุณธรรม 
Motivat หมายถึง มีความสามารถในการจูงใจ 
Decis หมายถึง  มีความกล้าตัดสินใจ 
ParThink หมายถึง ร่วมคิดและตัดสินใจ 
ParDo หมายถึง ร่วมด าเนินการ 
ParBene หมายถึง ร่วมรับผลประโยชน ์
ParCheck หมายถึง ร่วมประเมินผล 
Chanda หมายถึง การท างานด้วยความรักในหน้าที่ 
Viriya หมายถึง การท างานด้วยความเพียรพยามยาม 
Citta หมายถึง การท างานด้วยความเอาใจใส่ 
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Vimam หมายถึง  การท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
Bylaw หมายถึง ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ 
Income หมายถึง ผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ 
Budget หมายถึง ผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
Integrat หมายถึง ผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับ 
  หน่วยงานอื่นในการจัดบริการสาธารณะ 
Benefit หมายถึง ผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน 
Strategi หมายถึง   ผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ พ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มีตัวบ่งชี้
ทั้งหมด ๒๓ ตัวแปร ที่ใช้วัดตัวแปรแฝง ๕ ตัวแปร คือ ๑) การบริหารจัดการ (MANAG) ๒) ภาวะผู้น า 
(LEADER) ๓) การมีส่วนร่วม (PARTI) ๔) ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) (IDDHI) ๕) ประสิทธิผล
พุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร (EFFEC) มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือศึกษาลักษณะการกระจาย และการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวแปร ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนต่ าสุด (Min) คะแนนสูงสุด (Max) สัมประสิทธิ์
การกระจาย (C.V.) ค่าความเบ้ (Sk) และค่าความโด่ง (Ku) โดยแยกวิเคราะห์ผลแต่ละตัวแปรดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๔.๒  ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธ
บูรณาการการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  

(n = ๕๕๐) 

ตัวแปร   ระดับ S.D. Min Max C.V. Sk Ku 
MANAG ๓.๙๖ มาก ๐.๔๓ ๑.๑๖ ๕.๐๐ ๑๐.๘๖ -๐.๙๐ ๒.๐๖ 
Plan ๔.๐๒ มาก ๐.๖๐ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๑๔.๙๓ -๐.๘๑ ๑.๙๑ 
Do ๔.๐๑ มาก ๐.๕๙ ๑.๒๐ ๕.๐๐ ๑๔.๗๑ -๐.๗๘ ๑.๕๘ 
Coor ๓.๙๒ มาก ๐.๖๑ ๑.๒๐ ๕.๐๐ ๑๕.๕๖ -๐.๖๒ ๐.๙๑ 
Check ๓.๙๗ มาก ๐.๖๒ ๑.๒๐ ๕.๐๐ ๑๕.๖๒ -๐.๖๑ ๑.๐๔ 
Develop ๓.๘๗ มาก ๐.๖๐ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๑๕.๕๐ -๐.๖๑ ๑.๑๙ 
         
LEADER ๓.๙๖ มาก ๐.๕๔ ๑.๑๖ ๕.๐๐ ๑๓.๖๔ -๐.๗๔ ๑.๑๐ 
Smart ๓.๙๕ มาก ๐.๖๖ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๑๖.๗๑ -๐.๖๕ ๑.๒๐ 
Moral ๔.๐๔ มาก ๐.๗๓ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๑๘.๐๗ -๐.๖๙ ๑.๐๐ 
Motivat ๓.๙๔ มาก ๐.๖๗ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๑๗.๐๑ -๐.๖๓ ๑.๐๒ 
Decis ๓.๙๕ มาก ๐.๗๐ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๑๗.๗๒ -๐.๕๘ ๐.๖๕ 



๒๒๐ 

ตารางท่ี ๔.๒  ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธ
บูรณาการการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร (ต่อ)  

(n = ๕๕๐)  

ตัวแปร   ระดับ S.D. Min Max C.V. Sk Ku 
PARTI ๓.๙๓ มาก ๐.๕๙ ๑.๒๕ ๕.๐๐ ๑๕.๐๑ -๐.๗๒ ๑.๒๘ 
ParThink ๓.๙๔ มาก ๐.๖๗ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๑๗.๐๑ -๐.๔๘ ๐.๕๙ 
ParDo ๓.๙๔ มาก ๐.๖๖ ๑.๒๐ ๕.๐๐ ๑๖.๗๕ -๐.๕๓ ๐.๗๕ 
ParBene ๓.๙๔ มาก ๐.๖๗ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๑๗.๐๑ -๐.๖๙ ๑.๓๔ 
ParCheck ๓.๘๙ มาก ๐.๖๓ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๑๖.๒๐ -๐.๖๕ ๑.๕๐ 
         
IDDHI ๓.๙๑ มาก ๐.๕๖ ๑.๐๕ ๕.๐๐ ๑๔.๓๒ -๐.๙๕ ๒.๔๐ 
Chanda ๓.๙๑ มาก ๐.๖๓ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๑๖.๑๑ -๐.๙๕ ๒.๙๖ 
Viriya ๓.๙๑ มาก ๐.๖๔ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๑๖.๓๗ -๐.๙๕ ๒.๖๗ 
Citta ๓.๙๐ มาก ๐.๕๘ ๑.๒๐ ๕.๐๐ ๑๔.๘๗ -๐.๖๑ ๑.๑๑ 
Vimam ๓.๙๑ มาก ๐.๖๐ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๑๕.๓๕ -๐.๖๒ ๑.๕๙ 
         
EFFEC ๓.๘๙ มาก ๐.๕๑ ๑.๑๗ ๕.๐๐ ๑๓.๑๑ -๐.๕๕ ๑.๔๑ 
Bylaw ๓.๘๔ มาก ๐.๕๙ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๑๕.๓๖ -๐.๓๐ ๐.๔๕ 
Income ๓.๙๑ มาก ๐.๕๗ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๑๔.๕๘ -๐.๔๒ ๑.๑๔ 
Budget ๔.๐๑ มาก ๐.๖๑ ๑.๔๐ ๕.๐๐ ๑๕.๒๑ -๐.๔๒ ๐.๖๕ 
Integrat ๓.๙๗ มาก ๐.๕๖ ๑.๒๐ ๕.๐๐ ๑๔.๑๑ -๐.๓๑ ๐.๕๙ 
Benefit ๓.๙๐ มาก ๐.๖๑ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๑๕.๖๔ -๐.๓๘ ๑.๐๒ 
Strategi ๓.๗๓ มาก ๐.๖๒ ๑.๐๐ ๕.๐๐ ๑๖.๖๒ -๐.๑๐ ๐.๓๓ 

ตารางที่ ๔.๒ ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร พบว่า 

เมื่อพิจารณาการด้านบริหารจัดการ (MANAG) พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของด้านการ
บริหารจัดการอยู่ในระดับมาก ( =๓.๙๖) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ด้านการวางแผน (Plan) มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๐๒) รองลงมา คือ ด้านการด าเนินการ (Do) มีค่าเฉลี่ย  
( =๔.๐๑) ด้านการตรวจสอบ (Check) มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๗) ด้านการประสานงาน (Coor)  
มีค่าเฉลี่ย (  =๓.๙๒) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการพัฒนา (Develop) มีค่าเฉลี่ย  
( =๓.๘๗) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการ
กระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๔.๗๑ - ๑๕.๖๒ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) 
ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูล
ของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการ 



๒๒๑ 

แจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย  

เมื่อพิจารณาด้านภาวะผู้น า (LEADER) พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของด้านภาวะผู้น า 
อยู่ในระดับมาก ( =๓.๙๖) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านมีคุณธรรม 
(Moral) มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๐๔) รองลงมา คือ ด้านมีความเฉลียวฉลาด (Smart) และด้านมีความกล้า
ตัดสินใจ (Decis) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( =๓.๙๕) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านมีความสามารถ 
ในการจูงใจ (Motivat) มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๔) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัว
แปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๖.๗๑ - ๑๘.๐๗  
เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย  
(ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) 
พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) 
แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลน้อย  

เมื่อพิจารณาด้านการมีส่วนร่วม (PARTI) พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของด้านการมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๙๓) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมี ๓ ด้าน คือ 
ด้านร่วมคิดและตัดสินใจ (ParThink) ด้านร่วมด าเนินการ (ParDo) และด้านร่วมรับผลประโยชน์ 
(ParBene) มีค่าเฉลี่ย (  =๓.๙๔) รองลงมา คือ ด้านร่วมประเมินผล (ParCheck) มีค่าเฉลี่ย  
( =๓.๘๙) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจาย 
ไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๖.๒๐ - ๑๗.๐๑ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร 
พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปร
ทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูล
ในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูล
น้อย  

เมื่อพิจารณาด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) ( IDDHI) พบว่า ค่าเฉลี่ยโดย
ภาพรวมของด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) อยู่ในระดับมาก ( =๓.๙๑) ซึ่งเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมี ๓ ด้าน คือ ด้านการท างานด้วยความรักในหน้าที่ (Chanda) 
ด้านการท างานด้วยความเพียรพยามยาม (Viriya) และด้านการท างานด้วยความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน (Vimam) มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๑) รองลงมา คือ ด้านการท างานด้วยความเอาใจใส่ (Citta) 
มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๐) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมี
การกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๔.๘๗ - ๑๖.๓๗ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) 
ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูล
ของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจก
แจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย  



๒๒๒ 

เมื่อพิจารณาด้านประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร (EFFEC) พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของด้านประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับมาก ( =๓.๘๙) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
(Budget) มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๐๑) รองลงมา คือ ด้านผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ (Integrat) ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ (Income) 
ด้านผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน  (Benefit) 
และด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ (Bylaw) มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๗, ๓.๙๑, 
๓.๙๐, ๓.๘๔) ตามล าดับ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategi) มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๗๓) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 
๑๔.๑๑ - ๑๖.๖๒ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจง 
ในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณา  
ค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ  
(ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลน้อย 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า โดยภาพรวมปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ท าให้เกิดประสิทธิผล
พุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านภาวะผู้น า ด้านการมีส่วนร่วม และปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) และ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร (EFFEC)  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดของด้านการ
บริหารจัดการ คือ ด้านการพัฒนา, ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดของด้านภาวะผู้น า คือ ด้านมีความสามารถ 
ในการจูงใจ, ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดของด้านการมีส่วนร่วม คือ ด้านร่วมประเมินผล, ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดของด้าน
ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) คือ ด้านการท างานด้วยความเอาใจใส่ และค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดของ
ด้านประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  คือ 
ด้านผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
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๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธ
บูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

จากตารางที่ ๔.๓ แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตร มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังนี้  

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสถิติ Bartlett's Test of Sphericity ซ่ึงเป็นสถิติทดสอบ
สมมติฐานว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) หรือไม่ มีค่าสถิติทดสอบ
เท่ากับ ๑๓๘๕๒.๐๘๔ (p = ๐.๐๐๐) แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด
ของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และค่าดัชนี 
ไกเซอร์ - ไมเยอร์ - ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO)  
มีค่าเท่ากับ ๐.๙๗๓ โดยมีค่าเข้าใกล้ ๑ แสดงว่า ตัวแปรในข้อมูลชุดนี้มีความสัมพันธ์กันเหมาะสมที่
จะน าไปวิเคราะห์โมเดลลิสเรลต่อไป 

เมื่อพิจารณาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้จ านวน ๒๓ ตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .๐๑) มีจ านวน ๒๕๓ คู่ มีค่า
พิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง ๐.๔๗๓ ถึง ๐.๘๕๘ แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ าถึง
ระดับสูง และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ทุกตัวมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .๐๑) และเป็นความสัมพันธ์ทางบวก แสดงว่า 
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ 
ด้านการท างานด้วยความเอาใจใส่ (Citta) กับด้านการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
(Vimam) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๘๕๘ แสดงว่า 
เมื่อท างานด้วยความเอาใจใส่เพ่ิมขึ้น การท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงานก็เพ่ิมมากขึ้นด้ว ย 
และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์รองลงมา คือ ด้านมีความสามารถในการจูงใจ (Motivat) กับด้านมีความ
กล้าตัดสินใจ (Decis) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ 
๐.๘๔๖ แสดงว่า เมื่อมีความสามารถในการจูงใจเพ่ิมข้ึน ความกล้าตัดสินใจก็เพ่ิมมากข้ึนด้วย 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ระหว่างกลุ่มตัวแปรด้านเดียวกัน สามารถแสดง
รายละเอียดความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

ด้านการบริหารจัดการ (MANAG) ประด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๕ ตัวแปร คือ การวางแผน 
(Plan) การด าเนินการ (Do) การประสานงาน (Coor) การตรวจสอบ (Check) และการพัฒนา 
(Develop) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ ในช่วง ๐.๖๙๙ ถึง ๐.๘๓๗ แสดงว่า  
มีความสัมพันธ์  กันในระดับปานกลางถึงระดับสูง และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่  ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ ด้านการวางแผน (Plan) กับด้านการด าเนินการ (Do) มีขนาดความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๘๓๗ แสดงว่า เมื่อวางแผนเพ่ิมขึ้น การด าเนินการ



๒๒๕ 

ก็เพ่ิมขึ้นด้วย ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ ด้านการวางแผน (Plan) กับด้านการ
พัฒนา (Develop) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๖๙๙ 

ด้านภาวะผู้น า (LEADER) ประด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัวแปร คือ มีความเฉลียวฉลาด 
(Smart) มีคุณธรรม (Moral) มีความสามารถในการจูงใจ (Motivat) และมีความกล้าตัดสินใจ (Decis) 
พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง ๐.๗๙๗ ถึง ๐.๘๔๖ แสดงว่า มีความสัมพันธ์กัน 
ในระดับสูง และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ ด้านมีความสามารถ  
ในการจูงใจ (Motivat) กับด้านมีความ กล้าตัดสินใจ (Decis) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๘๔๖ แสดงว่า เมื่อมีความสามารถในการจูงใจเพ่ิมขึ้น ความกล้า
ตัดสินใจก็เพ่ิมขึ้นด้วย ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ ด้านมีความเฉลียวฉลาด 
(Smart) กับด้านมีความสามารถในการจูงใจ (Motivat) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๗๙๗ 

ด้านการมีส่วนร่วม (PARTI) ประด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัวแปร คือ ร่วมคิด และ
ตัดสินใจ (ParThink) ร่วมด าเนินการ (ParDo) ร่วมรับผลประโยชน์ (ParBene) และร่วมประเมินผล 
(ParCheck) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ ในช่วง ๐.๗๒๔ ถึง ๐.๘๐๖ แสดงว่า  
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ ด้าน
ร่วมคิด และตัดสินใจ (ParThink) กับด้านร่วมด าเนินการ (ParDo) มีขนาดความสัมพันธ์อย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๘๐๖ แสดงว่า เมื่อร่วมคิด และตัดสินใจเพิ่มขึ้น การร่วม
ด าเนินการก็เพ่ิมขึ้นด้วย ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ ด้านร่วมคิด และตัดสินใจ 
(ParThink) กับ ด้านร่วมประเมินผล (ParCheck) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๗๒๔ 

ด้านอิทธิบาท ๔ (IDDHI) ประด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัวแปร คือ การท างานด้วยความ
รักในหน้าที่ (Chanda) การท างานด้วยความเพียรพยามยาม (Viriya) การท างานด้วยความเอาใจใส่ 
(Citta) และการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (Vimam) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง ๐.๗๐๑ ถึง ๐.๘๕๘ แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง และมีนัยส าคัญทาง
สถิติทุกคู่ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ ด้านการท างานด้วยความเอาใจใส่ (Citta) กับด้านการ
ท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (Vimam) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๘๕๘ แสดงว่า เมื่อท างานด้วยความเอาใจใส่เพ่ิมขึ้น การท างานด้วยความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานก็เพ่ิมขึ้นด้วย ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ ด้านการท างาน
ด้วยความรักในหน้าที่ (Chanda) กับด้านการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (Vimam)  
มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๗๐๑ 

ด้านประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 
(EFFEC) ประด้วยตัวแปรสังเกตได้ ๖ ตัวแปร คือ ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ 
(Bylaw) ผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ (Income) ผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
(Budget) ผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ 
(Integrat) ผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน 



๒๒๖ 

(Benefit) และผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategi) 
พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง ๐.๕๕๔ ถึง ๐.๗๖๕ แสดงว่า มีความสัมพันธ์กัน 
ในระดับต่ า และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ ผลส าเร็จของโครงการ
ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ ( Integrat) กับผลส าเร็จของโครงการ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน (Benefit) มีขนาดความสัมพันธ์อย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๗๖๕ แสดงว่า เมื่อผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะเพ่ิมขึ้น ผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์  
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนก็เพ่ิมขึ้นด้วย ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน
ต่ าสุด คือ ผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (Budget) กับผลส าเร็จของโครงการ 
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategi) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๕๕๔ 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าสถิติการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและการวิเคราะห์อิทธิพล
ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

(n=๕๕๐) 

              ตัวแปรผล 
ตัวแปรเหตุ 

IDDHI EFFEC 
TE IE DE TE IE DE 

MANAG ๐.๓๗** 
(๐.๐๗) 

- ๐.๓๗** 
(๐.๐๗) 

๐.๔๔** 
(๐.๐๖) 

๐.๓๑** 
(๐.๐๖) 

๐.๑๒* 
(๐.๐๖) 

LEADER ๐.๑๑ 
(๐.๐๗) 

- ๐.๑๑ 
(๐.๐๗) 

๐.๐๗ 
(๐.๐๗) 

๐.๐๙ 
(๐.๐๖) 

-๐.๐๒ 
(๐.๐๖) 

PARTI ๐.๔๕** 
(๐.๐๗) 

- ๐.๔๕** 
(๐.๐๗) 

๐.๓๙** 
(๐.๐๗) 

๐.๓๘** 
(๐.๐๗) 

๐.๐๑ 
(๐.๐๗) 

IDDHI - - - ๐.๘๕** 
(๐.๐๘) 

- ๐.๘๕** 
(๐.๐๘) 

       

ค่าสถิตไิค-สแควร์ = ๒๐๔.๖๔  df = ๑๗๙  p = ๐.๐๙๒  GFI = ๐.๙๗  AGFI = ๐.๙๕  RMR = ๐.๐๐๖๒ 
  

ตัวแปร Plan Do Coor Check Develop Smart 
ความเที่ยง ๐.๗๔ ๐.๘๐ ๐.๗๔ ๐.๗๙ ๐.๘๔ ๐.๘๕ 
       

ตัวแปร Moral Motivat Decis ParThink ParDo ParBene 
ความเที่ยง ๐.๘๑ ๐.๘๕ ๐.๘๕ ๐.๗๐ ๐.๗๙ ๐.๗๖ 
       

ตัวแปร ParCheck Chanda Viriya Citta Vimam Bylaw 
ความเที่ยง ๐.๗๖ ๐.๖๕ ๐.๖๙ ๐.๘๐ ๐.๘๑ ๐.๗๒ 
       

ตัวแปร Income Budget Integrat Benefit Strategi  
ความเที่ยง ๐.๖๒ ๐.๗๓ ๐.๖๔ ๐.๗๑ ๐.๕๗  
       



๒๒๗ 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าสถิติการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและการวิเคราะห์อิทธิพล
ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร (ต่อ) 

(n=๕๕๐) 

สมการโครงสร้างตัวแปร IDDHI EFFEC    
R SQUARE ๐.๘๐ ๐.๘๙    
      

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 
ตัวแปรแฝง IDDHI EFFEC MANAG LEADER PARTI 
IDDHI ๑.๐๐     
EFFEC ๐.๙๔ ๑.๐๐    
MANAG ๐.๘๕ ๐.๘๓ ๑.๐๐   
LEADER ๐.๘๓ ๐.๘๐ ๐.๘๘ ๑.๐๐  
PARTI ๐.๘๖ ๐.๘๒ ๐.๘๕ ๐.๘๗ ๑.๐๐ 

หมายเหตุ:  ตัวเลขในวงเล็บคือค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน,  *p < .๐๕, **p < .๐๑ 

               TE = ผลรวมอิทธิพล, IE = อิทธิพลทางอ้อม, DE = อิทธิพลทางตรง 
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๒๒๙ 

๔.๒.๓ ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตร 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลของโมเดลนี้ มีตัวแปรแฝง ๕ ตัวแปร คือ การบริหารจัดการ 
(MANAG) ภาวะผู้น า (LEADER) การมีส่วนร่วม (PARTI) ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) (IDDHI) 
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร (EFFEC) 
โดยตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ๒๓ ตัวแปร 

การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ผลการวิเคราะห์โมเดลในครั้งแรก 
พบว่า โมเดลไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค -สแควร์ มีค่าเท่ากับ 
๘๖๔.๙๖ ที่องศาอิสระเท่ากับ ๒๒๐ ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ ๐.๐๐๐ และค่ารากที่สองของ
ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๗๓ 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงปรับโมเดลโดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์กัน
ได้ ซึ่งเป็นการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นจากข้อตกลงเบื้องต้นในสถิติวิเคราะห์ดั้งเดิมที่ก าหนดว่า 
ค่าความคลาดเคลื่อนต้องไม่สัมพันธ์กัน เป็นข้อตกลงเบื้องต้นในสถิติวิเคราะห์ด้วย SEM ซึ่งก าหนด 
ให้มีการน าค่าความคลาดเคลื่อนมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และค่าความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์
กันตามสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ธรรมชาติ ผลการปรับโมเดลจะได้ค่าขนาดอิทธิพล และ
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น ( Joreskog and 
Sorbom, ๒๐๐๔) ผู้วิจัยพิจารณาปรับโมเดลจากดัชนีดัดแปลงโมเดล (modification indices) และ
ได้ปรับโมเดลจ านวน ๔๒ เส้นทาง โดยได้ปรับ ๑) เส้นทางTheta-Delta (TD)  ๒) เส้นทาง Theta-
Epsilon (TE)  และ ๓) เส้นทาง Theta-Delta-Epsilon (TH) และผลจากการปรับโมเดล ท าให้ได้
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ ๔.๔ 

๑) เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธ
บูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่มีตัวแปรส่งผ่าน พบว่า 
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ ใช้ตรวจสอบ 
ความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๒๐๔.๖๔ องศา
อิสระเท่ากับ ๑๗๙ ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ ๐.๐๙๒ และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๑๖ แสดงให้ทราบว่า ค่าไค-
สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ จึงยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร
ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีวัด
ความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๗ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 



๒๓๐ 

๐.๙๕ ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ ๑ และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 
๐.๐๖๒ ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ ซึ่งสนับสนุนว่าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒) เม่ือพิจารณาค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มีค่า
ความเที่ยงอยู่ระหว่าง ๐.๕๗ ถึง ๐.๘๕ โดยตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงสูงที่สุด คือ มีความกล้าตัดสินใจ 
(Decis), มีความสามารถในการจูงใจ (Motivat) และมีความเฉลียวฉลาด (Smart) มีค่าความเที่ยง
เท่ากับ ๐.๘๕ รองลงมา คือ การพัฒนา (Develop) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๘๔ การท างาน 
ด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (Vimam) และมีคุณธรรม (Moral) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๘๑ 
การท างานด้วยความเอาใจใส่ (Citta) และการด าเนินการ (Do) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๘๐  
การตรวจสอบ (Check) และร่วมด าเนินการ (ParDo) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ  ๐ .๗๙ ร่วมรับ
ผลประโยชน์  (ParBene) และร่วมประเมินผล (ParCheck) มีค่ าความเที่ ยง เท่ ากับ  ๐ .๗๖  
การประสานงาน (Coor) และการวางแผน (Plan) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๗๔ ผลส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (Budget), ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ (Bylaw), 
ผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน (Benefit),  
ร่วมคิดและตัดสินใจ (ParThink), การท างานด้วยความเพียรพยามยาม (Viriya), การท างานด้วยความ
รักในหน้าที่ (Chanda), ผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการ
สาธารณะ (Integrat) และผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ ( Income) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๗๓, 
๐.๗๒, ๐.๗๑, ๐.๗๐, ๐.๖๙, ๐.๖๕, ๐.๖๔ และ ๐.๖๒ ตามล าดับ ในขณะที่ตัวแปรที่มีค่าความเที่ยง
ต่ าที่สุด คือ ผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategi) มีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ ๐.๕๗ 

๓) เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (Coefficient of determination: R2) 
ห รื อ  ( Squared Multiple Correlations for Structural Equations: R-SQUARE) ของส ม ก า ร
โครงสร้างตัวแปรแฝงภายใน พบว่า ด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) ( IDDHI) มีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ ๐.๘๐ แสดงว่า ตัวแปรแฝงภายนอกจากด้านการบริหารจัดการ 
(MANAG) ด้านภาวะผู้น า (LEADER) และด้านการมีส่วนร่วม (PARTI) ทั้ง ๓ ด้านมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ท านายต่อปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) ได้ร้อยละ ๘๐.๐๐ และด้านประสิทธิผลพุทธบูรณา
การการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร (EFFEC) มีค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์เท่ากับ ๐.๘๙ แสดงว่า ตัวแปรแฝงภายนอกจากด้านการบริหารจัดการ (MANAG) ด้าน
ภาวะผู้น า (LEADER) ด้านการมีส่วนร่วม (PARTI) และตัวแปรแฝงภายในด้านปัจจัยน าไปสู่
ความส าเร็จ (อิทธิบาท) (IDDHI) ทั้ง ๔ ด้านมีค่าสัมประสิทธิ์การท านายต่อด้านประสิทธิผลพุทธบูรณา
การการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรได้ร้อยละ ๘๙.๐๐ 

๔) เม่ือพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า ค่าพิสัยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าอยู่ในช่วง ๐.๘๐ ถึง ๐.๙๔ โดยตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์แบบ 
มีทิศทางเดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก) ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ ด้าน
ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) (IDDHI) กับด้านประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร (EFFEC) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๙๔ แสดง



๒๓๑ 

ว่า เมื่อปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) เพ่ิมขึ้นประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรก็เพ่ิมขึ้นด้วย รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ 
(MANAG) กับด้านภาวะผู้น า (LEADER) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๘๘, ด้านภาวะผู้น า 
(LEADER) กับด้านการมีส่วนร่วม (PARTI) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๘๗, ด้านปัจจัย
น าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) (IDDHI) กับด้านการมีส่วนร่วม (PARTI) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ ๐.๘๖, ด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) (IDDHI) กับด้านการบริหารจัดการ (MANAG) 
และด้านการมีส่วนร่วม (PARTI) กับด้านการบริหารจัดการ (MANAG) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
เท่ากับ ๐.๘๕, ด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ  (IDDHI) กับด้านภาวะผู้น า (LEADER) และการบริหาร
จัดการ (MANAG) กับด้านประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตร (EFFEC) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๘๓, ด้านการมีส่วนร่วม (PARTI) กับ
ด้านประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  
(EFFEC) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ ๐.๘๓ ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ 
ด้านภาวะผู้น า (LEADER) กับด้านประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร (EFFEC) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ ๐.๘๒ 

๕) เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมระหว่างตัวแปร
ในโมเดล พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี้ 

๕.๑) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านการบริหารจัดการ (MANAG) กับด้าน
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  (EFFEC) 
(ขนาดความสัมพันธ์ = ๐.๘๓) แบ่งออกเป็นอิทธิพลทางตรง มีค่าอิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๑๒ อย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติ อิทธิพลทางอ้อมผ่านด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) ( IDDHI) มีค่า
อิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๓๑ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และอิทธิพลรวม มีค่าอิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ 
๐.๔๔ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

๕.๒) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านภาวะผู้น า (LEADER) กับประสิทธิผล 
พุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  (EFFEC) (ขนาความ
สัมพันธ์ = ๐.๘๐) แบ่งออกเป็นอิทธิพลทางตรง มีค่าอิทธิพลเป็นลบเท่ากับ -๐.๐๒ อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ อิทธิพลทางอ้อมผ่านด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) ( IDDHI) มีค่า
อิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๐๙ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และอิทธิพลรวม มีค่าอิทธิพลเป็นบวก
เท่ากับ ๐.๐๗ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ

๕.๓) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านการมีส่วนร่วม (PARTI) กับประสิทธิผล
พุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  (EFFEC) (ขนาความ
สัมพันธ์ = ๐.๘๒) แบ่งออกเป็นอิทธิพลทางตรง มีค่าอิทธิพลเป็นลบเท่ากับ ๐.๐๑ อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิอิทธิพลทางอ้อมผ่านด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) (IDDHI) มีค่าอิทธิพลเป็นบวก
เท่ากับ ๐.๓๘ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และอิทธิพลรวม มีค่าอิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๓๙ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 



๒๓๒ 

๕.๔) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) 
(IDDHI) กับประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 
(EFFEC) (ขนาดความสัมพันธ์ = ๐.๙๔) โดยมีอิทธิพลทางตรงมีค่าอิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ ๐.๘๕ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณา
การการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมีความสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ และในส่วนของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร พบว่า มี ๓ ปัจจัย ประกอบด้วย การบริหารจัดการ การมี
ส่วนร่วม และปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) ผู้วิจัยได้ใช้แผนแบบการวิจัยแบบผสานวิธีโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือ
ขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Method to Extend Quantitative Results) ดังนั้น
จะได้น าผลที่ได้รับจากการวิจัยจากการวิจัยเชิงปริมาณไปสู่การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถ
อธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการ
เสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง หรือเห็นควรเพ่ิมเติมให้ชุดความรู้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น 

๔.๓ การวิเคราะห์โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

การน าเสนอการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรในหัวข้อนี้เป็นการน าเสนอผลการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ ๒ คือ เพื่อวิเคราะห์โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตร โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Qualitative Method to Explain Quantitative Results) เพ่ือเสริมให้ได้ค าตอบที่ได้รับจากการ
วิจัยเชิงปริมาณให้มีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๒๐ รูป/คน โดย
จัดแบ่งออกได้ ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) ด้านผู้มีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอ าเภอ ตั้งแต่อันดับที่ ๑-๖ ๒) ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
คัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับรางวัล หรือผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการที่ดี ตั้งแต่อันดับที่ ๗-๑๔ และ ๓) ด้านนักวิชาการ ตั้งแต่อันดับที่ ๑๕-๒๐ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. นายพจน์ หรูวรนันท์   นายอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
๒. นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล   นายอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
๓. นายไชยยา สมถวิล   นายอ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
๔. นายทวิช ทวิชยานนท์   นายอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 



๒๓๓ 

๕. นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์   นายอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
๖. ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง   ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 
๗. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย   อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
๘. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ  อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
๙. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด  อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
๑๐. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
๑๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน  อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
๑๒. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร  อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
๑๓. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ  อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
๑๔. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรังนก  อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
๑๕. พระราชสิทธิเวที, ดร.   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๖. พระเมธีธรรมประนาท   ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา  

อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
๑๗. พระครูสิริสุตโสภณ, ดร.   อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตร  

มหาวิทยาลัย-มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๘. ดต.ดร.วิชิต ไชยชนะ   อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๙. ดร.สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี  อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๐. ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
วิทยาเขตนครสวรรค์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โดยการน าข้อมูลที่ได้รับมาด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือน าข้อสรุปเข้าสู่การพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในจังหวัดพิจิตรสืบไป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๔.๓.๑ ด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) 

จากผลที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณจึงน าไปสู่ประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ืออธิบายเสริม หรือโต้แย้งถึง
ปรากฏการณ์ที่ได้รับ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แสดงทัศคติต่อคณะผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมีการน าปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) ใช้ในการบริหาร
จัดการ ดังนี้  



๒๓๔ 

การน าปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) มาร่วมบูรณาการนั้นมีผลดีอย่างยิ่ง เพราะ
ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) นั้นแท้จริงแล้ว คือ อิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็นชุดหลักธรรมที่น าไปสู่
ความส าเร็จที่มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน และสนับสนุนซึ่งกันและ
กันให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย การท างานด้วยความรักในหน้าที่ (ฉันทะ) 
การท างานด้วยความเพียรพยายาม (วิริยะ) การท างานด้วยความเอาใจใส่ (จิตตะ) และการท างานด้วย
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) ซึ่งหลักธรรมทั้ง ๔ นี้ในพระพุทธศาสนาจัดเป็นหลักธรรม 
ในระดับความจิต หรือระดับความคิด เมื่อคิดดีจึงพูดดี คิดดีจึงท าดี๑ หากเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ 
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และปัจจัยการมีส่วนร่วมเปรียบเสมือนฮาร์ดแวร์ ปัจจัยน าไปสู่
ความส าเร็จ (อิทธิบาท) เปรียบเสมือนซอฟต์แวร์ ที่ส่งเสริม สนับสนุน เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอย่าง
ยิ่ง ท าให้เป็นการเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร
เป็นไปในทิศทางท่ีดียิ่งขึ้น๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) มีความรักในหน้าที่การงานของตนเอง (ฉันทะ) พบว่า ทั้งคณะผู้บริหาร และ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี เพราะ
การที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนของข้าราชการท้องถิ่น พนักงานในส่วนฝ่ายต่าง ๆ หรือ
ข้าราชการเมืองต่างทราบดีถึงภาระหน้าที่ที่ต้องด าเนินการ๓ คือ การจัดการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน และการมีความรักในหน้าที่การงานของตนเองเป็นจุดเริ่มต้นจึงท า
ให้เกิดความพอใจในภาระหน้าที่ รวมถึงความรับผิดชอบของตนซึ่งจะแสดงให้ปรากฏในลักษณะการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถของตน๔ มีความกระตือรือร้นพร้อมที่จะให้มีการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น การเรียนในระสูงขึ้น เข้ารับการฝึกอบรมด้วยความ
สมัครใจเพ่ือน าองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับมาใช้ในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบ หากเป็นผู้บริหาร 
จะแสดงให้ปรากฏในลักษณะการก าหนดวิสัยทัศน์  นโยบายการพัฒนา แผนการพัฒนา ๕  
ความกระตือรือร้นในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรม  มีทัศนคติที่เปิดกว้างรับรู้รับฟังสิ่งใหม่ ๆ  
อยู่ตลอดเวลา มีการเปิดโอกาสให้ทุกส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น และเปิดใจยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความเสียสละ และอุทิศตนในการท างานเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น๖ ในขณะที่
การมีความรักในหน้าที่การงานของตนเองเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และเป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้

                                           
๑ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา อ าเภอเมืองพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ์ นายพจน์ หรูวรนันท์, นายอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ์ นายทวิช ทวิชยานนท์, นายอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณ์ นายไชยยา สมถวิล, นายอ าเภอตะพานหิน, จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย , อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ๑๙ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๓๕ 

เกิดการท างานด้วยความเพียรพยายาม การท างานด้วยความเอาใจใส่ และการท างานด้วยความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน 

๒) มีการท างานด้วยความเพียรพยายาม (วิริยะ) พบว่า ทั้งคณะผู้บริหาร และ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมีความตื่นตัวพร้อมที่จะพัฒนาการท างานอยู่
ตลอดเวลา ฝึกฝนพยายามพัฒนาตนเองให้เกิดความช านาญในหน้าที่๗ ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองความ
อุตสาหะ อดทน อดกลั้นที่จะท างานนั้นให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของโครงการ หรือกิจกรรม
ที่ได้ก าหนดไว้ให้แล้วเสร็จทันตามก าหนด๘ โดยปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
และมุ่งมั่นท างานให้เสร็จแม้นอกเวลางาน เช่น มีการด าเนินการเชิงรุกโดยการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ๙ ซึ่งมีการสร้างเครือข่ายร่วมกันท างานทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการภายในจังหวัด
พิจิตร รวมถึงประชาชนภายในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ มีการให้บริการประชาชน
ในช่วงพักเที่ยง๑๐ เพ่ือให้ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการไม่เสียเวลาในการเดินทาง มีการออก
ให้บริการนอกสถานที่ภายในเขตชุมชนของตนเอง มีการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิด
สื่อสารที่มีคุณภาพโดยการจัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่ให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนอย่างครบ
วงจร๑๑ 

๓) มีการท างานด้วยความเอาใจใส่ (จิตตะ) พบว่า ทั้งคณะผู้บริหาร และบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมีความเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค หมั่นตรวจสอบหาข้อบกพร่องของตนเอง๑๒ เช่น ในส่วนของคณะผู้บริหาร 
พบว่า มีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน มีความใส่ใจที่จะท างานที่ตนเองรับผิดชอบให้บรรลุผล
ส าเร็จโดยมีการวิเคราะห์โครงการ หรือกิจกรรม อย่างรอบครอบก่อนที่จะก าหนดเพ่ือน าไปปฏิบัติ๑๓  
ใส่ใจในการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด มีการน าหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตร๑๔ มีการจัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและการยกย่องชมเชย  มีการ
พัฒนาประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตาม

                                           
๗ สัมภาษณ์ นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล, นายอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง, อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๙ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรงันก, อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ, อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ์ นายทวิช ทวิชยานนท์, นายอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด, อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณ์ นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์, นายอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๓๖ 

ระเบียบ มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ๑๕ เช่น จัดระบบ
การพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย และมีระบบรวมถึงมาตรการในการเฝ้าระวัง เพ่ือป้องกันปัญหา และ
อุปสรรคที่จะเกิดข้ึน๑๖ 

๔) มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) พบว่า การด าเนินงาน
ให้ส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้แล้วนั้น ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร
ต่างมีเทคนิควิธีการในการด าเนินการต่าง ๆ เช่น มีการจัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการ
ด าเนินการ๑๗ โดยมีการจัดท าป้ายมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งจะก าหนดรายละเอียดว่ามีกี่ขั้นตอน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด ในแต่ละขั้นตอนประชาชนจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ๑๘ และ
เจ้าหน้าที่จะต้องท าอะไรบ้างรวมถึงก าหนดระยะเวลาในการด าเนินของแต่ละขั้นตอน เป็นต้น  
มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อประชาชน๑๙ โดยการศึกษาข้อมูลอย่าง
รอบด้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และโครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความ
ราบรื่น ซึ่งในการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงานนี้เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท างานที่ยากล าบาก 
ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น๒๐ ท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร
ด าเนินไปด้วยความมีประสิทธิผล  

๕) มีการท างานด้วยความไม่ประมาท (สติ) นอกจากจะมีปัจจัยแห่งความส าเร็จทั้ง 
๔ ประการข้างต้นแล้ว ยังพบว่า ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร
ที่ได้รับรางวัล หรือผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดีมีปัจจัยอีก ๑ ประการ คือ มีการท างานด้วยความ
ไม่ประมาท เช่น ในการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมีการก าหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรโดยหลักการจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๒๑ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ

                                           
๑๕ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ, อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน , อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ,  

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิเวที, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร., อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๙ สัมภาษณ์ ดต. ดร.วิชิต ไชยชนะ, อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ์ ดร.สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี, อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์

จังหวัดพิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๑ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ, อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๓๗ 

กับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น๒๒ เพ่ือลดผลกระทบจากการชะงักในการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๒๓ เพ่ือบรรเทาความเสียหาย
ให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น  และเพ่ือให้ประชาชน 
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเชื่อมั่นในศักยภาพ แม้ต้องเผชิญกับ
เหตุการณ์ร้ายแรง๒๔ เป็นต้น เช่น ด้านการเงินการคลัง มีการถือปฏิบัติในส่วนของวินัยของการคลัง 
หรือความมั่นคงทางการคลังการเงินการคลังซึ่งต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพราะการเงินการคลังเป็น
ปัจจัยทางการบริหารที่จะผลักดันให้การด าเนินการส าเร็จลุล่วงได้ ดังนั้นในทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรจะมีการกันเงินจ านวนร้อยละสิบห้าของยอดเงินสะสมประจ าทุกสิ้น
ปีงบประมาณ เพ่ือรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่า  
“ทุนส ารองเงินสะสม” ๒๕ เพ่ือเป็นเงินใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ 
ที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชนโดยต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาที่ได้จัดท าโดยเน้นความประหยัดคุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด รวดเร็ว ทันสถานการณ์ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน๒๖ นับว่าเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการรองรับกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต, การวางแผน  
ในโครงการหรือกิจกรรมจะมีการด าเนินการเชิงรุกเข้าไปในพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  
ให้ได้รับข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ในการน ามาวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน, การ
วางแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 

สรุป จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า นอกจากปัจจัยด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ  
(อิทธิบาท) ทั้ง ๔ ปัจจัย ประกอบด้วย มีการท างานด้วยความรักในหน้าที่ (ฉันทะ), มีการท างานด้วย
ความเพียรพยายาม (วิริยะ), มีการท างานด้วยความเอาใจใส่ (จิตตะ) และมีการท างานด้วยความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) ยังพบปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จเพ่ิมอีก ๑ ปัจจัย คือ มีการท างานด้วย
ความไม่ประมาท (สติ) ซึ่งเป็นปัจจัยท าให้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตรมีประสิทธิผล และส่งเสริมสนับสนุนโดยการน ามาบูรณาการร่วมกับปัจจัยทั้ง ๓ ปัจจัย คือ ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านภาวะผู้น า ด้านการมีส่วนร่วม และได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งเพราะแต่ละปัจจัย
น าไปสู่ความส าเร็จมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้อง เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ดังนี้  

                                           
๒๒ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรังนก , อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร , ๒๘ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๒๓ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง, อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๒๔ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย , อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ๑๙ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๒๕ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๖ สัมภาษณ์ นายพจน์ หรูวรนันท์, นายอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๓๘ 

๑) มีการท างานด้วยความรักในหน้าที่ (ฉันทะ) เป็นปัจจัยส าคัญต่อการบริหารจัดการ 
เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าทั้งคณะผู้บริหารรวมถึงบุคลากรเกิดความรัก ความพอใจในหน้าที่รับผิดชอบ
ของตน มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ มีความเต็มใจและเต็มที่ในด าเนินการอย่างสุดก าลัง
ความสามารถ ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  

๒) มีการท างานด้วยความเพียรพยายาม (วิริยะ) เป็นปัจจัยส าคัญต่อการบริหารจัดการ
มากเช่นกัน เพราะเป็นปัจจัยที่ท าให้ทั้งคณะผู้บริหารรวมถึงบุคลากรเกิดความตื่นตัว พร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ และพัฒนาการท างานอยู่ตลอดเวลา มีความพยายามในการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เกิดความ
ช านาญในหน้าที่ด้วยการเรียนรู้ ค้นคว้าเพ่ิมเติม ทดลองและทดสอบหาความรู้เกี่ยวกับงานที่ตนเอง
ปฏิบัติอย่างสุดก าลังความสามารถ มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้แม้งานนั้นจะเหนือความสามารถของตนให้ส าเร็จตามกรอบเวลาที่ก าหนด  

๓) มีการท างานด้วยความเอาใจใส่ (จิตตะ) เป็นปัจจัยส าคัญต่อการบริหารจัดการมาก
เช่นกัน เพราะท าให้ทั้งคณะผู้บริหารรวมถึงบุคลากรมีความเอาใจใส่ในต่อภาระหน้าที่ของตนเองที่
รับผิดชอบ เช่น มีความใส่ใจในการวางแผน หรือก าหนดโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชน และค้มค่ามากที่สุด เมื่อเกิดปัญหาก็มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และความเป็นไปได้  
หมั่นตรวจสอบหาข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือพัฒนางานในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มีความพร้อมที่จะมาสนับสนุนการ
ท างาน และน ามาพัฒนาองค์กรของตน  

๔) มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการ
บริหารจัดการมากเช่นกันที่จะท างานที่ซับซ้อนและยากล าบากมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทั้งแก่
องค์กรและประชาชนที่รับบริการ เช่น มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความ
ยุ่งยากให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ลดเวลา ลดงบประมาณ ลดงานที่ทับซ้อน เพ่ิมการมีส่วนร่วม เพ่ิม
ประสิทธิผลการบริหารงานต้องอาศัยความเข้าใจ กล่าวคือ การมีความคิดรวบยอดนั่นเอง รู้ว่าต้องต้น
จากจุดไหน ท าอย่างไรจึงจะส าเร็จ มีกระบวนการในการด าเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น 

๕) มีการท างานด้วยความไม่ประมาท (สติ) เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการบริหารจัดการมาก
เช่นกันที่จะท าให้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินไปด้วยความราบรื่นไม่
หยุดชะงัก โดยมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือเพ่ือบรรเทาความเสียหาย 
และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น การวางแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เพ่ือลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ประชาชน เช่น การรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่า “ทุน
ส ารองเงินสะสม” เป็นต้น 

 

 



๒๓๙ 

ตารางท่ี ๔.๕ สรุปประเด็นส าคัญปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ  

ประเด็น 
ประเด็นส าคัญ 

ปริมาณ 
ที ่ ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. มีการท างานด้วยความรักในหน้าที่ 

 
๑๒ ๑, ๒, ๓, ๕, ๗, ๑๐, ๑๒, 

๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๒๐ 
 

๒. มีการท างานด้วยความเพียรพยายาม 
 

๑๑ ๒, ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๐, ๑๑, 
๑๔, ๑๖, ๑๘, ๑๙, 
 

๓. มีการท างานด้วยความเอาใจใส่  ๙ ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, ๑๓, ๑๕ 
 

๔. มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๑๒ ๑, ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, ๑๕, ๑๗, ๑๘, ๑๙,  
 

๕. มีการท างานด้วยความไม่ประมาท (สติ) ๙ ๑, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, 

๔.๓.๒ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม  

จากผลที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณจึงน าไปสู่ประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ืออธิบายเสริม หรือโต้แย้งถึง
ปรากฏการณ์ที่ได้รับ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมีส่วนร่วมในล าดับขั้นตอน
การบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑) มีการร่วมคิด และตัดสินใจอย่างบูรณาการในทั้งการบริหารและการเมือง การมี
ส่วนร่วมคิดถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะไขไปสู่ความส าเร็จโดยการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งในการมีส่วนร่วมคิด และตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการในการมีส่วนร่วมโดยเริ่มแต่การเลือกตั้ง
เลือกคณะผู้บริหารคือ สมาชิกสภา เลือกนายก เป็นต้น การเสนอการออกกฎหมายท้อ งถิ่น เช่น  
เทศบัญญัติของเทศบาลเมือง เทศบาลต าบล หรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 
การออกเสียงประชามติในการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งนั่นเอง  
ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ระดับต่าง ๆ ได้แก่แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง 
แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
จังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาอ าเภอในระดับอ าเภอ 



๒๔๐ 

ซึ่งในการก าหนดยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาระดับจังหวัด และอ าเภอนั้น ทั้งองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมคิด และตัดสินใจอยู่ด้วย๒๗ 

การมีส่วนร่วมร่วมคิด และตัดสินใจในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของของชุมชนที่อยู่ในเขต
การดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ที่มีการก าหนดยุทธศาสตร์รวมทั้งแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
โดยจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
อ าเภอ จากนั้นจึงจัดท าแผนพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์๒๘ การพัฒนาซึ่งจะมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดในรูปแบบของแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าโดยจะมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็น
ประจ าทุกปี จากนั้นจึงจะได้จัดท าแผนปฏิบัติการซึ่งการจัดท าแผนนี้ได้ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นการรวบรวม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปี 
งบประมาณเพ่ือให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ๒๙ เช่น ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจะมีการร่วมคิดและตัดสินใจชัดเจนมาก คือ จะต้องประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น, รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่นั้นทุกคน, สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน, ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน, ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ, ที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน, ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน, ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนการบริหารที่มี
หน้าที่จัดท าแผน๓๐  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนประชาคม

                                           
๒๗ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย , อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๒๙ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง, อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๓๐ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ, อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๒ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๔๑ 

ท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก, หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน และเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย๓๑ 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการจ านวน 
๒ ระดับ คือ ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก, ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอ าเภอทุกคน, สมาชิกสภา 
อบจ. ในเขตอ าเภอทุกคน, ท้องถิ่นอ าเภอ, ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอทุกคน, 
ข้าราชการ อบจ. ที่นายก อบจ. มอบหมาย และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประธาน
คณะกรรมการฯ คัดเลือก ในส่วนของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับอ าเภอทุกอ าเภอ, เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอทุกอ าเภอ, 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด, ท้องถิ่นจังหวัด, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดส านักงานจังหวัด๓๒ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน, ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 
สองคน, ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน, หัวหน้าส่วนการบริหาร 
ที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน๓๓ 

ประชาคม การประชาคมจะมีอยู่ ๒ ระดับ เช่นการประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา  
ขั้นแรกต้องด าเนินการประชาคมระดับหมู่บ้านเพ่ือรวบรวมข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจาก
การประชาคมหมู่บ้าน และน าข้อมูลดังกล่าวเข้าประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
และคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขั้นที่สองประชาคมต าบลเพ่ือให้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมรวบแนวทางและข้อมูลเพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลให้ความเห็นชอบต่อไป๓๔ 

เมื่อพิจารณาตามกระบวนการ และรูปแบบของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นท าให้
ทราบถึงกระบวนการในการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด และตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมคิด และตัดสินใจอย่างบูรณาการเป็น ๒ ลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมกับ
ส่วนราชการอ่ืนในจังหวัดพิจิตร และการมีส่วนร่วมกับประชาชนในเขตการดูแลขององค์กรปกครอง

                                           
๓๑ สัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร, อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๓๒ สัมภาษณ์ นายพจน์ หรูวรนันท์, นายอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๓๓ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรังนก , อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร , ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๓๔ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน , อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ,  

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๔๒ 

ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ โดยในการมีส่วนร่วมของประชาชนมี ๒ ลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมทางตรง และ
การมีส่วนร่วมทางอ้อม โดยส่วนใหญ่จะเป็นการมีส่วนร่วมทางอ้อม โดยประชาชนจะด าเนินการ
คัดเลือกตัวแทนของชุมชน เช่น คัดเลือกผู้แทนโดยการประชาคมเพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา, คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น๓๕ 

๒) มีการร่วมด าเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความสามัคคี รวมทั้งพัฒนาให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น การมีส่วนร่วมในการด าเนินการเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะการ
ด าเนินการในทุก ๆ แผน โครงการ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวไม่อาจท า
ให้ส าเร็จได้ ดังนั้น ในกระบวนการร่วมด าเนินการนั้นต้องมีการประสานงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
โดยเฉพาะผู้น าขององค์กรต้องด ารงตนให้บุคลากรมีความเคารพนับถือ มีความศรัทธา เมื่อบุคลากร
เกิดความศรัทธาต่อผู้น าเขาเหล่านั้นย่อมมีความเต็มที่ และเต็มใจในการร่วมด าเนินการ๓๖ และการมี
ส่วนร่วมด าเนินการนี้ต้องขยายออกไปนอกองค์กร กล่าวคือ ควรขยายการมีส่วนร่วมไปสู่ภาค
ประชาชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยบทบาทที่ส าคัญเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ คือ 
การประสานงาน เช่น การประสานงานประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงานโดย
การเป็นลูกจ้าง หรือสมาชิกทีมที่ปรึกษา หรือเป็นผู้บริหารโครงการ เป็นสมาชิกอาสา ซึ่งท าหน้าที่
ประสานงานกิจกรรมของโครงการ๓๗ 

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการ
ด าเนินการไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน และเป็นการสร้างทีมงานไปในทางอ้อม
เกิดการอาศัยพ่ึงพาซึ่งกันและกัน โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กล่าวคือ บ้าน วัด 
โรงเรียน ชุมชน ส่วนราชการ เอกชน และสื่อมวลชน เป็นต้น โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน หรือเครือข่ายภาคีในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทั้งทางตรง หรือโดยอ้อม เพ่ือให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชน และเป็นการบูรณาการ
ให้ทุกส่วนราชการในองค์กรได้รับรู้ภารกิจงานร่วมกัน ซึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมนั้นผู้บริหารต้องมี
วิสัยทัศน์ในใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์๓๘  ในแต่ละพ้ืนที่ย่อมมีทรัพยากรที่มีทุน
มนุษย์ กล่าวคือ ทุนทางปัญญา เช่น ภูมิปัญญาของชาวบ้านในถิ่นนั้น ๆ ทุนทางอารมณ์ เช่น สภาวะ
ด้านจิตใจ ความเชื่อ และทุนทางสังคมได้แก่ บุคลากร สิ่งแวดล้อม ฯ ในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึงบริบทของชุมชนเป็นส าคัญ และน าสิ่งดี ๆ มีปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
มีการเชิญประชาชนที่มีความรู้ ความสามารถภายในชุมชนได้มามีส่วนร่ วมคิดในการวางแผน ร่วม

                                           
๓๕ สัมภาษณ์ นายไชยยา สมถวิล, นายอ าเภอตะพานหิน, จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๓๖ สัมภาษณ์ นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์, นายอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๓๗ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๓๘ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ, อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร , ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๔๓ 

ด าเนินการ ร่วมตรวจสอบ และจะท าให้ประชาชนภายในชุมชนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง หรือเป็น
เจ้าภาพมีความรัก มีความพอใจในการที่จะร่วมด าเนินงาน เป็นการให้ความส าคัญกับทุกคน 
ที่เกี่ยวข้อง การให้ความส าคัญกับบุคลากรนั้นเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการ
สร้างความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะพร้อมทั้งเป็นการสร้างความรู้สึกให้กับทุกคนว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ท างานเพ่ือรับเงินเดือนในการด ารงชีพเพียงเท่านั้น  
แต่เปรียบเสมือนบ้านของตนเอง ไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก ให้ค วามส าคัญกับทุกคน และ 
ทุกต าแหน่งงาน๓๙ เพราะการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าจะมีการวางแผนที่ดี  
มีความสมบูรณ์แบบเพียงไร ก็ไม่สามารถท่ีจะด าเนินการขับเคลื่อนไปได้หากบุคลากรมีความแตกแยก 
ไม่ประสานการท างานร่วมกัน ต่างคนต่างท า ทุกคนเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ ช่วยกันขับเคลื่อนงาน 
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ และเป็นให้ก าลังใจกันในการท างาน  

การด าเนินการเชิงรุก รู้จริง ทดลอง เก็บข้อมูล ลงมือปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์  เช่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุจัดให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการเชิงรุกโดยการอาศัยการมีส่วนร่วม
ทั้งฝ่ายบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน โดยบุคลากรทุกคนทุกต าแหน่งต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องงานที่จะท าอย่างมืออาชีพ การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการโดยมี
เครือข่ายร่วมกันท างาน ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบเก็บข้อมูล ลองผิดลองถูก ลงมือท า และสร้างการมีส่วน
ร่วม๔๐ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงด้วยวิธีการต่าง ๆ ในหลากหลาย
ช่องทาง นอกจากนั้นได้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ในการแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับทราบว่า ประชาชนจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนในการ
ด าเนินงานเริ่มต้นจากจุดบริการใด ถึงจุดสิ้นสุดบริการที่จุดใด แต่ละจุดบริการจะท าอย่างไร๔๑ เป็นต้น 
นอกจากป้ายประชาสัมพันธ์แล้วได้มีการจัดท าป้ายการปฏิบัติงานเสริมด้วย เพ่ือให้มีการปฏิบัติงาน
ตามก าหนดระยะ และแผนภูมิกระบวนงานในแต่ละขั้นตอนตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม  
มีความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจที่ก าหนดให้อย่างกะทัดรัด และเข้าใจง่าย สอดคล้องกับภารกิจของ
องค์กรเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง๔๒ โดยก าหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่ก าหนดมีการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
องค์กร เป็นต้น  

๓) มีการร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะ หากกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือผู้รับผลกระทบในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง หมายถึง  

                                           
๓๙ สัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร , อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๔๐ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๔๑ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร , ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๔๒ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรังนก, อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร , ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๔๔ 

รับผลกระทบที่เป็นไปทางที่ดี และรับผลกระทบที่เป็นไปในทางที่ไม่ดีนั่นเอง ๔๓ เป็นขั้นตอนที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิด
จากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ประกอบด้วย การได้รับความสะดวกสบายจากการบริการของ
ภาครัฐ ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก  
สามารสร้างรายได้จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของชุมชน ร่วมด าเนินธุรกิจ และความพอใจใน
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการร่วมรับผลประโยชน์นั้น๔๔ การร่วมรับผลประโยชน์นี้มีอยู่หลาย
ลักษณะซึ่งไม่ได้จ ากัดแค่เพียงเงินทอง หรือค่าตอบแทนต่าง ๆ เท่านั้น เพราะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะ
มีลักษณะเป็นสาธารณะซึ่งเกิดขึ้นจากการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ๑) การรักษา
ความสงบเรียบร้อย ๒) การบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า ๓) การรักษาความสะอาดจากขยะมูลฝอย  
๔) การป้องกันโรคติดต่อ ๕) การป้องกันภัย ๖) การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ๗) การส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ๘) ท านุบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดี ๙) จัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา ๑๐) จัดให้มีสถานที่รักษาคนเจ็บไข้  
๑๑) จัดให้มีแสงสว่าง๔๕ เป็นต้น 

๔) มีการร่วมประเมินผลทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยปกติการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ได้
ก าหนดไว้ เช่น ๑) การถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น หากประชาชนเห็นว่านายก หรือสมาชิกสภาผู้ใด  
ไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปสามารถรวมตัวกันการถอดถอน นายก หรือสมาชิกสภาผู้นั้นได้ ๔๖  
๒) การตรวจสอบอ านาจรัฐในระดับท้องถิ่น เช่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน, ผู้แทนประชาคม
ท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน, ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนสองคน, หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน และผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน๔๗  

จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้นเป็นที่น่าสังเกตว่า การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
มีการคัดเลือกจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน รวมทั้งเป็นกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย หรือรับผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะสังเกตได้ว่าการร่วม
ประเมินผลจะมี ๒ ลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนั้น ๆ และการ 

                                           
๔๓ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย , อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๔๔ สัมภาษณ์ ดร.พเิชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๔๕ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน, อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ,  

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๔๖ สัมภาษณ์ นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล, นายอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๔๗ สัมภาษณ์ นายไชยยา สมถวิล, นายอ าเภอตะพานหิน, จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๔๕ 

มีส่วนร่วมกับกับภาคประชาชนในเขตการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ๔๘ โดยในภาค
ส่วนประชาชนจะมีส่วนร่วมทั้งทางตรง และมีส่วนร่วมทางอ้อมซึ่งท าหน้าที่ประเมิน ผลด้าน
งบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อโครงการ ประเมินว่ามีผู้เห็นด้วยกับโครงการหรือไม่ มีการ
แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าขึ้น หรือผ่านตัวแทน คือ 
สมาชิกสภา หรือผ่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา๔๙ เพ่ือท าหน้าที่แทนในการ
เสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ในการร่วมกันเพ่ือตรวจสอบติดตามประเมินผลของโครงการ/กิจกรรม โดย
ในการประเมินผลจะมีการด าเนินการเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้การด าเนินการเหล่านั้นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เพราะหากติดตามตรวจสอบในกระบวนการสุดท้ายครั้งจะ อาจเกิดปัญหา เช่น จะท าให้
การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปรับปรุงเป็นไปด้วยความล าบาก และจะท าให้เกิดการทุจริต เช่น การต่อรอง
เพ่ือให้การประเมินผ่านไปได้ด้วยดี ดังนั้นต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะ เพราะหากพบอุปสรรค และ
ปัญหาจะได้วางแผนร่วมกันในการด าเนินการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยในการ
แก้ปัญหานั้นจะต้องบูรณาการในส่วนของทฤษฎีทางโลก๕๐ เช่น หลักจิตวิทยา และใช้หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามาร่วมกันในการหาหนทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหา เช่น มีการพูดคุยถึงแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นร่วมกันอย่างมีเหตุมีผล โดยควรน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาร่วม
บูรณาการ เช่น หลักอริยสัจ ในการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ก าหนดสาเหตุ  
ของปัญหาที่จะท าการแก้ไขได้อย่างชัดเจน รวมทั้งแนวทางในการหาทางออกร่วมกัน กระบวนวิธีการ
ด าเนินการขจัดปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจร่วมกัน โดยใช้หลักพรหมวิหาร
มาบูรณาการร่วมด้วย เช่น ในการร่วมกันคิด ร่วมกันด าเนินการการพูดคุยต้องเน้นหลักเมตตา และ
กรุณาคุยกันด้วยความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน๕๑ เป็นต้น 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงทัศนคติว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 
ซึ่งประกอบไปด้วย 

๑) มีการร่วมคิด และตัดสินใจอย่างบูรณาการในทั้งการบริหารและการเมือง พบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการให้มีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจอย่างบูรณาการ  เช่น  
๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภา เลือกนายก ๒) การเสนอการออกกฎหมายท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ หรือ
ข้อบัญญัติ ๓) การออกเสียงประชามติในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยเริ่มจาก ๓.๑) สร้างการมีส่วน
ร่วมคิดและตัดสินใจในการประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล ๓.๒) สร้างการมีส่วนร่วมคิดและ

                                           
๔๘ สัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร , อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๔๙ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรังนก , อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร , ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๕๐ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย , อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๕๑ สัมภาษณ์ นายทวิช ทวิชยานนท์, นายอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพจิิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๔๖ 

ตัดสินใจจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีที่มาจากผู้แทนจากผู้แทนภาค
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้า
ส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

๒) มีการร่วมด าเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความสามัคคี รวมทั้งพัฒนาให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมีการส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการร่วมกัน  
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ๒.๑) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงานโดยการเป็น
ลูกจ้างในโครงการพัฒนาหมู่บ้านของตน ๒.๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กล่าวคือ บ้าน 
วัด โรงเรียน ชุมชน ส่วนราชการ เอกชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมทั้งทางตรง หรือโดยอ้อมโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ๒.๓) มีการเชิญประชาชนที่มี
ความรู้ ความสามารถภายในชุมชนได้มามีส่วนร่วมคิดในการวางแผน ร่วมด าเนินการ และร่วม
ตรวจสอบ ๒.๔) มีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบเก็บข้อมูล ลองผิดลองถูก ลงมือท า และสร้างการมีส่วนร่วม
โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ในหลากหลายช่องทาง 

๓) มีการร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะ พบว่า การ
ร่วมรับผลประโยชน์นี้มีอยู่หลายลักษณะซึ่งไม่ได้จ ากัดแค่เพียงเงินทอง หรือค่าตอบแทนต่าง ๆ เท่านั้น 
เพราะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นสาธารณะซึ่งเกิดขึ้นจากการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย ๒) การบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า  
๓) การรักษาความสะอาดจากขยะมูลฝอย ๔) การป้องกันโรคติดต่อ ๕) การป้องกันภัย ๖) การ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ๗) การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
๘) ท านุบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ๙) จัดให้มีน้ าสะอาดหรือ
การประปา ๑๐) จัดให้มีสถานที่รักษาคนเจ็บไข้ ๑๑) จัดให้มีแสงสว่าง เป็นต้น 

๔) มีการร่วมประเมินผลทั้งทางตรง และทางอ้อม พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมีการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ได้ก าหนดไว้โดยการร่วมประเมินผลจะมี  
๒ ลักษณะ คือ ๑) ทางตรง ประกอบด้วย ๑.๑) การร้องเรียนการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ ๑.๒) การถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และ๒) ทางอ้อม เช่น การ
ตรวจสอบอ านาจรัฐในระดับท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนั้น ๆ และการมี
ส่วนร่วมกับกับภาคประชาชนในเขตการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  โดยในภาคส่วน
ประชาชนจะมีส่วนร่วมประเมินผลโดยผ่านตัวแทน คือ สมาชิกสภา หรือผ่านคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 

 

 



๒๔๗ 

ตารางท่ี ๔.๖ สรุปประเด็นส าคัญปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 

ประเด็น 
ประเด็นส าคัญ 

ปริมาณ 
ที ่ ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูล

ส าคัญ 
๑. มีการร่วมคิด และตัดสินใจอย่างบูรณาการทั้งการ

บริหารและการเมือง 
๑๒ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, 

๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔  
 

๒. มีการร่วมด าเนินการเชิงรุกเพ่ือสร้างความสามัคคี 
รวมทั้งพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

๑๐ ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๗ 

    
๓. มีการร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ 

ที่เป็นสาธารณะ 
๑๑ ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, 

๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔  
 

๔. มีการร่วมประเมินผลทั้งทางตรง และทางอ้อม ๑๑ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 
๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔ 

๔.๓.๓ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 

จากผลที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณได้น าไปสู่ประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก  
( In-depth Interview) จากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ืออธิบายเสริม หรือโต้แย้ง 
ถึงปรากฏการณ์ที่ได้รับ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมีการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑) การวางแผน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แสดงข้อคิดความเห็นว่า การวางแผนเป็น
จุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการที่มีความส าคัญอย่างมาก ดังค ากล่าวที่ว่า “แผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” 
โดยการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรจะมีลักษณะส าคัญ คือ  

๑.๑) มีการวางแผนอย่างบูรณาการ กล่าวคือ ในการวางแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องมีการจัดท าการวางแผนเป็นปกติอยู่แล้ว  โดยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ เพ่ือให้มีความชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และจะต้อง
มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน๕๒ โดยมีลักษณะ 
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  

                                           
๕๒ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๔๘ 

ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า โดยจะมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปีซึ่งการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกับการจัดท างบประมาณประจ าปี  
และมีลักษณะเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง 
และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้อง
น ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด๕๓ 

๑.๒) มีการก าหนดขั้นตอนในการวางแผนที่ชัดเจน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรนั้นมีการยึดถือการด าเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยอย่างเคร่งครัด มีการจัดท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามระเบียบแบบแผน เพราะนอกจากจะ
เป็นแผนในการน าไปด าเนินการแล้วยังเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน า
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณ ดังนั้นจึงมีการก าหนดขั้นตอนในการ
วางแผนที่ชัดเจน เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕๔ คือ  
มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อมีมติในที่ประชาคม  
เป็นอย่างไรคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก็จะได้รวมรวบแนวทาง และข้อมูล
เหล่านั้นเพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เสร็จสิ้น แล้วน าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป แต่ในกรณีขององค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารจะต้องเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนผู้บริหารท้องถิ่นจึงจะพิจารณาอนุมัติ 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เช่นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๖๕๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร เช่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในทุกประเภทจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ และต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการก าหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประจ าปีนั้น ๆ และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม๕๕ รวมทั้งต้องวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา

                                           
๕๓ สัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร , อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๕๔ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ, อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๒ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๕๕ สัมภาษณ์ นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล, นายอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 



๒๔๙ 

ท้องถิ่น โดยเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว มีความ
ประสงค์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นก็สามารถด าเนินการได้ เช่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ คือ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตรที่ ๑ การบริหารจัดการน้ า 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ บริหารจัดการทรัพยากรน้ า สิ่งแวดล้อม พลังงานและการท่องเที่ยว  
โดยก าหนดแผนงาน เคหะชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ ในรูปแบบโครงการซึ่งก าหนด
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชื่อโครงการ, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, งบประมาณ, ตัวชี้วัด, ผลที่คาดว่า  
จะได้รับ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ๕๖  

แผนการด าเนินงาน เป็นแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้นเป็นแผนประจ าปีงบประมาณ ซึ่งเป็นการ  
น าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ เช่น การจัดท าแผนการด าเนินงานของเทศบาลเมืองพิจิตร 
โดยทุกหน่วยงานของเทศบาลเมืองพิจิตร จะต้องจัดท าภายหลังที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือรวบรวมจัดท าเป็นแผน 
การด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑๕๗ โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา ระยะเวลา 
การด าเนินการของแต่ละโครงการที่จะด าเนินการ ซึ่งจะท าให้แนวทางการด าเนินงานเป็นรูปธรรม 
และแผนการด าเนินงานเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล ซึ่งแผน
ด าเนินงานจะต้องท าให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หลังจากท่ีได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ดังนั้น แผนการด าเนินงาน จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป 
อย่างเหมาะสม มีความชัดเจนในการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ในขณะที่การจัดท าแผน
ด าเนินการจะมีลักษณะจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีรายละเอียดในการด าเนินการตามโครงการ
หรือกิจกรรม มีการก าหนดงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ ก าหนดสถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งแผนด าเนินการจะก าหนดตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ดังมีรายละเอียดตามตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม๕๘ 

จากตัวอย่างกระบวนการวางแผนดังกล่าวข้างต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แสดงให้ทราบถึงในทุกขั้นตอนของการวางแผนจะต้องมีการคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การก าหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่จะบรรลุผลซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น มีการก าหนดโครงการ/

                                           
๕๖ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ, อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๕๗ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง, อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๕๘ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรังนก , อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร , ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๕๐ 

กิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหา ตามภารกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบ , มีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนที่จะจัดท าโครงการ/กิจกรรมทุกครั้ง , มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ อัตราก าลัง และระยะเวลาด าเนินงานไว้อย่าง
ชัดเจน, มีการจัดท าแผนงานที่ชัดเจน เช่น แผนระยะยาว แผนระยะกลาง และแผนระยะสั้น และ  
มีการวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย โอกาส และอุปสรรคเพ่ือปรับปรุงการจัดท าโครงการ/กิจกรรมทุกมิติ  
ด้านการจัดท าแผน 

๒) มีการด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมี
การด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑) การด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นกระบวนการ
ในการจัดการ หรือการด าเนินงานตามแผนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ โดยในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการในขอบเขตของอ านาจ หน้าที่ของตนเอง
ซึ่งก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ประเภท เช่น พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒, พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงการด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี๕๙ 
ซึ่งเป็นหลัก หรือแนวทางในการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้
ก าหนดไว้ซึ่งหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๖ ประการ๖๐ ประกอบด้วย ๑) หลักนิติธรรม เป็น
การยึดหลักกฎหมายระเบียบค าสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย และในระดับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องออกข้อบัญญัติของแต่ละองค์กรของตนด้วยความถูกต้องเป็นธรรม มีการ
บังคับใช้ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ มีการก าหนดกฎกติกา และการปฏิบัติตามกฎกติกาที่ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัดโดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมโดยปราศจากอคติ  ไม่เห็นแก่พวกพ้องของ
ตนเอง ๒) หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นความถูกต้องดีงาม เช่น การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการท างานเป็นการท างานอย่างมีจิตส านึกในการปฏิบัติ
ราชการอย่างถูกวิธี เป็นขั้นตอน มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยแท้จริง นอกจากนี้ยัง
หมายความรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน การพัฒนาเรื่องของ
การปกครองตนเองในระบบประชาธิปไตย การพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนของตนเองโดยอาศัย
หลักการมีส่วนร่วม เป็นต้น๖๑ ๓) หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจในการด าเนินการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดแก่ประชาชน เช่น มีปรับปรุงกลไกการด าเนินการขององค์กร
โดยการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินการ 

                                           
๕๙ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน, อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร , ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๐ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ, อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๒ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๖๑ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง, อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๕๑ 

ของภาครัฐได้ ๔) หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ โดยสามารถ
เสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาชุมชน
ของตน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท าเกิดขึ้น ๕) หลัก
ความรับผิดชอบ เป็นการสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและ
ท้องถิ่น เช่น การใส่ใจปัญหาสาธารณะของชุมชน การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา การยอมรับ  
ในความเห็นที่แตกต่างกันของประชาชนในชุมชน และกล้าที่จะยอมรับผลดีและเสียจากการกระท า
ของตนเอง และ ๖) หลักความคุ้มค่า เป็นหลักในการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือเกิด
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม รวมถึงเลือกน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้พิจารณาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง๖๒ และน าไปสู่การปฏิบัติโดยในขั้นตอนของการด าเนินการ ต้องด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
ไว้ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน มีความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบ และชี้แจงได ้

๒.๒) มีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ  หลายคนอาจละเลย
ความส าคัญ อาจมองเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อย จึงไม่ค่อยให้ความส าคัญ แต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่อง
การจัดเก็บเอกสารเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการวางแผน โครงการ หรือกิจกรรมในการ
พัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบ เพราะเอกสารเหล่านั้นจะบันทึก
รายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการไปแล้วซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูล  
ชั้นเลิศ ในการที่จะน ามาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนาต่อยอดโครงการ
ต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะได้จัดท าขึ้นและยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของอุปสรรค และปัญหาในการ
ด าเนินการ๖๓ ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญในการศึกษาเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรของตนให้มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มีภารกิจจ านวนไม่น้อยที่เป็นภารกิจประจ าที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องถือปฏิบัติเป็นประจ าอยู่แล้ว เช่น การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และ  
ที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริม
ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ดังนั้น เมื่อ  
มีความเข้าใจในการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล ก็จะสามารถประหยัดทั้งงบประมาณ และเวลาไม่ต้อง
ออกไปส ารวจใหม่สามารถน าข้อมูลที่จัดเก็บไว้มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบในการวางแผน หรือ
โครงการได้ โดยในการจัดเก็บเอกสารนั้นควรจัดเก็บตามระบบเอกสารให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของหน่วย
ประเมิน หลายหน่วยงานยังบกพร่องในเรื่องการจัดเก็บเอกสาร จึงท าให้เอกสารไม่เป็นระเบียบตาม
ระบบ ตามหมวดหมู่ของตัวชี้วัด การสืบค้นข้อมูลเพื่อท าการประเมินจึงเป็นไปได้ยาก๖๔  

                                           
๖๒ สัมภาษณ์ นายทวิช ทวิชยานนท์, นายอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๓ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย , อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๖๔ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร , ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๕๒ 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรจึงมีการจัดระบบเอกสาร 
ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของหน่วยประเมิน โดยน าพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ใช้เป็นหลักในการบริหารงานโดยน าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
ของระเบียบมาปรับใช้ให้เกิดความโปร่งใสเพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ และบุคลากรต้องมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยการจัดเก็บ
ข้อมูลควรจัดเก็บเรียงล าดับไปตามหัวข้อของการประเมินเกณฑ์ชี้วัด๖๕ อันประกอบด้วย ๑) ข้อมูล
ทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความโปร่งใสและการยึดถือ
กฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓) การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย
ความร่วมมือ และการกระจายอ านาจให้ชุมชนจัดการตนเอง ๔) การปรับปรุงภารกิจ การลดขั้นตอน 
และอ านวยความสะดวกให้ประชาชน ๕) การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและความคุ้มค่าในการ 
ใช้ทรัพยากร ๖) ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการประชาชน ๗) ข้อมูลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน ๘) โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น เป็นต้น เพราะในการจัดเก็บเอกสารดังกล่าว
ข้างต้น เป็นการส ารวจตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการ
ด้านต่าง ๆ ในการให้บริการประชาชน เบื้องต้น จะได้ทราบว่าด าเนินการในส่วนใดไปแล้วบ้าง และใน
ส่วนใดที่ยังไม่ได้ด าเนินการ แผน โครงการ หรือกิจกรรมใดที่มีอุปสรรค และปัญหาเกิดขึ้นอย่างไร 
รวมทั้งเกิดประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้าง โดยในการจัดเก็บควรจัดเก็บเป็นเรื่อง ๆ  
ตามโครงการ หรือกิจกรรมนั้น ๆ๖๖  

๓) มีการประสานงานที่ดี ด้วยการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีลักษณะในการด าเนินงานแบบบูรณาการอยู่แล้ว เช่น ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมี 
การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบถึงปัญหา ประเด็นใน
การที่จะพัฒนา ความต้องการของประชาชนและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น ข้อมูลจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาชุมชน๖๗ เป็นต้น เพ่ือวิเคราะห์ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นในการประสานงานนั้น การประสานงานจึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ท าให้
การบริหารงานเกิดประสิทธิผล การประสานงานที่ดีประกอบด้วย๖๘ 

๓.๑) ข้อมูลมีความชัดเจน การประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนถิ่นและ
หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้น าชุมชนมีความชัดเจนโดยจะเป็นในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ออกเป็นหนังสือราชการเป็นไปตามตามกฎ ระเบียบของราชการแม้บุคลากรภายในองค์กรก็ต้องมีการ

                                           
๖๕ สัมภาษณ์ ดต. ดร.วิชิต ไชยชนะ, อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๖ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๗ สัมภาษณ์ นายไชยยา สมถวิล, นายอ าเภอตะพานหิน, จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๖๘ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด , อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๕๓ 

ประสานงานในรูปแบบลายลักษณ์อักษรเช่นกัน๖๙ ในการมอบหมายให้ด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
เพราะการด าเนินการนั้นหมายถึงด าเนินการในนามของราชการ ดังนั้นการด าเนินการใด ๆ ต้องมี
กฎหมายรองรับ การประสานงานที่ดีข้อมูลต้องมีความชัดเจนซึ่งเป็นผลให้ผู้รับฟังข้อมูล หรือได้รับ
ค าสั่งเกิดความรับรู้มีความเข้าใจ เกิดความชัดเจนในการวางแผนเพ่ือน าไปสู่การน าไปสู่การปฏิบัติ 
เพราะข่าวสาร หรือข้อมูลด้านเอกสารที่ได้รับไม่ต้องมีการตีความ๗๐เพ่ือท าความเข้าใจที่ถูกต้องอีก
ต่อไป ไม่สร้างให้การปฏิบัติเกิดเป็นข้อโต้แย้ง ข้อถกเถียง ซึ่งผลของการโต้แย้ง หรือโต้เถียงไม่สามารถ
น าไปสู่การตัดสินใจได้ เพราะต่างคนต่างไม่ยอมรับในความคิดเห็นของของคนอ่ืน มีอคติต่อกัน ท าให้
ความร่วมมือลดลง หรือขาดหายไป๗๑ เช่น ค าสั่ง หรือนโยบายจากส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค 
ขาดความชัดเจนเป็นกรอบแนวคิดกว้าง ๆ ไม่ชัดเจนเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมาเพ่ือท า
การพิจารณาหากระบวนวิธีการในการสนองต่อนโยบายด้วยวิธีการทางสภาเพ่ือร่วมคิดและตัดสินใจ 
เมื่อต่างคนต่างคิดอย่างหลากหลายแนวทาง หาข้อยุติไม่ได้เพราะขาดความชัดเจน จึงเกิดความลังเล  
ในการตัดสินใจในการก าหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม ผลที่ได้รับคือ การด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ  
จะลดบทบาทความร่วมมือไป และอีกประการหนึ่งคือ ทิศทางการสื่อสารของบุคคลในองค์กรซึ่งจะมี
การสืบต่อกันได้ทั้งในแนวบนลงล่างจากล่างขึ้นสู่บน หรือในแนวระดับเดียวกัน การสื่อสารแต่ละแนว
ย่อมส่งผลต่อการสร้างการการตัดสินใจหากกลุ่มบุคคลของแต่ละแนวทางมีความคิดที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นหากข้อมูล หรือการมีค าสั่งที่ถ่ายทอดมีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว ทุกสิ่งที่จะติดตามมาย่อม
มีความชัดเจนด้วย๗๒ เมื่อข้อมูลในกระบวนการสื่อสารมีความชัดเจน ย่อมเกิดความเข้าใจตรงกัน และ
ท าให้เกิดความร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ไม่ท าให้งานซ้อนกัน ขัดแย้งกัน  ประกอบด้วย  
มีความเข้าใจในนโยบาย ระบบการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กร, มีการประชาสัมพันธ์ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ทุกฝ่ายเกิดการรับรู้ , มีการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ หรือกิจกรรม, มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบาย รับฟังความคิดเห็น และให้
ข้อเสนอแนะ กรณีท่ีประสบปัญหาให้กับบุคลากร และมีป้ายประชาสัมพันธ์ในการแสดงขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทราบ๗๓ 

๔) มีการตรวจสอบเป็นระบบ และสม่ าเสมอ เป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งมีความส าคัญ
ต่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งเพราะการตรวจสอบเป็นการก ากับดู
และ หรือควบคุมเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบของราชการ เกิดความโปร่งใส 

                                           
๖๙ สัมภาษณ์ ดร.พเิชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๐ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย , อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๗๑ สัมภาษณ์ ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล , อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการเชิงพุทธ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๒ สัมภาษณ์ นายพจน์ หรูวรนันท์, นายอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๓ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร , ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๕๔ 

ในทุกขั้นตอน โดยทั่วไปแล้วการก ากับดูแล หรือตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นจะมี ๒ ลักษณะ ๑) เป็นการควบคุมหรือตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง ๒) เป็น
การตรวจสอบโดยประชาชนในชุมชน๗๔ 

๔.๑) มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง โดยการก ากับดูแลและ
ควบคุมโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นตัวแทนรัฐบาลกลาง เช่น ผู้ว่าราชการเป็นผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และทีอ านาจควบคุมดูแล เทศบาลทั้ง เทศบาลนคร เทศบาล
เมือง และเทศบาลต าบลโดยมีนายอ าเภอเป็นผู้ช่วยในการควบคุมดูแล และนายอ า เภอเป็นผู้ก ากับ
ดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอนั้น ๆ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น๗๕ 

๔.๒) มีการตรวจสอบโดยประชาชนในชุมชน โดยในการตรวจสอบของประชาชน 
จะมีสองลักษณะ คือ ตรวจสอบทางอ้อม และตรวจสอบทางตรง การตรวจสอบทางอ้อม เช่น โดยผ่าน
ผู้แทนของตนซึ่งมาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกับฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, 
สมาชิกสภาเทศบาล, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นผู้แทนของประชาชนที่
อยู่อาศัยในเขตการปกครองนั้น ๆ ที่ประชาชนได้เลือกเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทนในการก ากับแลฝ่าย
บริหารให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งการปฏิบัติที่ให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยกฎหมายได้ให้สิทธิ และอ านาจแก่ฝ่ายสภาท้องถิ่น
ไว้ในการเสนอแนะ การซักถาม การอภิปราย การลงมติไม่ไว้วางใจ การถอดถอนและอ่ืน ๆ ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการก ากับดูแล๗๖ ในขณะที่การตรวจสอบในทางอ้อมเช่นนี้อาจยังคงมีจุดบกพร่องอยู่บ้าง 
บ่อยครั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกตั้งข้อสงสัยว่าการด าเนินการตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ผ่าน
มาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือไม่เอาใจใส่เอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของ
ประชาชนที่เกิดขึ้น หรือถูกต้องข้อสังเกตว่าฝ่ายสภากับฝ่ายบริหารสมยอมกันหรือไม่เพ่ือแลกกับ
ผลประโยชน์ที่ได้รับ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบทางตรงโดยประชาชนอีกทางหนึ่ง เช่น การเปิด
ช่องทางอย่างหลากหลายให้ประชาชนได้ร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ร่วมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมด าเนินการในขั้นตอนการด าเนินงาน  
ของต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๗๗ 

๕) มีการพัฒนาการบริหารจัดการอยู่เสมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้หลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ  (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) เป็นกรอบในการบริหารจัดการองค์การโดยมุ่ง เน้น 

                                           
๗๔ สัมภาษณ์ นายไชยยา สมถวิล, นายอ าเภอตะพานหิน, จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๕ สัมภาษณ์ นายทวิช ทวิชยานนท์, นายอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๖ สัมภาษณ์ ดต. ดร.วิชิต ไชยชนะ, อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๗๗ สัมภาษณ์ นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล, นายอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 



๒๕๕ 

ให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน๗๘ คือ  
๑) การน าองค์กรเป็นการพัฒนาการด าเนินการของผู้บริหารในเรื่องวิสัยทัศน์เป้าประสงค์ค่านิยมความ
คาดหวังในผลการด าเนินการการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจการสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ในส่วนราชการการก ากับดูแลตนเองที่ดี และ
ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ๒) การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นการพัฒนา
วิธีการก าหนดและถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กลยุทธ์หลัก  และ
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือน าไปปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้าของการด าเนินการ ๓) การให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการพัฒนาการก าหนดความต้องการความคาดหวัง  และ
ความนิยมชมชอบในการสร้างความสัมพันธ์และการก าหนดปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้รับบริการ  และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ๗๙ ๔) การวัดการวิเคราะห์และการจัดความรู้เป็นการพัฒนาการเลือก
รวบรวมวิเคราะห์จัดการและการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ในการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ ๕) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลเป็นการพัฒนา
ระบบงานระบบการเรียนรู้การสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางขององค์การ ๖) การจัดการกระบวนการเป็นการ
พัฒนาการจัดการกระบวนการการให้บริการ และกระบวนการอ่ืนที่ช่วยสร้างความคุ้มค่า 
แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสนับสนุนเพ่ือให้บรรลุพันธกิจขององค์การ
ผลลัพธ์การด าเนินการเป็นการประเมินผลการด าเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติด้าน
ประสิทธิผลมิติด้านคุณภาพการให้บริการมิติด้านประสิทธิภาพและมิติด้านการพัฒนาองค์การ และ  
๗) ผลลัพธ์การด าเนินการเป็นการพัฒนาผลการด าเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติด้าน
ประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ๘๐ 

๖) มีการมอบหมายให้ตรงตามความรู้ และความสามารถ  เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง 
ซึ่งมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิผล บางครั้ง
ผู้บริหารบางท่านมีค าสั่งเพียงวาจาซึ่งไม่มีหลักฐานใด ๆ ในการอ้างอิงถึงค าสั่งนั้น เพราะการ
ด าเนินการใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ  
ของราชการ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นค าสั่งต้องมีความชัดเจน และเป็นลายลักอักษร ๘๑ 
เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง หนังสือสั่งการ ค าสั่ง ระเบียบเป็นต้น โดยเฉพาะการบริหารจัดการที่ขาดความ
ยุติธรรมนั้น เป็นสาเหตุของความขัดแย้งภายในองค์กร ท าให้ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่คิดถึงความไม่เป็น

                                           
๗๘ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน, อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร. 
๗๙ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด , อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๘๐ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรังนก, อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร , ๒๘ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๘๑ สัมภาษณ์ ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการเชิงพุทธ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๕๖ 

ธรรมจึงเป็นเหตุส าคัญให้เกิดการร้องเรียน๘๒ ไม่มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน การปฏิบัติงานข้าม 
สายงานการบังคับบัญชา มีความกระด้างกระเดื่องในการปฏิบัติงาน ไม่ท าหน้าที่ของตนเองตามระบบ
สายงาน ปัจจัยภายในเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งสิ้น๘๓ ดังนั้น ค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน และตรงตามความรู้  และ
ความสามารถ การปฏิบัติงานราชการตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นได้จัดท าขึ้นต้องมีการมอบหมายงานให้ชัดเจน เพราะการด าเนินการใด ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบของราชการ รวมถึงกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้องด้วย๘๔ เพราะหากผู้บริหารไม่มอบหมายให้ชัดเจนว่า ใครมีหน้าที่ด าเนินการอะไร บุคลากร
ก็ไม่อาจที่จะสามารถด าเนินการได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคลุมเครือ และขาด
ความรับผิดชอบเกิดความเสียหายต่อราชการ และในการมอบหมายงานนั้นผู้บริหารต้องมอบหมาย  
ให้ตรงตามความรู้ และความสามารถของบุคลากร “Put the right man on the right job”๘๕  
ในองค์กรของตนเองว่าใครมีความรู้ ความสามารถทางด้านใด รวมถึงรู้จักลักษณะนิสัย ความสามารถ
พิเศษ หรือความรับผิดชอบ ซึ่งตรงกับหลัก “ปุคคลัญญุตา” ในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ การเป็น 
ผู้รู้จักบุคลากรภายในองค์กรของตน ซึ่งเป็นหลักธรรมหนึ่งในหมวดสัปปุริสธรรม ๗ ประการ  
โดยผู้บริหารต้องรู้ถึงความแตกต่างกันของบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น มีอัธยาศัย มีความสามารถ หรือ
มีคุณธรรมมากน้อยกว่ากันอย่างไร เป็นต้น๘๖ เมื่อรู้ในสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วจะได้มอบหมายงาน 
ที่มีอยู่ให้ตรงตามคุณสมบัติดังกล่าว เพราะเมื่อพิจารณากระบวนการคัดเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากร 
ในเบื้องต้นก็ใช้วิธีการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถกันอยู่แล้ว แต่การปฏิบัติงานต้องอาศัยปัจจัย
หลายด้านเพื่อด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ บางท่านอาจจะมีความรู้ที่ดี แต่เมื่อถึงคราวปฏิบัติ
อาจยังคงขาดประสบการณ์ หรือขาดความรับผิดชอบจึงท าให้การด าเนินการไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควร ผู้บริหารในหลายองค์กรต้องประสบปัญหาที่เกิดจากการมอบหมายงานให้กับบุคลากร เช่น 
การที่ผู้บริหารต้องมานั่งแก้งานที่บุคลากรท าผิดพลาด หรือต้องมาช่วยบุคลากรเพราะด าเนินงาน 
ไม่เสร็จทันตามก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ เพียงเพราะการมองว่าเขาท าได้โดยขาดการพิจารณา
คุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ดังนั้น ผู้บริหารควรมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ลักษณะนิสัย 
และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิผลของการบริหารงานได้อย่างเต็มที่๘๗ 

                                           
๘๒ สัมภาษณ์ ดร.พเิชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๘๓ สัมภาษณ์ นายทวิช ทวิชยานนท์, นายอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพจิิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๘๔ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน , อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร , ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๘๕ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร , ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๘๖ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิเวที, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๘๗ สัมภาษณ์ ดต.ดร.วิชิต ไชยชนะ, อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๕๗ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงทัศนคติว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการเป็นปัจจัย 
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตรซึ่งประกอบไปด้วย 

๑) วางแผนอย่างบูรณาการ พบว่า การวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะมีลักษณะส าคัญ คือ ๑.๑) มีการวางแผนอย่างบูรณาการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะต้องมีความ
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ๑.๒) มีการก าหนดขั้นตอน 
ในการวางแผนที่ชัดเจน ว่าจะต้องท าข้ันตอนใดก่อน-หลังเป็นล าดับไป 

๒) มีการด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตรมีการด าเนินการ ดังนี้ ๒.๑) มีการด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒.๒) มีการ 
จัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลชั้นเลิศ ในการที่จะน ามาเป็น
องค์ประกอบในการตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนาต่อยอดโครงการต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะได้
จัดท าขึ้น ๒.๓) มีการมอบหมายให้ตรงตามความรู้ และความสามารถ 

๓) มีการประสานงานที่ดี พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลที่มีความชัดเจน
ในการประสานงาน ไม่ต้องมีการตีความเพ่ือท าความเข้าใจที่ถูกต้องอีกต่อไป ไม่สร้างให้การปฏิบัติ  
เกิดเป็นข้อโต้แย้ง ข้อถกเถียง ซึ่งผลของการโต้แย้ง หรือโต้เถียงไม่สามารถน าไปสู่การตัดสินใจได้ 
ประกอบด้วย มีการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติงานตามโครงการ หรือ
กิจกรรม, มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบาย รับฟังความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ มีป้ายประชาสัมพันธ์
ในการแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทราบ 

๔) มีการตรวจสอบเป็นระบบ และสม่ าเสมอ พบว่า มีการการตรวจสอบการบริหาร 
งานของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะมี ๒ ลักษณะ ๑) เป็นการควบคุมหรือตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ของรัฐด้วยกันเอง ๒) เป็นการตรวจสอบโดยประชาชนในชุมชนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

๕) มีการพัฒนาการบริหารจัดการอยู่เสมอ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้หลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ (PMQA)  
เป็นกรอบในการบริหารจัดการองค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง ๗ ด้าน คือ  
๑) การน าองค์กร ๒) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ๓) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ๔) การวัดการ
วิเคราะห์และการจัดความรู้ ๕) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ๖) การจัดการกระบวนการ ๗) ผลลัพธ์
การด าเนินการ 

๖) มีการมอบหมายให้ตรงตามความรู้ และความสามารถ พบว่า เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ซึ่งมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิผล โดยผู้บริหาร  
มีการมอบหมายให้กับบุคลากรตรงตามความรู้ และความสามารถของบุคลากร “Put the right man 
on the right job” เพราะการด าเนินการใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติ 
ให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบของราชการ รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้อง  



๒๕๘ 

ตารางท่ี ๔.๗ สรุปประเด็นส าคัญปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 

ประเด็น 
ประเด็นส าคัญ 

ปริมาณ 
ที ่ ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. มีวางแผนอย่างบูรณาการ ๑๐ ๒, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, 

๑๒, ๑๓, ๑๔ 

 

๒. มีการด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน ๑๐ ๔, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, 
๑๓, ๑๕, ๑๘, ๒๐ 

 
๓. มีการประสานงานที่ดี ๙ ๑, ๓, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๒, 

๑๕, ๒๐ 
 

๔. มีการตรวจสอบเป็นระบบ และสม่ าเสมอ ๘ ๒, ๓, ๔, ๖, ๑๑, ๑๓, 
๑๔, ๑๘ 
 

๕. มีการพัฒนาการบริหารจัดการอยู่เสมอ ๗ ๑, ๒, ๕, ๗, ๙, ๑๑, ๑๔,  
 

๖.  มีการมอบหมายให้ตรงตามความรู้ และ
ความสามารถ 

๗ ๔, ๖, ๑๑, ๑๓, ๑๕, ๑๘, 
๒๐ 

๔.๓.๔ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 

จากผลที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณได้น าไปสู่ประเด็นในการสัมภาษณ์เชิงลึก  
( In-depth Interview) จากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ืออธิบายเสริม หรือโต้แย้ง 
ถึงปรากฏการณ์ที่ได้รับ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญต่างได้แสดงทัศนคติโดยภาพรวมว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกุญแจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิผล หากผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีภาวะผู้น าสูงย่อมมีอิทธิพลในการบริหารงานขององค์ไปในทิศทางที่ดี ประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรสามารถบริหาร
จัดการผ่านเกณฑ์ในการประเมินได้ เป็นเครื่องพิสูจน์เชิงประจักษ์ต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ของคณะผู้บริหาร ซึ่งในการบริหารจัดการผู้บริหารทุกท่านมีความมุ่งมั่นที่จะท าหน้าที่ของตนเองให้ดี
ที่สุด จัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจ านวนมากในรอบปี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่  
ได้ก าหนดไว้ และยิ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่มาก การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนให้ประสบผลส าเร็จ
ย่อมต้องมีมากเช่นกันเหมือนเงาตามตัว ซึ่งอาจท าให้บุคลากรเกิดความเหน็จเหนื่อยเมื่อยล้าจากการ
ด าเนินการ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แสดงทัศนคติ ดังนี้ 

๑) มีความเฉลียวฉลาด เป็นคุณสมบัติของผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ ดังนั้นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



๒๕๙ 

ทุกท่านจะมีคุณสมบัติข้อนี้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบในการบริหารองค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยคุณสมบัติภาวะผู้น าด้านนี้จะแสดงออกมาในรูปแบบของการก าหนดวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารท่านนั้นซึ่งเป็นความสามารถในการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน โดยมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ, มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์ขององค์กรในการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป , มุ่งแสวงหารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่จะท า 
ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ และสามารถตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการ
ของบุคลากร และประชาชนได้ เป็นต้น๘๘ 

การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัล หรือผ่านเกณฑ์ 
การบริหารจัดการที่ดีนั้น ความเฉลียวฉลาดของผู้บริหารนับได้ว่ามีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ผู้บริหารที่มีความเฉลียวฉลาดจะมีความสามารถในการเรียนรู้และน าความรู้ที่มีมาใช้ในการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนา ตลอดถึงการประสานงานกับหน่วยราชการอ่ืน รวมทั้งประชาชนภายในเขต  
การปกครองของตนเองในการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง ในขณะที่การพัฒนา
ทางด้านองค์ความรู้ของผู้บริหารก็มีความส าคัญมาก เพราะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
ลักษณะความเป็นผู้น าสูง มีความรู้ความสามารถ กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง กล้ารับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการด าเนินงาน๘๙ มีความมุ่งมั่นในการท างาน กระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ คิดเร็วท าเร็ว และ 
มีความคิดริเริ่มในโครงการ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เสมอ นอกจากนี้ผู้บริหารยังต้องมีทัศนคติที่เปิด
กว้างรับรู้รับฟังสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความเสียสละ และอุทิศตนใน
การท างานเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นความรู้ความสามารถของผู้น าต้องมีความเหมาะสม และคู่ควร
กับภาระในต าแหน่งหน้าที่ของการเป็นผู้น าขององค์กรโดยองค์ความรู้นั้นท าให้เกิดความฉลาดใน  
๒ ประการ คือ ๑) ความฉลาดทางสติปัญญา และ ๒) ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งมีผลต่อภาระหน้าที่ที่
ส าคัญประการหนึ่งของผู้น าคือ การตัดสินใจ หากผู้น าไม่มีองค์ความรู้ตามหลักการบริหาร กล่าวคือ 
ความรู้ตามหลักทฤษฎีต่าง ๆ หรือองค์ความรู้ที่สะสมมาจากประสบการณ์ของผู้บริหารเอง รวมทั้งองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมของผู้น าแล้ว ก็จะเป็นการยากในการที่จะน าพาองค์กรของตน
ให้ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้๙๐  

องค์ความรู้ของผู้บริหาร คือ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง เพราะการปฏิบัติ
หน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ขั้นตอนการ
ด าเนินการของภาคราชการเป็นหลัก เพราะโดยปกติแล้วบุคลากรทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตามกรอบ
ของกฎ ระเบียบวินัยซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยในด้านกฎ ระเบียบ และวินัยนั้นก็คือ
ด้านนิติธรรมของธรรมภิบาลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว หากมี

                                           
๘๘ สัมภาษณ์ นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์, นายอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๘๙ สัมภาษณ์ ดร.สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี, อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์

จังหวัดพิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๙๐ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรังนก , อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร , ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๖๐ 

ผู้บริหาร หรือบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ และตระหนักถึงหลักส าคัญในการยึดถือตาม
หลักกฎหมายก็จะท าให้ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย เพราะการด าเนินการตามกรอบของกฎ ระเบียบ
และวินัยท าให้การปฏิบัติงานเกิดความเรียบร้อยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กฎ ระเบียบและวินัยที่มี
ความเหมาะสมจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ท าให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเกิดประโยชน์แก่รัฐ เพราะกฎ ระเบียบและวินัยเป็นการ
ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ปฏิบัติด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเป็น
ตัวก ากับดูแลให้การด าเนินการเป็นไปตามระยะที่ก าหนดรวมถึงเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน  

สิ่งที่ควรพัฒนาด้านภาวะผู้น าให้ดียิ่งขึ้น หมายถึง เป็นภาวะผู้น าที่ผู้บริหารองค์กรมีอยู่
ทุกท่านอยู่แล้วแต่เมื่อต้องบริหารจัดการทั้งในส่วนของคน เงิน งาน ความต้องการที่หลากหลาย และ
ซับซ้อนในสังคมปัจจุบัน ประกอบด้วย 

๑) ความรู้คู่คุณธรรม นอกจากความเฉลียวฉลาดของผู้บริหารแล้ว ภาวะผู้น า 
อีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลควบคู่กับความเฉลียวฉลาด คือ คุณธรรมซึ่งเป็นเครื่องก ากับ หรือควบคุม
ไม่ให้ใช้ความเฉลียวฉลาดที่มีอยู่ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้ อง ความเฉลียวฉลาดที่ขาดคุณธรรมใน
พระพุทธศาสนาเรียกว่า “เฉโก” คือ ฉลาดแกมโกง แต่ในขณะที่ความเฉลียวฉลาดที่มีคุณธรรมควบคู่
ด้วยจะเรียกว่า “บัณฑิต” คือ ฉลาดอย่างสร้างสรรค์ หากเปรียบเทียบผู้บริหารเสมือนกับแม่ปูที่พาลูก
ปูเดินไปหากิน แม้ว่าแม่ปูจะพยายามบอกลูกปูให้เดินตรง ๆ ทางหน่อย แต่ในขณะที่ตนเองก็เดิน 
ไม่ตรงทางเช่นกัน เมื่อเป็นอย่างนี้ลูกปูจะเดินตรงทางได้อย่างไร ก็เปรียบเสมือนกับผู้น ากับผู้ตาม
ภายในองค์กร ผู้น าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อผู้ตามหรือบุคลากรภายในองค์กร หาก
ผู้น ามีบุคลิกลักษณะอย่างไรผู้ตามก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน ในทัศนะของพระพุทธศาสนา ผู้น าต้อง
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม และจริยธรรมโดยได้รับการพัฒนาทั้งในส่วนของกาย วาจา และจิตใจ ของผู้น าได้
ด้วยตนเองก่อนดังพุทธพจน์ว่า “เมื่อฝูงโคว่ายข้ามน้ า ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคหมดทั้งฝูงนั้นก็ไปตรงตาม
กัน เพราะมีผู้น าที่ไปตรง ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นใหญ่ หากบุคคลผู้
นั้นประพฤติชอบธรรม หมู่ประชาชนนอกนั้นก็จะพลอยด าเนินตาม ทั้งแว่นแคว้นก็จะอยู่เป็นสุข หาก
ผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรม” ดังนั้น คุณธรรมของผู้น าจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ๙๑ 

การมีความรู้คู่คุณธรรมมีความสอดคล้องกับแนวทางในพระพุทธศาสนา คือ ทั้งความ
เฉลียวฉลาดในการบริหารงานของผู้บริหาร และคุณธรรมเป็นสิ่งเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน กล่าวคือ 
ความรู้คู่คุณธรรม เพราะความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้ในการบริหาร และ
คุณธรรมก็เป็นองค์ความรู้ที่สั่งสมขึ้นที่มุ่งไปในการกระท าที่เป็นประโยชน์ ดังที่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับองค์ความรู้ทั้งสองประการไว้ในอันธสูตร มีใจความโดยย่อว่า ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคล ๓ จ าพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก คือ คนตาบอด  คนตาเดียว และคนสองตา ๑) คนตา

                                           
๙๑ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิเวที, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๖๑ 

บอด๙๒ หมายถึง คนที่ไม่มีองค์ความรู้ทั้งทางโลก คือองค์ความรู้ในการใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง 
และองค์ความรู้ในทางธรรมที่ใช้ประกอบการตัดสินใจว่าเรื่องใดจะเป็นผลดี เรื่องใดจะเป็นผลเสีย 
เรื่องใดที่จะเป็นประโยชน์ หรือเป็นไม่เป็นประโยชน์ท าให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม เป็นต้น  
๒) คนตาเดียว หมายถึง ถึงคนที่มีองค์ความรู้เพียงด้านเดียว คือ มีองค์ความรู้ในการใช้ประกอบอาชีพ
เลี้ยงดูตนเองด้านเดียวซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ดีต่อผู้น า แต่หากขาดองค์ความรู้ทางธรรมที่จะคอยยับยั้ง
ไม่ให้น าความรู้เหล่านั้นไปใช้ในทางที่ผิด ก็จะน าพาองค์กรไปสู่ความล่มสลาย ดังนั้นพระองค์ทรง
สรรเสริญบุคคลประเภทที่ ๓ ว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐสุดคือ คนสองตา หมายถึง ผู้ที่มีองค์ความรู้ใน
การใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และมีองค์ความในทางธรรมสามารถแยกแยกความผิดชอบชั่วดี 
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจว่าเรื่องใดจะเป็นผลดี เรื่องใดจะเป็นผลเสียต่อส่วนรวม ดังนั้น การพัฒนา
องค์ความรู้ของผู้น าให้มีความเหมาะสม และคู่ควรกับภาระในต าแหน่งหน้าที่ของการเป็นผู้น าของ
องค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญ๙๓ 

ในขณะที่การพัฒนาด้านองค์ความรู้จะท าให้ผู้บริหารเกิดภาวะความเป็นผู้น าสูงเพราะ
องค์ความรู้ที่ได้รับจะส่งผลให้ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบเป็นแบบอย่างได้มี
ความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม มีวิสัยทัศน์ สามารถก าหนดนโยบายในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์ขององค์กรในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสามารถน าผู้ร่วมงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ โดยการมุ่งแสวงหารูปแบบ และวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ สามารถ
ตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการของบุคลากร และประชาชนได้ สามารถท าให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้๙๔ ซึ่งการพัฒนาผู้บิหารให้มีความเฉลียวฉลาดนี้มีจุดประสงค์สอง
ประการคือ พัฒนาเพ่ือให้เกิดทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) และทักษะด้าน
เทคนิค (Technical Skills) และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human  Skills) 

๒) ความอบอุ่นภายในองค์กร เป็นการครองใจบุคลากร ผู้บริหารมีคือหลักพรหม
วิหาร ๔ เป็นหลักธรรมประจ าใจของผู้น า หรือผู้ปกครองที่ดี ซึ่งเมื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีหลักธรรมนี้แล้ว ย่อมเป็นที่รักใคร่ เป็นบุคคลที่บุคลากรในองค์กรให้ความ
เคารพนับถือ และให้ความศรัทธา๙๕ ซึ่งประกอบด้วย ๑) เมตตา มีความเป็นมิตรไมตรีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน มีน้ าใจ ปรารถนาดีต่อกัน ๒) กรุณา มีความต้องการช่วยเหลือให้บุคคลอ่ืน
ให้พ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อน โดยเมื่อบุคลากรมีความทุกข์เกิดขึ้นนั้นผู้น าจะต้องมีกรุณา ช่วย

                                           
๙๒ สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ, อาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๙๓ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา อ าเภอเมืองพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๙๔ นายพจน์ หรูวรนันท์, นายอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๙๕ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิเวที, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๖๒ 

บ าบัดทุกข์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้รวดเร็วที่สุด ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ซึ่งเป็นภารกิจที่ผู้บริหารต้องรีบด าเนินการเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยเร็วท าให้สภาพจิตใจของประชาชนดีขึ้น มีก าลังใจต่อสู้ และให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานได้ง่ายขึ้น๙๖ ๓) มุทิตา เช่น เมื่อบุคลากร หรือเพ่ือนร่วมงานมีความสุข 
ความส าเร็จมากขึ้น ผู้น าก็จะต้องพลอยยินดี โดยการช่วยส่งเสริมสนับสนุน และประการสุดท้าย คือ 
อุเบกขา คือ การรักษาความเป็นกลาง ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งไม่เลือกที่รัก มักที่ชังซึ่งก่อให้เกิดความ
ล าเอียง และอคติท่ีไม่ดี๙๗ วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติราชการ เพราะผู้บริหารต้องรับบทหนักเรื่อง
การเมืองท้องถิ่น การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ซึ่งการวางตนเป็นกลางเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด และหากเมื่อใดที่เกิดความขัดแย้งขึ้นต้องรีบยุติความขัดแย้งภายในองค์กรให้เร็วที่สุด  
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะลดรอยร้าวภายในองค์กรได้เป็นอย่างดีโดยการใช้เหตุผล การสร้างความ
เข้าใจ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา รับฟังความคิดเห็นของทุกคนแม้แต่เสียงส่วนน้อยก็ต้องรับฟัง  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน รับฟังทั้งข้อดี และข้อเสีย มีความหนักแน่น และเป็น
เสาหลัก สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้๙๘  ซึ่งหลักพรหมวิหารนี้
สามารถน ามาบูรณาการใช้ในช่วงระยะเวลาและโอกาสต่าง ๆ ดังนี้ ในเวลาปกติ ใช้หลักเมตตา คือ 
มอบความรัก ความเอ็นดู ความเกื้อกูล เปรียบเสมือนคนปกติไม่เจ็บป่วย แต่ในยามที่มีปัญหาเกิดขึ้น 
ควรใช้หลักกรุณา เช่น บุคลกรได้รับความเดือดร้อน มีความทุกข์ หรือองค์กรเกิดปัญหา เปรียบเสมือน
คนป่วยที่ต้องรีบท าการรักษาให้เป็นปกติเหมือนเดิม ในยามที่บุคลากรมีความก้าวหน้าในชีวิต หรือ
การงาน ควรใช้หลักมุทิตา คือ การแสดงความยินดีโดยการกล่าวยกย่องชมเชยในที่ประชุม หรือใน
ยามปกติก็กล่าวให้ก าลังใจในการท างาน ชี้แนะแนวทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นต้น และ
ในยามที่เกิดปัญหาอันเกินวิสัยเกินกว่าที่จะใช้ความเมตตา และความกรุณาได้ ใช้หลักอุเบกขา วางใจ
ให้เป็นกลาง ด ารงซึ่งความยุติธรรม ไม่เอนเอียงท่ีจะช่วยเหลือด้วยอคติ๙๙ 

๓) การจูงใจด้วยพระเดช และพระคุณ ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ทักษะสูง มักจะพบว่ามีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ หรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรของ
ตนให้เกิดความความภาคภูมิใจ มีความรักความพอใจในต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น
ต าแหน่งใด ๆ ก็มีความส าคัญเหมือนกัน เพราะเป็นองค์ประกอบ เป็นปัจจัยที่สนับสนุนเกื้อกูล 
ให้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเม่ือมีความรักเมื่อท าสิ่งใดก็ท า
ด้วยความพอใจ ท าด้วยความเต็มใจ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน เปิดโอกาสให้ประชาชน 
มีส่วนร่วม มีความเพียรในการกระท าสิ่งนั้น มีความอุตสาหะอดทนอดกลั้นที่จะท างานให้บรรลุตาม

                                           
๙๖ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๙๗ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ, อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๙๘ สัมภาษณ์ นายพจน์ หรูวรนันท์, นายอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๙๙ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา อ าเภอเมืองพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๖๓ 

เป้าหมาย๑๐๐ มีความเอาใจใส่จดจ่อกับงานที่ท าท างานด้วยความตั้งใจท าด้วยปัญญารู้จักพินิจ
พิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ ตรวจหาสาเหตุด้วยความรอบคอบ มีการใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง
ท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการที่สะดวกในการปฏิบัติงาน จัดล าดับ
ความส าคัญ และเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพ่ือใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ากับงบประมาณเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน๑๐๑ ซึ่งในการทางปฏิบัติ
นับว่าเป็นเรื่องที่มีความยาก เพราะในการบริหารจัดการในปัจจัย ๔ อย่าง คือ คน เงิน วิธีการ และ
อุปกรณ์ การบริหารคนนับว่ายากที่สุด เพราะคน หรือบุคลากรภายในองค์กรเป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ  
มีความคิดเป็นของตนเองโดยจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอารมณ์พออารมณ์เปลี่ยนความคิดก็
เปลี่ยนไปด้วย ดังนั้น การบริหารบุคลากรจะนับว่ายากต้องอาศัยทั้งความรู้และประสบการณ์ โดยส่วน
ใหญ่บุคลากรจะมีอยู่ ๒ ลักษณะ ตามท่ีเรียนกันมา คือ กลุ่ม X กับกลุ่ม Y พวกกลุ่ม X ท าความเข้าใจ
แบบง่าย ๆ คือ กลุ่มขี้เกียจไม่ชอบท างานชอบหลบหลีกขาดความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของ
ตนเองซึ่งต้องถูกควบคุม บังคับ หรือข่มขู่ให้ท างาน ชอบให้สั่งการและใช้วิธีการลงโทษ เพ่ือให้ใช้ความ
พยายามได้อย่างเต็มศักยภาพ และอีกกลุ่มหนึ่งคือ พวกกลุ่ม Y กลุ่มนี้ คือ พวกคนขยันอย่างมี
เป้าหมาย หมายถึง ท างานเพ่ือสนองความต้องการบางอย่างของตนเอง ดังนั้น ผู้บริหารจะสร้าง
แรงจูงใจใน ๒ ลักษณะ คือ พระเดชกับพระคุณ๑๐๒  

การสร้างแรงจูงใจด้วยพระเดช และพระคุณ โดยปกติแล้วการปฏิบัติหน้าที่ในราชการ
จะมีกรอบในการด าเนินการ มีกฎหมายรองรับ และมีบทลงโทษซึ่งเป็นเครื่องมือในการควบคุม อีกทั้ง
ยังเป็นแรงกระตุ้น หรือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่ม X ซึ่งเมื่อผู้บริหารใช้บังคับ
แบบเคร่งครัดในช่วงแรกก็จะได้รับผลสะท้อนกลับ คือ บุคลากรมีปฏิกิริยาแสดงออถึงความ  
ไม่ค่อยพอใจ แต่ทว่าด้วยการบังคับใช้กฎ ระเบียบของผู้บริหารหากเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบของราชการซึ่งบุคลากรก็ไม่อาจจะโต้แย้งได้เพราะงานที่ตนเองรับผิดชอบนั้นก็เป็นงาน
ราชการซึ่งรับรู้กฎระเบียบอยู่แล้วตั้งแต่ตอนสมัครสอบ ดังนั้นผู้บริหารเพียงแค่ต้องใช้ความอดทน  
ในระยะแรก ๆ ในช่วงเวลาที่บุคลากรเริ่มปรับตัวแล้วทุกอย่างก็จะเข้าท่ีเข้าทางไปเอง๑๐๓ 

ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญยังมีความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจที่ต่างออกไปโดยเห็น
ว่าการสร้างแรงจูงใจนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีก็จริงอยู่ แต่ไม่สามารถท่ีจะครองใจผู้ตาม คือ บุคลากรได้ โดยมอง
ว่าการใช้พระเดชนั้นจะก่อให้เกิดความหวาดกลัว เพราะเป็นการบังคับใช้ได้ดีกับบุคลากรกลุ่ม X คือ 
กลุ่มเกียจคร้าน แต่ไม่สมควรน ามาใช้กับกลุ่มขยัน คือกลุ่ม Y ดังนั้นจึงควรน าพระคุณมาใช้ร่วมด้วย 

                                           
๑๐๐ สัมภาษณ์ นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์, นายอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร , อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา อ าเภอเมืองพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๓ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ, อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๖๔ 

หมายถึงใช้พระเดชกับพระคุณควบคู่กันไปซึ่งจะก่อให้เกิดความผูกพันกันในองค์กรอย่างแท้จริงแทนที่
จะท างานด้วยเคร่งเครียดก็จะผ่อนคลายลง หรืออาจจะกลายเป็นการท างานด้วยความเต็มที่เต็มใจไป
เลยอย่างค าว่า “พระเดชเป็นเครื่องค้ าจุน พระคุณเป็นเครื่องค้ าใจ”๑๐๔ ซึ่งค านี้มีให้ได้ยินอยู่ในสังคม
ของชาวไทยอยู่แล้วซึ่งผู้บริหารแต่ละท่านจะใช้พระเดช หรือพระคุณมากกว่ากัน เพราะทั้งพระเดช
และพระคุณมีผลดีและผลเสียเหมือนกัน เช่น หากใช้พระเดชมากกว่าพระคุณจะเกิดความหวาดกลัว 
เกิดการต่อต้าน แต่สามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด ในขณะที่ใช้พระคุณมากพระ
เดชจะเกิดความเกรงใจ ความเคารพซึ่งกันและกันอยู่เหมือนครอบครัวเดียวกันแต่ก็ใช้ได้ส าหรั บบาง
คน เพราะบางครั้งอาจท าให้บุคลากรหลงระเริงจากการบังคับใช้กฎ ระเบียบที่หย่อนยานจนท าให้งาน
ราชการเสียหายเกินแก้ไขได้ ดังนั้นต้องใช้อย่างสมดุลคือใช้ทั้งพระเดชและพระคุณควบคู่กันไป๑๐๕ 

๔) มีความกล้าตัดสินใจด้วยความถูกต้อง ภาวะผู้น าข้อนี้ เป็นปัจจัยโดยตรง 
สู่ประสิทธิผลของการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ในการตัดสินใจเพ่ือให้
การด าเนินงานขององค์กรสามารถด าเนินต่อไปได้ หากผู้บริหารมีความลังเลไม่แน่ชัดในเรื่องที่จะท า
การตัดสินใจจะท าให้องค์กรระส่ าระสายไปด้วยและอาจถูกร้องเรียนว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
การตัดสินใจต้องอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความถูกต้องด้วยจะได้ไม่เกิดการร้องเรียน เช่น เรื่องท่ีถูกร้องเรียน
ที่พบเห็นกันอยู่ก็คือ การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับโครงการใหญ่ ๆ ต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชน๑๐๖ เช่น
โครงการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่เกี่ยวกับการสร้าง การซ่อม การพัฒนาถนน เป็นต้น 

ดังนั้น การตัดสินใจของผู้บริหารต้องยึดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเป็นหลักในการ
ตัดสินใจ เพราะเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยจะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ด้วย๑๐๗ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องส่วนใหญ่ 
มีความรู้และประสบการณ์พอสมควร เช่น เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกสภามาหลายสมัยมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมีทีมงานที่จะคอยดูแลเรื่องของกฎ 
ระเบียบที่ดี แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นดุลพินิจของผู้บริหารเอง โดยในพระราชบัญญัติได้ก าหนดหน้าที่ของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีใจความว่า ให้ก าหนดนโยบาย ออกค าสั่ง อนุญาต อนุมัติ  
วางระเบียบในการด าเนินงาน เป็นต้น ซึ่งในการด าเนินการทั้งหมดนี้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ การตัดสินใจในพระพุทธศาสนาจะยึดหลักอุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง 
ปราศจากอคติ ยึดเอาหลักความถูกต้อง ไม่ยึดตามความถูกใจของตนนั่นเอง๑๐๘ 

                                           
๑๐๔ สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ, อาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ , อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๒ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ นายไชยยา สมถวิล, นายอ าเภอตะพานหิน, จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิเวที, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๖๕ 

สรุป ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงทัศนคติว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรซึ่งประกอบ
ไปด้วย 

๑) มีความเฉลียวฉลาด พบว่า ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตรทุกท่านเป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิผล โดยคุณสมบัติ
ภาวะผู้น าด้านนี้จะแสดงออกมาในรูปแบบของการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดนโยบายในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน โดยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ , มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์ 
ขององค์กรในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป , มุ่งแสวงหารูปแบบรวมถึง
วิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่จะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ สามารถตอบสนองความ
คาดหวัง หรือความต้องการของบุคลากร และประชาชนได้ 

๒) มีความรู้คู่คุณธรรม พบว่า เป็นสิ่งที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เช่น การมีความเสียสละ  
มีความซื่อสัตย์ มีความเมตตากรุณา ถ้อยทีถ้อยอาศัย เลือกคนให้เหมาะกับงาน มีความเคารพต่อกัน 
ปกครองดูแลกันเหมือนพ่ีน้องท าให้เกิดความสามัคคีของผู้ร่วมงานทั้งภายใน ภายนอกจะท าให้งาน
เกิดผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับทั้งภายในองค์กร 

๓) มีความอบอุ่นภายในองค์กร (พรหมวิหาร) พบว่า เป็นสิ่งที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
เช่น ๑) มีความเป็นมิตรไมตรีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน มีน้ าใจ ปรารถนาดีต่อกัน (เมตตา)  
๒) มีการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข โดยเมื่อบุคลากรมีความทุกข์เกิดขึ้นนั้นผู้น าจะต้องมีกรุณา ช่วยบ าบัด
ทุกข์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้รวดเร็วที่สุด ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือสร้าง 
ขวัญก าลังใจให้แก่ประชาชน (กรุณา) ๓) ส่งเสริมสนับสนุน เช่น เมื่อบุคลากร หรือเพ่ือนร่วมงาน 
มีความสุข ความส าเร็จมากขึ้น ผู้น าก็จะต้องพลอยยินดี โดยการช่วยส่งเสริมสนับสนุน (มุทิตา) และ  
๔) การรักษาความเป็นกลาง ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งไม่เลือกที่รัก มักที่ชังซึ่งก่อให้เกิดความล าเอียง 
รวมถึงอคติที่ไม่ดี วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติราชการ เมื่อใดที่เกิดความขัดแย้งขึ้นต้องรีบยุติความ
ขัดแย้งภายในองค์กรให้เร็วที่สุด (อุเบกขา) 

๔) มีการจูงใจด้วยพระเดช และพระคุณ พบว่า เป็นสิ่งที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เช่น 
ต้องใช้ด้วยความสมดุลไม่เน้นหนักอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป เช่น การใช้พระเดชด้วยการบังคับใช้
กฎระเบียบที่เคร่งครัดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ควรจะใช้พระคุณเสียก่อนด้วยการแนะน า เสนอแนะ หรือ
ส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาให้เกิดการปฏิบัติงานที่ถูกต้องก่อนซึ่งเป็นการจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕) มีความกล้าตัดสินใจด้วยความถูกต้อง (อุเบกขา) พบว่า เป็นสิ่งที่ควรพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น เช่น การตัดสินใจต้องอยู่บนพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเป็นหลักในการตัดสินใจ  
ซ่ึงมีความสอดคล้องกับหลักอุเบกขาในพรหมวิหารธรรม คือ ความวางใจเป็นกลาง ปราศจากอคติ  
ยึดเอาหลักความถูกต้อง ไม่ยึดตามความถูกใจของตน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง และ
พวกพ้อง 

 



๒๖๖ 

ตารางท่ี ๔.๘ สรุปประเด็นส าคัญปัจจัยด้านภาวะผู้น า 

ประเด็น 
ประเด็นส าคัญ 

ปริมาณ 
ที ่ ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. มีความเฉลียวฉลาด ๙ ๒, ๔, ๕, ๖, ๙, ๑๔, ๑๖, 

๑๗, ๑๙ 
 

๒. มีความรู้คู่คุณธรรม ๑๐ ๑, ๒, ๓, ๘, ๑๓, ๑๕, 
๑๖, ๑๗, ๑๘, ๒๐ 
 

๓. มีความอบอุ่นภายในองค์กร  (พรหมวิหาร) ๙ ๑, ๓, ๔, ๖, ๑๓, ๑๕, 
๑๖, ๑๗, ๑๘ 
 

๔. มีการจูงใจด้วยพระเดช และพระคุณ ๙ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๑๒, ๑๓, 
๑๖, ๑๗ 
 

๕. มีความกล้าตัดสินใจด้วยความถูกต้อง (อุเบกขา) ๑๐ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๘, ๑๕, 
๑๗, ๑๙, ๒๐, 

๔.๓.๕ ปัจจจัยด้านบุคลากรทีมี่คุณภาพ  

นอกจากปัจจัยทั้ง ๔ ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้วยังพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับรางวัล หรือผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดีนั้นจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพ คือ 
เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงต่อต าแหน่งงาน มีความรับผิดชอบสูง๑๐๙ มีความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง มีความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคและปัญหาในการด าเนินการ
เป็นอย่างมากในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด มีทักษะในการสร้างการมีส่วนร่วม  
ทั้งภายในองค์กร ประชาชนในพ้ืนที่ และภาคเอกชน๑๑๐ เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์
การที่จะด าเนินการด้วยความทุ่มเทเช่นนี้ได้ เป็นเพราะมีความรักความพอใจต่อหน้าที่ของตนเอง เมื่อ
มีความรักในหน้าที่ของตนก็ย่อมเสาะแสวงหาองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้องานและ
ล าดับขั้นตอนวิธีการในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ๑๑๑ ซึ่งเกิดจากการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดฝึกอบรม เพ่ือส่ง เสริมการเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วย
วิธีการต่าง ๆ หรือส่งเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความรู้ความสามารถ และ
น าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมีการน าองค์ความรู้มาใช้

                                           
๑๐๙ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๐ สัมภาษณ์ นายทวิช ทวิชยานนท์, นายอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์, นายอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๖๗ 

ในการไตร่ตรองการท างานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ โดยใช้ก าลังสติปัญญา มีการแสวงหาวิธีการ
ปรับปรุงกระบวนการ หรือมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเหมาะสม๑๑๒ มีการ
กระบวนการในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งมีการพัฒนาดี
ยิ่งขึ้นไป เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิบัติงานโดยบุคลากรที่มีคุณภาพดังกล่าวจะมีลักษณะ ดังนี้ 

๑) มีเป็นผู้มีสติปัญญาดี มีความฉลาด (Head) มีปฏิภาณไหวพริบ เป็นคนช่าง
สังเกต มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ในการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือการ
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ในเรื่องต่างๆ ทั้งความรู้ในงานที่รับผิดชอบอยู่  รวม
ไปถึงความรู้อ่ืน ๆ วิชาชีพ วิชาคน และวิชาโลกที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของตนเอง มีความพร้อม
สามารถรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต นอกจากนี้เป็นผู้คิด
บวกสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนโดยรอบท่ีเกี่ยวข้อง๑๑๓ 

๒) มีความมุ่งม่ันตั้งใจ และมีความรับผิดชอบสูง (Heart) มีก าลังใจดี มีความทุ่มเท 
รักการท างาน มีฉันทะในการท างานมีความสามารถ มีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในการ 
ท าประโยชน์เพื่อองค์กรสามารถเข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี มีความสุขในงานและความส าราญ 
ในชีวิตได้อย่างสมดุล รวมถึงมีความผูกพันต่องานและองค์กร๑๑๔        

๓) มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ และมีทักษะ (Hand) มีประสบการณ์ มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะที่หลากหลายซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมาก เพราะในสมัยปัจจุบันสามารถ
เข้าถึงความรู้ ได้ไม่ยากสามารถเข้าถึงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยากหากหลายช่องทาง สิ่งที่มี
ความส าคัญยิ่งกว่าคือการน าความรู้เหล่านั้นมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์
ได้จริง เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการสั่งสมมาจากประสบการณ์โดยการฝึกฝนอย่างหนักอยู่ในวินัยอย่าง
ต่อเนื่อง๑๑๕   

๔) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ (Health) ไม่มีโรคภัย
เบียดเบียน มีการดูแลรักษาสุขภาพเสมอ เพราะหากมีความรู้และความเชี่ยวชาญดีแค่ไหน แต่หาก
สุขภาพไม่ดีก็ไม่สามารถใช้ความรู้ ความสามารถที่มีนั้นให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  เพราะต้องลา
งาน ขาดงานเพ่ือรักษาตนเองซึ่งส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ท าให้
การบริหารจัดการขององค์กรเกิดความล่าช้า และอาจก่อให้เกิดความเสียหายอีกด้วย นอกจากนี้ยัง

                                           
๑๑๒ สัมภาษณ์ นายไชยยา สมถวิล, นายอ าเภอตะพานหิน, จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา อ าเภอเมืองพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร., อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ , อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๘ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๖๘ 

หมายความรวมไปถึงสุขภาพของจิตใจด้วย เพราะในการปฏิบัติงานราชการต้องสามารถรับมือกับ
ความกดดัน ความเครียด และปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย๑๑๖ 

๕) มีพฤติกรรมที่ดี มีความกตัญญู ไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ (Behavior) คือ มี
ความศรัทธา และความผูกพันต่อองค์กรของตนเองเปรียบเสมือนบ้านผู้ร่วมงานทุกคนเปรียบเสมือน
ญาติ ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ก้าวร้าว ไม่ถือตนเองว่าดีกว่า เก่งกว่า 
ประพฤติตนรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่ในกฏ ระเบียบไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นการสร้าง
ความแตกแยกให้เกิดข้ึนภายในองค์กร๑๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๙ สรุปประเด็นส าคัญปัจจจัยด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ประเด็น 
ประเด็นส าคัญ 

ปริมาณ 
ที ่ ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. มีสติปัญญาดี มีความฉลาด มีไหวพริบ  ๑๑ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, 

๑๐, ๑๓, ๑๖, ๒๐ 
 

๒. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความรับผิดชอบสูง ๙ ๑, ๓, ๔, ๖, ๘, ๑๐, ๑๖, 
๑๗, ๒๐ 
 

๓. มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ และมีทักษะ  ๑๐ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๒, 
๑๕, ๑๗, ๒๐ 
 

๔. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและ
จิตใจ 
 

๙ ๔, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๒, 
๑๕, ๑๗ 

๕. มีพฤติกรรมที่ดี มีความกตัญญู ไม่ประพฤติ 
นอกกฎเกณฑ์ 

๙ ๑, ๒, ๖, ๙, ๑๐, ๑๒, 
๑๕, ๑๖, ๑๗ 

๔.๓.๖ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ 

การวัดผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติสามารถประเมินได้จากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของ
จ านวนโครงการจากแผนพัฒนาประจ าปีที่ได้น าไปตั้งเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

                                           
๑๑๖ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิเวที, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๗ สัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร , อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๖๙ 

ประจ าปีในปีที่ขอรับการประเมิน และได้มีการด าเนินการ ประกอบด้วย เอกสาร หลักฐานที่แสดง  
ให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าว ได้บรรลุผลตามข้อมูล เช่น แผนพัฒนาสี่ปี, ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี, สัญญาจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง, การก าจัดขยะ การจัดหาน้ าสะอาด,  
การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ, รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ, จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า
และทางบก, ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นต้น ที่ทุกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายนั้น โดยในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตรให้มีวิธีการในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑) มีการด าเนินการในการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ หลายคนอาจ
ละเลยความส าคัญ อาจมองเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อย จึงไม่ค่อยให้ความส าคัญ แต่ในความเป็นจริงแล้ว
เรื่องการจัดเก็บเอกสารเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการวางแผน โครงการ หรือกิจกรรมใน
การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบ เพราะเอกสารเหล่านั้นจะ
บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการไปแล้วซึ่งจะเป็น
แหล่งข้อมูลชั้นเลิศ ในการที่จะน ามาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนาต่อ
ยอดโครงการต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะได้จัดท าขึ้นและยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของอุปสรรค 
และปัญหาในการด าเนินการ๑๑๘ ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญในการศึกษาเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ของตนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มีภารกิจจ านวนไม่น้อยที่เป็นภารกิจประจ าที่ทุกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติเป็นประจ าอยู่แล้ว เช่น การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน 
และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ส่งเสริมส่งเสริมการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ  
ผู้พิการ การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ดังนั้น 
เมื่อมีความเข้าใจในการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล ก็จะสามารถประหยัดทั้งงบประมาณ และเวลาไม่
ต้องออกไปส ารวจใหม่สามารถน าข้อมูลที่จัดเก็บไว้มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบในการวางแผน หรือ
โครงการได้๑๑๙ โดยในการจัดเก็บเอกสารนั้นควรจัดเก็บตามระบบเอกสารให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของ
หน่วยประเมิน หลายหน่วยงานยังบกพร่องในเรื่องการจัดเก็บเอกสาร จึงท าให้เอกสารไม่ เป็นระเบียบ
ตามระบบ ตามหมวดหมู่ของตัวชี้วัด การสืบค้นข้อมูลเพ่ือท าการประเมินจึงเป็นไปได้ยาก๑๒๐  

ดังนั้น การจัดระบบเอกสารให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของหน่วยประเมิน โดยน าพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ใช้เป็นหลักในการ
บริหารงานโดยน าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของระเบียบมาปรับใช้ให้เกิดความโปร่งใสเพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ 

                                           
๑๑๘ สัมภาษณ์ นายพจน์ หรูวรนันท์, นายอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๙ สัมภาษณ์ นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล, นายอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๗๐ 

และบุคลากรต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และมีความ
รับผิดชอบต่อชุมชน๑๒๑ โดยการจัดเก็บข้อมูลควรจัดเก็บเรียงล าดับไปตามหัวข้อของการประเมิน
เกณฑ์ชี้วัด อันประกอบด้วย ๑) ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประเมินความโปร่งใสและการยึดถือกฎหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓) การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายความร่วมมือ และการกระจายอ านาจให้ชุมชนจัดการ
ตนเอง ๔) การปรับปรุงภารกิจ การลดขั้นตอน และอ านวยความสะดวกให้ประชาชน ๕) การบริหาร
จัดการอย่างมืออาชีพและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ๖) ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ในการ
ให้บริการประชาชน ๗) ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ๘) โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น 
เป็นต้น เพราะในการจัดเก็บเอกสารดังกล่าวข้างต้น เป็นการส ารวจตรวจสอบการบริหารจัดการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการด้านต่าง ๆ ในการให้บริการประชาชน เบื้องต้น  
จะได้ทราบว่าด าเนินการในส่วนใดไปแล้วบ้าง และในส่วนใดที่ยังไม่ได้ด าเนินการ แผน โครงการ หรือ
กิจกรรมใดที่มีอุปสรรค และปัญหาเกิดขึ้นอย่างไร รวมทั้งเกิดประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์อย่างไร
บ้าง โดยในการจัดเก็บควรจัดเก็บเป็นเรื่อง ๆ ตามโครงการ หรือกิจกรรมนั้น ๆ๑๒๒  

๒) มีการมอบหมายงานตรงตามความรู้ และความสามารถ (ปุคคลัญญุตา) เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิผล 
เพราะการด าเนินการใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ
ของราชการ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นค าสั่งต้องมีความชัดเจน และเป็นลายลักอักษร๑๒๓ 
เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง หนังสือสั่งการ ค าสั่ง ระเบียบเป็นต้น โดยเฉพาะการบริหารจัดการที่ขาดความ
ยุติธรรมนั้น  เป็นสาเหตุของความขัดแย้งภายในองค์กร ท าให้ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่คิดถึงความ  
ไม่เป็นธรรมจึงเป็นเหตุส าคัญให้เกิดการร้องเรียน ไม่มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน การปฏิบัติงาน 
ข้ามสายงานการบังคับบัญชา มีความกระด้างกระเดื่องในการปฏิบัติงาน ไม่ท าหน้าที่ของตนเองตาม
ระบบสายงาน ปัจจัยภายในเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งสิ้น๑๒๔ ดังนั้น ค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานต้องมีความชัดเจน และตรงตามความรู้ และ
ความสามารถ การปฏิบัติงานราชการตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้จัดท าขึ้นต้องมีการมอบหมายงานให้ชัดเจน เพราะการด าเนินการใด ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบของราชการ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 
เพราะหากผู้บริหารไม่มอบหมายให้ชัดเจนว่า ใครมีหน้าที่ด าเนินการอะไร บุคลากรก็ไม่อาจที่จะ
สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคลุมเครือ และขาดความรับผิดชอบ
เกิดความเสียหายต่อราชการ๑๒๕ และในการมอบหมายงานนั้นผู้บริหารต้องมอบหมายให้ตรงตาม

                                           
๑๒๑ สัมภาษณ์ นายไชยยา สมถวิล, นายอ าเภอตะพานหิน, จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๓ สัมภาษณ์ ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๔ สัมภาษณ์ นายทวิช ทวิชยานนท์, นายอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๕ สัมภาษณ์ นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์, นายอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๗๑ 

ความรู้ และความสามารถของบุคลากร “Put the right man on the right job” ในองค์กรของ
ตนเองว่าใครมีความรู้ ความสามารถทางด้านใด รวมถึงรู้จักลักษณะนิสัย ความสามารถพิเศษ หรือ
ความรับผิดชอบ ซึ่งตรงกับหลัก “ปุคคลัญญุตา” ในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ การเป็นผู้รู้จักบุคลากร
ภายในองค์กรของตน ซึ่งเป็นหลักธรรมหนึ่งในหมวดสัปปุริสธรรม ๗ ประการ โดยผู้บริหารต้องรู้ถึง
ความแตกต่างกันของบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น มีอัธยาศัย มีความสามารถ หรือมีคุณธรรมมากน้อย
กว่ากันอย่างไร เป็นต้น๑๒๖ เมื่อรู้ในสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วจะได้มอบหมายงานที่มีอยู่ให้ตรงตาม
คุณสมบัติดังกล่าว เพราะเมื่อพิจารณากระบวนการคัดเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากร ในเบื้องต้นก็ใช้
วิธีการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถกันอยู่แล้ว แต่การปฏิบัติงานต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านเพ่ือ
ด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ บางท่านอาจจะมีความรู้ที่ดี แต่เมื่อถึงคราวปฏิบัติอาจยังคงขาด
ประสบการณ์ หรือขาดความรับผิดชอบจึงท าให้การด าเนินการไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ๑๒๗ 
ผู้บริหารในหลายองค์กรต้องประสบปัญหาที่เกิดจากการมอบหมายงานให้กับบุคลากร เช่น การที่
ผู้บริหารต้องมานั่งแก้งานที่บุคลากรท าผิดพลาด หรือต้องมาช่วยบุคลากรเพราะด าเนินงานไม่เสร็จ  
ทันตามก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ เพียงเพราะการมองว่าเขาท าได้โดยขาดการพิจารณาคุณสมบัติด้าน
อ่ืน ๆ ดังนั้น ผู้บริหารควรมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ลักษณะนิสัย และความ
รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารงานได้อย่างเต็มที่๑๒๘ 

๓) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในขณะที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการ เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความ ส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพราะเป็นการส่งเสริมให้เกิดแนวคิดใหม่ และ
เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เช่น การจัดกิจกรรม หรือจัดนิทัศน์การในการแสดงผลงานการ
บริหารงาน เพ่ือเป็นการกระตุ้นการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ๑๒๙ ส่งผลงานทางการบริหารที่ดีที่สุดขององค์กรในรอบ ๑ ปี จ านวน ๑ 
กิจกรรม หรือมากกว่า เพ่ือจัดนิทัศน์การในการแสดงผลงานขององค์กรที่ตนเองบริหารอยู่โดย
กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกระดับด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลโดยแท้จริง๑๓๐ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล กล่าวคือ ๑) หลักนิติธรรม เช่น การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอยู่

                                           
๑๒๖ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิเวที, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน , อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ,  

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๘ สัมภาษณ์ ดต.ดร.วิชิต ไชยชนะ, อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๙ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรังนก , อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร , ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๗๒ 

ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่ขัด หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีแนวทางอย่างไรให้ผลประโยชน์เกิด
กับประชาชน โดยไม่ขัด หรือแย้งกับกฎหมาย และรัฐธรรมนูญ ๒) หลักคุณธรรม เช่น การส่งเสริมเพ่ือ
การสร้างแรงจูงใจ เช่น เงินรางวัล เกียรติบัตร หรือสิ่งอื่นใด เพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓) หลักการมีส่วนร่วม เช่น  
การจัดกิจกรรมเพ่ืออส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพราะในปัจจุบันอยู่กับแบบต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างท า 
ขาดการเรียนรู้ ในการน าแนวคิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่จะสามารถน ามาต่อยอดในการ
ประยุกต์ หรือบูรณาการใช้ในองค์กรของตน และยังเป็นการส่งเสริม ในส่วนของหลักที่ ๔) หลักความ
โปร่งใส หลักที่ ๕) หลักความคุ้มค่า และหลักที่ ๖) หลักความพร้อมให้ตรวจสอบเพราะการน าผลงาน
ขององค์กรที่ตนเองบริหารอยู่มาจัดแสดงผลงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน๑๓๑  

๔) บุคลากรมีคุณภาพ (อิทธิบาทธรรม) ในขณะที่การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามข้อบัญญัติได้นั้น เป็นที่น่าสังเกตว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ประจ าปีต่าง ๆ จะมีบุคลากรภายในองค์กรมีคุณภาพ กล่าวคือ มีความรู้ความสามารถตรงต่อต าแหน่ง
งาน มีความรับผิดชอบสูง๑๓๒ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง มีความอดทนอด
กลั้นต่ออุปสรรคและปัญหาในการด าเนินการ๑๓๓ เป็นอย่างมากในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้
ดีที่สุด มีทักษะในการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภายในองค์กร ประชาชนในพ้ืนที่ และภาคเอกชนเพ่ือ
มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ การที่จะด าเนินการด้วยความทุ่มเทเช่นนี้ได้ เป็นเพราะมีความ
รักความพอใจต่อหน้าที่ของตนเอง เมื่อมีความรักในหน้าที่ของตนก็ย่อมเสาะแสวงหาองค์ความรู้ต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้องานและล าดับขั้นตอนวิธีการในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
ข้อบัญญัติ๑๓๔ 

๕) มีความอบอุ่นในองค์กร (พรหมวิหารธรรม) การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ตามข้อบัญญัตินั้น ต้องอาศัยปัจจัยการบริหารทั้ง ๔ ประการเบื้องต้น คือ คน วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ 
และเงินโดยในปัจจัยทั้งสี่ประการนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีอยู่แล้ว แต่จะท าอย่างไรจึงจะ
สามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้ เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งสี่ประการจะเห็นว่า คน หรือ
บุคลากรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิด ความรู้สึก และเป็นปัจจัยหลักที่
จะขับเคลื่อนปัจจัยอีกสามประการที่เหลือ๑๓๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินการนั้นสังเกตได้ว่าจะมีบรรยากาศในการท างานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรมีลักษณะที่มี

                                           
๑๓๑ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๓๒ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๓ สัมภาษณ์ นายทวิช ทวิชยานนท์, นายอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๔ สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ, ดร., อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๕ สัมภาษณ์ นายพจน์ หรูวรนันท์, นายอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๗๓ 

ความอบอุ่นเหมือนกับค าว่า “รักกันเหมือนพ่ี ดีกันเหมือนน้อง ปรองดองกันเหมือนญาติ”๑๓๖ เช่น  
มีการด าเนินการบนพ้ืนฐานของความรัก และความปรารถนาดีที่ต้องการช่วยให้พ้นจากความทุกข์,  
มีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ และเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านในการ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ
งานที่สอดคล้องกับปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน๑๓๗ มีการบริการให้เข้าถึงชุมชน
อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง, มีกระบวนการในการด าเนินการในการคลายความเดือนร้องของบุคลากร
และประชาชนที่มีความรวดเร็ว ทั้งทางตรงและทางอ้อม๑๓๘ มีการสิ่งอ านวยความสะดวกปัจจัย 
พ้ืนฐานของบุคลากร, มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน, มีการส่งเสริมสนับสนุน หรือยกย่อง
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถของตนให้เป็นแบบอย่าง๑๓๙ มีการประเมินการ
ปฏิบัติงานโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม, มีมาตรฐานในการตรวจสอบ, มีหน่วยงานภายนอกมาร่วม
ตรวจสอบ, มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล๑๔๐ เพ่ือป้องกันอคติเพราะความรัก 
ความโกรธ ความกลัว ความไม่รู้ยึดหลักกฎหมายระเบียบค าสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมายใน
การตัดสินใจยึดถือความยุติธรรม ตัดสินใจด้วยความเด็ดขาด เป็นต้น ซึ่งการสร้างความอบอุ่นดังนี้มี
ความสอดคล้องกับหลักพรหมวิหารธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ท าด้วยความรัก (เมตตา) ท าด้วย
ความปรารถนาที่ดีที่จะช่วยประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยากไม่ได้มุ่งหาประโยชน์เข้าสู่ตนเอง และ
พวกพ้อง (กรุณา) พัฒนาให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้น (มุทิตา) และยึดความถูกต้องเป็นหลัก 
ในการด าเนินการ ไม่ยึดเอาความถูกใจของตนเอง หรืออคติของตนเป็นที่ตั้ง๑๔๑ 

สรุปได้ว่า ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติเกิดขึ้นได้นั้นเพราะอาศัย
ปัจจัย ๔ ปัจจัย คือ การบริหารจัดการ ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วม และปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ 
นอกจากนี้ยังพบว่า ในการด าเนินงานบางอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักธรรม  
ในพระพุทธศาสนาแฝงรวมอยู่ในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีการผสมผสานอย่าง
กลมกลืนในกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีประสิทธิผล คือ  

๑) มีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น ส่งเสริมการมีระบบการ
จัดเก็บเอกสารและข้อมูล เป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการวางแผน โครงการ หรือกิจกรรม

                                           
๑๓๖ สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ, อาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๗ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ, อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๓๘ สัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร , อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๓๙ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ , อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๒ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๔๐ สัมภาษณ์ นายไชยยา สมถวิล, นายอ าเภอตะพานหิน, จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๔๑ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา อ าเภอเมืองพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๗๔ 

ในการพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบ เพราะเอกสารเหล่านั้นจะ
บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการไปแล้วซึ่งจะเป็น
แหล่งข้อมูลชั้นเลิศ  

๒) มีการมอบหมายงานตรงตามความรู้ และความสามารถ (ปุคคลัญญุตา) เช่น 
ค าสั่งในการแต่งตั้ง หรือ การมอบหมายหน้าที่ มีความชัดเจนเป็นลายลักอักษร เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง 
หนังสือสั่งการ ค าสั่ง เป็นต้น ว่าใคร ด ารงต าแหน่งอะไร มีอ านาจหน้าที่อย่างไร  ตรงตามความรู้
ความสามารถของบุคลากร “Put the right man on the right job” ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
“ปุคคลัญญุตา” โดยอยู่หลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนา คือ รู้ในความสามารถของบุคลากร 

๓) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การจัดนิทัศน์การในการแสดงผลงานการบริหารงาน 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิผล
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการ  

๔) บุคลากรมีคุณภาพ (อิทธิบาทธรรม) ประกอบด้วย มีความรักในหน้าที่การงาน  
มีความพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ส าเร็จ มีความรับผิดชอบตั้งใจท าหน้าที่ของตนเอง มีการ
แสวงหาองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้องาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักอิทธิบาท
ธรรมในพระพุทธศาสนา 

๕) มีความอบอุ่นในองค์กร (พรหมวิหารธรรม) เช่น มีการด าเนินการบนพ้ืนฐานของ
ความรัก มีความปรารถนาดีที่ต้องการช่วยให้พ้นจากความทุกข์ มีการส่งเสริมสนับสนุน หรือยกย่อง
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ , มีการประเมินการปฏิบัติงานโปร่งใส บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักพรหมวิหารธรรมในพระพุทธศาสนา 

ตารางท่ี ๔.๑๐ สรุปประเด็นส าคัญประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ 

ประเด็น 
ประเด็นส าคัญ 

ปริมาณ 
ที ่ ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. มีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ ๘ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๙, ๑๓, 

๑๔ 
 

๒. มีการมอบหมายให้ตรงตามความรู้ และ
ความสามารถ (ปุคคลัญญุตา) 

๑๑ ๔, ๕, ๗, ๘, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๘, ๒๐ 

    
๓. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๙ ๒, ๕, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๔, ๑๖, ๑๗ 
 

๔. บุคลากรมีคุณภาพ (อิทธิบาทธรรม) 
 

๑๑ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๐, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ 



๒๗๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ สรุปประเด็นส าคัญประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ (ต่อ) 

ประเด็น 
ประเด็นส าคัญ 

ปริมาณ 
ที ่ ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 
๕. มีความอบอุ่นในองค์กร (พรหมวิหารธรรม) 

 
๑๐ ๑, ๓, ๘, ๑๒, ๑๓, ๑๕, 

๑๖, ๑๗, ๑๘, ๒๐ 

๔.๓.๗ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ 

ผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง พิจารณาจาก
ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลส าเร็จการ
จัดเก็บรายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่ ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม แล้วน าจ านวน
รายมาเปรียบเทียบสัดส่วนกับจ านวนรายทั้งหมดในทะเบียนคุมภาษี หรือข้อมูลจากแผนที่ภาษี 
เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าว ได้บรรลุผลตามข้อมูล เช่น 
ทะเบียนคุมภาษี หรือค่าธรรมเนียม บัญชีทะเบียนรายรับรายจ่าย รายงานแสดงรายรับรายจ่าย  
งบแสดงฐานะการเงิน โดยในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรให้มีวิธีการในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑) มีปัจจัยแห่งความส าเร็จ การด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้นั้น 
ทั้งคณะผู้บริหาร และบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการอยู่บนพ้ืนฐานปัจจัย
แห่งความส าเร็จ ๕ ประการ คือ ๑) มีความรักในหน้าที่ของตนเอง คือ ทั้งผู้บริหาร และบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความเชื่อมั่นในหน้าที่การงานราชการของตนเองเพราะเมื่อมีศรัทธา
ในเรื่องใดแล้วก็จะความรักความพอใจในหน้าที่การงานของตนเอง เมื่อมีความรักความพอใจในหน้าที่
การงานของตนเองก็จะมีความเพียรพยายามในการด าเนินการให้ประสบความส าเร็จตามมา เช่น มี
ความศรัทธาในหน้าที่ราชการของตนเป็นหน้าที่ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้บริการสาธารณแก่
ประชาชนด้วยความเสียสละ และด้วยความอดทนโดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยการพัฒนาให้เกิดความศรัทธาในหน้าที่การงานของตน คือ 
การปลูกฝังให้เกิดกระบวนการทางความคิด ฝึกการคิดในเชิงบวก มองให้เห็นประโยชน์ของสิ่งที่จะท า 
เช่น การจัดตั้งวัฒนธรรมองค์กรและด าเนินการตามวัฒนธรรมที่ดีนั้น๑๔๒ ๒) มีความอดทนมุ่งมั่น
ท างานให้ส าเร็จ คือ ความพยายามด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย เข้มแข้งอดทน ไม่ทอดทิ้งภารหน้าที่
ของตนที่ปฏิบัติอยู่นั้น เปรียบเสมือนนาฬิกาที่ท าหน้าที่ในการบอกเวลา ไม่ว่าจะฤดูหนาว ฤดูร้อน 
หรือฤดูฝนนาฬิกาก็ยังคงท าหน้าที่บอกเวลาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เพราะการด าเนินการทุกอย่าง
ไม่สามารถที่จะกระท าให้ส าเร็จลงได้ ยิ่งการปฏิบัติหน้าที่ในราชการซึ่งเป็นการให้บริการสาธารณะแก่

                                           
๑๔๒ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, ป.ธ. ๙, ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา, อ าเภอเมือง

พิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๗๖ 

ประชาชนซึ่งมีความต้องการที่หลากหลายด้วยแล้วก็ยิ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ในการ
ด าเนินการต้องอยู่ ในกรอบ และเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการที่ก าหนดไว้ จึงจะสามารถ
ด าเนินการ๑๔๓ ๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง คือ การรู้จักภารกิจหน้าที่ของตนเองว่า 
ขอบเขตงานของตนเองมีอะไรบ้าง มีขั้นตอนการด าเนินงานอย่างไร๑๔๔ ๔) มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มก าลังความสามารถ คือ การเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง จดจ่อ จริงจัง มุ่งมั่น
เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ โดยใช้วัฒนธรรมองค์กร “หน้าไม่งอ รอไม่นาน บริการอย่างเต็มใจ”๑๔๕  
๕) มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตน คือ มีความเข้าใจเบื้องต้นในบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ประชาชน
ที่อยู่อาศัยมีการประกอบอาชีพไม่เหมือนกัน ประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองเขาก็ประกอบอาชีพที่มี
ความหลากหลาย เป็นข้าราชการ พ่อค้า แม่ค้า มีบริษัท ห้างร้านเป็นจ านวนมากซึ่งสามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ แต่ประชนชนที่อยู่นอกตัวเมืองออกมาอาศัยในชนบทส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ช่วงกลางวันอยู่บ้านบ้างไม่ได้อยู่บ้านบ้าง มีความเข้าใจในเรื่องการเสียภาษีบ้าง ไม่ทราบเรื่องการเสีย
ภาษีบ้าง ประชาชนช าระภาษีตรงไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด๑๔๖ 

ดังนั้น การสร้างความเข้าใจโดยการจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง จากวิทยากรผู้มีความสามารถ เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับ 
กฎหมาย ระเบียบ และความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้   
ความเข้าใจ รวมทั้งประสบการณ์ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับน ามาบูรณาการ
ใช้ในการปฏิบัติงาน๑๔๗ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งให้บุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เป็นการรักษา
ความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรว่าการด าเนินการ 
จะมีประสิทธิผลในการจัดเก็บรายได้ และประสิทธิภาพในแง่ของการใช้ทรัพยากรอย่างน้อยเท่าที่
จ าเป็น และมีประสิทธิภาพในแง่ของการตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง  ซ่ึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการเพ่ือจัดเก็บภาษีนั้นต้องมีความอดทนมากในการรองรับอารมณ์ที่อาจเข้ามากระทบ
ในการด าเนินการ เพราะยังมีประชาชนบางส่วนที่มีทัศนคติ กล่าวคือ ยังมีความต้องการในการที่จะ

                                           
๑๔๓ สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๔๔ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร , ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๔๕ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร , ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๔๖ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ , อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๘ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๔๗ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร , ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๗๗ 

ผู้รับมากกว่าเป็นผู้ให้ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีมาตรการในการกระตุ้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาษี 
ให้เกิดความรักในหน้าที่การงานของตนเอง มีความภาคภูมิใจ มีความเสียสละทุ่มเท๑๔๘ 

๒) มีการสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บรายได้ ในขณะที่การสร้างแรงจูงใจในการ
จัดเก็บรายได้งานต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทุกส่วนฝ่าย จากสภาพอุปสรรคและปัญหาที่ เกิดขึ้นในการ
จัดเก็บรายได้ พบว่าประชาชนบางรายไม่ให้ความร่วมมือเสียภาษีจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน  ดังนั้น
การที่จะให้ประชาชนผู้มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเกิดความเต็มใจที่จะช าระภาษีผู้บริหารต้องสร้าง
แรงจูงใจ๑๔๙ เช่น การออกให้บริการนอกพ้ืนที่, การจัดท าโครงการภาษีคืนก าไรให้ประชาชน โดยให้ผู้
ที่เสียภาษีตรงเวลาได้รับเอกสารส่วนลดในการซื้อสินค้าพ้ืนฐานในการด ารงชีพ หรือโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรในการจัดเก็บภาษี การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในรูปแบบที่
หลากหลาย หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมเพ่ือท าการชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่
ประชาชนในพ้ืนที่ว่า เงินจากภาษีของประชาชน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้นั้น น ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเองในรูปแบบของการบริการสาธารณะ๑๕๐ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิด
ความรู้สึกว่าเงินที่ประชาชนมอบให้มาในรูปแบบภาษีไม่ได้น าไปใช้ในกิจการที่ไม่เกิดประโยชน์ แต่จะ
เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเองในรูปแบบต่าง ๆ  

๓) มีการปรับข้อมูลของผู้ เสียภาษีเป็นปัจจุบัน  ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะข้อมูลของผู้เสียภาษี เช่น ข้อมูลเปลี่ยนผู้ถือครองที่ดิน อาคารป้าย 
โดยขอความร่วมมือจากเจ้าของทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงจากส านักงานที่ดิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือความถูกต้องของข้อมูลในการจัดเก็บภาษี โดยสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการมีมนุษยสัมพันธ์กับ
ประชาชนอยู่บ่อยครั้งเพ่ือให้เกิดความสนิทสนมเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เมื่อเกิดความคุ้นเคยกัน
แล้ว เรื่องต่าง ๆ ที่เคยมีอุปสรรคปัญหาย่อมคลี่คลายไปได้เอง บุคลากร และประชาชนจะเกิดความ
ศรัทธา และปฏิบัติตาม๑๕๑ ซึ่งในการสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันนี้มีความสอดคล้องกับหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา คือ หลักทุติยปาปณิกสูตร หลักที่ ๓ นิสสยสัมปันโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้ 
หลักธรรมในหัวข้อนี้เน้นไปในเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถ  
ในการสื่อสารและประสานงานให้แต่ส่วนฝ่ายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินแนวทางตามกรอบ
ทิศทางที่องค์กรต้องการบรรลุ หรือการมีความสามารถในการผูกใจบุคลากร และประชาชน ท าให้

                                           
๑๔๘ สัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๔๙ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรังนก , อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร , ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๕๐ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๕๑ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๒ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๗๘ 

ตนเองเป็นที่รักของบุคลากร๑๕๒ ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า “วิสาสาปรมาญาติ ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่าง
ยิ่ง” สามารถท าให้บุคลากรแต่ละคนปฏิบัติงานตามค าสั่งด้วยความเต็มใจ มีความสามารถในการ
ติดต่อประสานงานกับบุคลากร และหน่วยงานอ่ืนให้ร่วมด าเนินการในกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้การ
บริหารจัดการส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามกรอบระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้
การท างานเกิดแรงจูงใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการการจัดเก็บรายได้ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ซึ่งคุณลักษณะนี้ตรงกับค าว่า Human Relation Skill คือ ความช านาญด้านมนุษยสัมพันธ์ หรือ
ทักษะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์๑๕๓ 

๔) มีการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้การบริหารจัดการในการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการจัดเก็บภาษี เช่น  
มีการจัดท าการบริการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต จัดท า QR Code เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ 
ผู้เสียภาษี, มีการจัดท าการบริการช าระเงินภาษีด้วยการโอนเงินผ่านโทรศัพท์ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอน
ในการจัดเก็บภาษี ทั้งยังเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีไม่ต้อง
เดินทางมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการเสียภาษี และท าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้จัดท าขึ้น รวมทั้งกิจกรรมที่ก าลังด าเนินการ และ
ผลส าเร็จของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วผ่านทาง Website, Facebook, Line, Twitter 
และ Instagram๑๕๔ เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ ต้องอาศัยการบริหารจัดการ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร และการมีส่วนร่วม โดยบูรณาการร่วมกับหลักนิสสยสัมปันโน ของหลักทุติยปาปณิกสูตร คือ 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ค้นพบจากการสัมภาษณ์ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณา
การการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บ
รายได้ ผู้วิจัยค้นพบกระบวนวิธีการ ดังนี้  

๑) มีปัจจัยแห่งความส าเร็จ ประกอบด้วย มีความรักในหน้าที่ของตนเอง, มีความอดทน
มุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จ, มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง, มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ และมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักพละ ๕  
ในพระพุทธศาสนา คือ พลังแห่งความส าเร็จ ๕ ประการประกอบด้วย ความเชื่อ (สัทธา) ความเพียร 
(วิริยะ) ความรับผิดชอบ (สติ) ความตั้งใจ (สมาธิ) ความเข้าใจ (ปัญญา) 

                                           
๑๕๒ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิเวที, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๓ สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ, อาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๔ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๗๙ 

๒) มีการสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บรายได้ เช่น การออกให้บริการนอกพ้ืนที่, การ
จัดท าโครงการภาษีคืนก าไรให้ประชาชน โดยให้ผู้ที่เสียภาษีตรงเวลาได้รับเอกสารส่วนลดในการซื้อ
สินค้าพ้ืนฐานในการด ารงชีพ หรือโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการจัดเก็บภาษี  

๓) มีการปรับข้อมูลของผู้เสียภาษีเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเปลี่ยนผู้ถือครองที่ดิน อาคาร
ป้าย โดยขอความร่วมมือจากเจ้าของทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงจากส านักงานที่ดิน หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือความถูกต้องของข้อมูลในการจัดเก็บภาษี  

๔) มีการใช้เทคโนโลยี เช่น มีการจัดท าการบริการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต จัดท า QR 
Code เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี, มีการจัดท าการบริการช าระเงินภาษีด้วยการโอนเงิน
ผ่านโทรศัพท์ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ สรุปประเด็นส าคัญประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได ้

ประเด็น 
ประเด็นส าคัญ 

ปริมาณ 
ที ่ ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. มีปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 
๙ ๖, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๓, 

๑๔, ๑๖, ๑๗,  
 

๒. มีการสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บรายได้ ๘ ๒, ๓, ๗, ๘, ๑๐, ๑๒, 
๑๓, ๑๔  

    
๓. มีการปรับข้อมูลของผู้เสียภาษีเป็นปัจจุบัน ๑๐ ๑, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 

๑๐, ๑๒, ๑๖ 
 

๔. มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ ๙ ๓, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๓, 
๑๕, ๑๗ 

๔.๓.๘ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  

การพิจารณาจากผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย โดยพิจารณาจากรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณของปีที่ขอรับการประเมิน โดยใช้อัตรา
การเบิกจ่ายงบลงทุนเปรียบเทียบกับวงเงินงบลงทุนทั้งหมดในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หากมีการโอน หรือมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีจะน ายอดงบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ ทั้งนี้ไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูล เช่น 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี บัญชีทะเบียนรายรับรายจ่าย รายงานแสดง
รายรับรายจ่าย ฎีกาเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย โดยในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 



๒๘๐ 

จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรให้ มี
วิธีการในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑) มีการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ (วิมังสา) การด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายให้ประสบผลส าเร็จได้นั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องมีองค์ความรู้ และทักษะ 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งจะมีการพัฒนาบุคลกรอยู่เสมอ๑๕๕ เช่น ส่งเข้ารับการ
อบรมเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ รวมถึงเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้อง เพราะการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของราชการนั้นมีระเบียบ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติที่มี
จ านวนมากเพ่ือประกอบในการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ ทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องยึดถือ และปฏิบัติตาม เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ป้องการการทุจริต๑๕๖ เกิดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เพราะเนื่องจากมีระเบียบก าหนดบทลงโทษไว้เมื่อปฏิบัติงาน
ผิดพลาด๑๕๗ แต่ในการบวนการในการด าเนินการตามขั้นตอนนี้ย่อมเกิดความล่าช้า ไม่เหมือนกัน
หน่วยงานเอกชนซึ่งจะมีความรวดเร็วกว่า ยิ่งมีวงเงินสูงก็จะมีขั้นตอนที่มากขึ้น บางครั้งกว่าจะได้ผู้
รับจ้าง หรือกว่าจะได้วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการมันใช้ระยะเวลาเป็นเดือน หรืออาจเป็นปี๑๕๘  

ดังนั้น ในการด าเนินการเพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเข้ารับการฝึกอบรม๑๕๙ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในกฎ 
ระเบียบ เพราะหากพิจารณาอีกประการหนึ่ง กฎ ระเบียบ รวมทั้งขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีอยู่นั้น โดย
ภาพรวมเป็นการสร้างข้ึนมาเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี เช่น พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้เป็นหลักในการบริหารงานโดยน าหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ของระเบียบมาปรับใช้โดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ให้เกิดความโปร่งใสเพ่ือ
ง่ายต่อการตรวจสอบ และเป็นการสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต๑๖๐ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน เป็นต้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจากวิทยากร หรือจากเพ่ือน ๆ ที่เข้ารับการอบรมจะได้มุมมองใหม่ 
แนวคิด รวมถึงเทคนิควิธีการในการที่จะน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาในการปรับปรุงกระบวนการ 
ในการลดขั้นตอน เพ่ือการด าเนินงานให้มีความคล่องตัวขึ้น เพราะระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการบางมาตรายังมีข้อจ ากัดอยู่ และเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการท าให้การเบิกจ่าย

                                           
๑๕๕ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิน่จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๖ สัมภาษณ์ นายพจน์ หรูวรนันท์, นายอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๗ สัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๕๘ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง, อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๕๙ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิเวที, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๐ สัมภาษณ์ นายทวิช ทวิชยานนท์, นายอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๘๑ 

งบประมาณรายจ่ายสามารถตอบสนองการให้บริการสาธารณะ รวมถึงความต้องการของประชาชนได้ 
เพราะระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของท้องถิ่นยังเสถียรภาพ เพราะมี การ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เก่ียวข้องเป็นไปอย่างกล้า ๆ กลัว ๆ ส่งผลให้การ
พัฒนาท้องถิ่นมีความล่าช้าตามไปด้วย๑๖๑ ดังนั้น จึงต้องมีการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

๒) มีการด าเนินการตามกฎ ระเบียบเพื่อความโปร่งใส (อุเบกขา) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่สามารถด าเนินการในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายได้ดีอยู่แล้ว เพราะต้อง
ด าเนินการไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดเนื่องจากมีการตรวจสอบในการ
เบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน๑๖๒ เป็นต้น เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยปกติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการประเมินประสิทธิภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ซึ่งเป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพ่ือมุ่งหวังให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เข้าใจ และรู้จักตนเองในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ๑๖๓ มีการบริการสาธารณะ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ คือ องค์การต่อต้านการทุจริต
และสิทธิพลเมืองจากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่ วยงานภาครัฐ
ของส านักงาน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)๑๖๔ โดยได้
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นดัชนีหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมินโดยจ าแนกดัชนีเป็นตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการส ารวจ และแปลงไปสู่ค าถามท่ีใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวม
จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงานในทุก ๆ ปีงบประมาณ ดังนั้นผู้บริหารทุกระดับจึงให้ความ
ใจใส่ ควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกส านัก/กอง ให้เป็นไปตามตัวชี้ วัด 
ที่ก าหนด เพ่ือให้การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย๑๖๕  

๓) มีกระบวนการจัดการที่ดี (วิธูโร) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสบผลส าเร็จได้นั้นต้องอาศัยกระบวนการในการจัดการองค์ประกอบสาม
ด้าน คือ การขับเคลื่อนคน ขับเคลื่อนเงิน และขับเคลื่อนงานเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
 

                                           
๑๖๑ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๖๒ สัมภาษณ์ นายทวิช ทวิชยานนท์, นายอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๓ สัมภาษณ์ ดต.ดร.วิชิต ไชยชนะ, อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๔ สัมภาษณ์ นายไชยยา สมถวิล, นายอ าเภอตะพานหิน, จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๕ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๘๒ 

ส่วนท้องถิ่นให้ประสบผลส าเร็จด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น การขับเคลื่อนคนในโครงการที่จะ
เกิดขึ้นจะมอบหมายให้ใคร (Who) เป็นผู้รับผิดชอบ๑๖๖ ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีเทคนิควิธีการในการคัด
สรรบุคลากรที่มีอยู่โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในการด าเนินงานตรงต่องาน
นั้น (Put the right man on the right job) ขับเคลื่อนเงิน (How Much) ผู้บริหารจะต้องมีเทคนิค
วิธีการในการบริหารจัดการเรื่องเงิน เช่น งบประมาณท่ีจะต้องใช้จ่ายทั้งสิ้นเท่าใด ที่มาของเงินมาจาก
ใด ท าอย่างไรจึงจะได้เงินมา เมื่อได้มาเงินแล้วจะใช้จ่ายอย่างไรให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูง
สุดแต่จ่ายต่ าที่สุด๑๖๗ ขับเคลื่อนงาน คือ ท าไปท าไม (Why) ผู้บริหารต้องทราบถึงหลักการและ
เหตุผลที่จะต้องคิดแผน โครงการ หรือกิจกรรมในการด าเนินการในเรื่องนั้น ท าอะไร (What) หมายถึง 
การคิดแผน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งต้องค านึงถึงเทคนิคที่ถูกต้อง หรือเหมาะสม
ตามกฎ ระเบียบของราชการต่อแผน โครงการ หรือกิจกรรมนั้น ท าเพ่ือใคร (Whom) กล่าวคือ ไม่ว่า
จะเป็นแผน โครงการ หรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ประชาชนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นจะมีผลกระทบอย่างไร จะได้รับประโยชน์ หรือจะเสียประโยชน์ ท าที่ไหน (Where) 
ท าเมื่อไหร่ (When) และสุดท้ายคือ ท าอย่างไร (How)๑๖๘ คือ เทคนิค กระบวนการ ล าดับขั้นตอน 
รูปแบบ รวมถึงกฎเกณฑ์ในการด าเนินกิจกรรมนั้น๑๖๙ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้บริหารที่จะต้องอาศัย
การฝึกฝน ความเข้าใจในเทคนิคกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งคุณลักษณะเช่นนี้ตรงกับค าว่า Technical 
Skill คือ ความช านาญการด้านเทคนิค หรือ ทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งในทักษะความช านาญ
การด้านเทคนิคนี้ นับเป็นการสร้างขวัญ และก าลังใจให้บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพราะ
บุคลากรเหล่านั้นจะรู้สึกถึงความชัดเจนการปฏิบัติงานท าให้มีความมั่นใจ เพราะผู้บริหารเป็นเสาหลัก
ในการให้ค าแนะน าปรึกษาให้แก่ตนได้๑๗๐ 

๔) มีการสื่อสารที่มีคุณภาพ (เทศนาวิธี) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจะประสบ
ผลส าเร็จไดต้้องมีการสื่อสารที่ดีซึ่งเป็นทั้งศาสตร์ และเป็นทั้งศิลป์เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร หรือประชาชนซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่น และมีความเคารพนับถือต่อ
กัน หากในองค์กรมีมุนษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วจะก่อให้เกิดความเคารพนับถือซึ่ งกันและกัน มีความ
สามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จ๑๗๑ และเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การท างาน ท าให้มีความสุขในการท างานจึงควรมีกระบวนการในการสื่อสารระหว่างกองงานต่าง ๆ 

                                           
๑๖๖ สัมภาษณ์ นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล, นายอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๖๗ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๘ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ , อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๒ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๙ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรังนก อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร , ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๗๐ สัมภาษณ์ ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๑ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง, อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๘๓ 

เพ่ือสร้างความเข้าใจตรงกัน เพราะเรื่องงบประมาณรายจ่ายเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน  
มีกฎหมาย มีระเบียบ มีขั้นตอนที่ต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด๑๗๒ ซึ่งในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนซึ่งเกิดจากการใช้เงินงบประมาณผิดประเภท และมีขั้นตอนการตรวจสอบ
ทั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

ดังนั้นในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีเทคนิคในการติดต่อสื่อสารที่กระชับ และ
ชัดเจน ระหว่างกองงานต่าง ๆ เพ่ือให้มีความเข้าใจในนโยบาย ระบบการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณ๑๗๓ มีทักษะการใช้
ค าพูด รวมทั้งข้อความต่าง ๆ ในการติดต่อประสานงานระหว่างกองงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ไม่ท าให้งานทับซ้อนกัน ขัดแย้งกัน๑๗๔ มีการจัดประชุมอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือชี้แจงนโยบาย แจ้งถึงกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติในกรณีมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ หรือรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอแนะความคิดเห็น
กรณีที่ประสบปัญหาให้กับทุกกองงาน๑๗๕ และมีป้ายประชาสัมพันธ์ในการแสดงขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทราบ, มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง โดย
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทุกกองงาน และประชาชน
เกิดการรับรู้ในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย๑๗๖ 

สรุปได้ว่า การด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่เกิดขึ้นได้
นั้นเพราะอาศัยปัจจัย ๔ ปัจจัย คือ การบริหารจัดการ ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วม และปัจจัยน าไปสู่
ความส าเร็จ นอกจากนี้ยังพบว่า ในการด าเนินงานบางอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาแฝงรวมอยู่ในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีการผสมผสาน
อย่างกลมกลืนในกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ประสิทธิผล คือ  

๑) มีการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ (วิมังสา) เพ่ือเป็นการสั่งสมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ าเสมอซึ่งมีความสอดคล้องกับ “วิมังสา” โดยอยู่หลักอิทธิบาทธรรม 
ในพระพุทธศาสนา คือ ความเข้าใจ 

                                           
๑๗๒ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๓ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิเวที, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๔ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา อ าเภอเมืองพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๕ สัมภาษณ์ นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์, นายอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๖ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ , อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๒ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๘๔ 

๒) มีการด าเนินการตามกฎ ระเบียบเพื่อความโปร่งใส (อุเบกขา)  ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้ันตอนที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
“อุเบกขา” โดยอยู่หลักพรหมวิหารธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ความวางใจเป็นกลางปราศจากอคติ 

๓) มีกระบวนการจัดการที่ดี (วิธูโร)  เพ่ือ การขับเคลื่อนคน ขับเคลื่อนเงิน และ
ขับเคลื่อนงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “วิธูโร” โดยอยู่หลักปาปณิกธรรมในพระพุทธศาสนา คือ มีการ
จัดการที่ด ี

๔) มีการสื่อสารที่มีคุณภาพ (เทศนา ๔) เช่น มีเทคนิคในการติดต่อสื่อสารที่กระชับ
ชัดเจน , มีทักษะการใช้ค าพูด รวมทั้งข้อความต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสามัคคีร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียว, มีการจัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีป้ายประชาสัมพันธ์  
ในการแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน, มีการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายช่องทางเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสซึ่งมีความสอดคล้องกับ หลักเทศนา ๔ ในพระพุทธศาสนา 
ประกอบด้วย ความชัดเจน (สันทัสสนา) จูงใจให้ท าตาม (สมาทปนา) เกิดความมั่นใจ (สมุตเตชนา)  
มีความสบายใจ (สัมปหังสนา) 

ตารางท่ี ๔.๑๒ สรุปประเด็นส าคัญประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ประเด็น 
ประเด็นส าคัญ 

ปริมาณ 
ที ่ ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. มีการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ (วิมังสา) ๑๐ ๑, ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๐, ๑๒, 

๑๓, ๑๕ 
 

๒. มีการด าเนินการตามกฎ ระเบียบเพื่อความ
โปร่งใส (อุเบกขา) 

๑๑ ๒, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๘ 
  

๓. มีกระบวนการจัดการที่ดี (วิธูโร) ๑๒ ๑, ๒, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๒๐ 
 

๔. มีการสื่อสารที่มีคุณภาพ (เทศนาวิธี) ๙ ๓, ๕, ๘, ๑๐, ๑๓, ๑๕, 
๑๖, ๑๘, ๒๐ 

๔.๓.๙ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการ
สาธารณะ 

พิจารณาจากผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการหรือด าเนินการร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ พิจารณาจากเนื้องานเป็นของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเองไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัด



๒๘๕ 

ดังกล่าว ได้บรรลุผลตามข้อมูล เช่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม Memorandum of Understanding (MOU) หรือบันทึกความเข้าใจ รูปถ่าย  
โดยในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) พบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรให้มีวิธีการในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑) มีการจัดท าแผนด าเนินการที่สอดคล้องกัน และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (วิมังสา)   
โครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะจะประสบผลส าเร็จได้นั้น  
ทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการตามโครงการที่ก าหนดไว้จะมีการปรับปฏิทินการจัดท าแผนและ
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการภูมิภาค และส่วนกลางให้สอดคล้อง
คู่ขนานกัน เพ่ือเชื่อมโยงงานและงบประมาณได้จริงในทางปฏิบัติ๑๗๗ โดยในการด าเนินการจะมี
ศูนย์กลางระดับจังหวัดและส่วนกลางท าหน้าที่ประสานและติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
ที่ก าหนดไว้ ในขณะที่การจัดท าแผนนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารที่ใช้ใน
การประสานแผนของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง แม่นย า ตรงกัน และทันสมัยโดยแผนงานที่จัดท าขึ้น
จะมีการก าหนดพ้ืนที่ที่เป็นจุดเป้าหมายการพัฒนาให้เล็ก ชัด เห็นผลการพัฒนาเชิงประจักษ์ เช่น  
โครงการอ าเภอยิ้ม๑๗๘ เคลื่อนที่ซึ่งเป็นการด าเนินการอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนราชการ 
หัวหน้าส่วนราชการอ าเภอ ก านันผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง หรือโครงการสิบ
เก้าฝายมีชีวิต ถวายบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เทิดไท้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งเป็น
โครงการที่บูรณาการร่วมกันระหว่างอ าเภอเมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา เพ่ือคืนชีวิตแก่สายน้ า สร้างความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศ 
เกษตรกรมีน้ าใช้ในภาคการเกษตร ณ บริเวณคลองขุนนาง หมู่ที่ ๒ ต าบลท่าหลวง๑๗๙ โครงการก าจัด
ขยะของเทศบาลเมืองพิจิตรโดยด าเนินการในการจัดการขยะร่วมกับภาคเอกชน โรงงานต่าง ๆ รวมถึง
พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดที่ตั้งในพ้ืนที่ และร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่โดยการจัดท าโครงการ หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น โครงการธนาคารชุมชนขยะปากทาง โดยรับซื้อขยะและน าเงินในกองทุนมาจัดกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน  เช่น  การรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ  การจัดสร้างลานกีฬาส าหรับ
เยาวชน และกองทุนยาชุมชน  เปิดร้านจ าหน่ายสินค้าราคาถูกให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป  
ให้ทุนการศึกษาที่สนับสนุนโดยธนาคารขยะชุมชนปากทางแก่ผู้ที่ไม่มีทุนประกอบอาชีพสามารถขอ  
กู้เงินไปประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าและน ามาขายที่ธนาคารขยะแห่งนี้ได้๑๘๐ เป็นต้น 

๒) มีการประสานงานที่ดี (นิสสยสัมปันโน) โดยปกติการจัดท าโครงการที่บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการจัดท า ๖ 

                                           
๑๗๗ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๘ สัมภาษณ์ นายพจน์ หรูวรนันท์, นายอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๙ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๘๐ สัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร, อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๘๖ 

ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓) ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/ สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพานิชยก
รรมและการท่องเที่ยว ๕) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น๑๘๑ ซึ่งในการด าเนินงานทั้ง ๖ ด้านนี้
จะต้องก าหนดอยู่ในรูปแบบของโครงการซึ่งในแต่ละโครงการเฉพาะเพียงก าลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงได้ ดังนั้นในการด าเนินการด้านนี้จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันที่มี พ้ืนที่
ติดต่อกัน๑๘๒ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยงข้องในการ
ด าเนินงาน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานอ่ืนในการด าเนินงาน๑๘๓  

การด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริ
การสาธารณะนั้น หรือแม้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองสิ่งที่นับว่าเป็นหัวใจแห่งความส าเร็จคือ 
การประสานงาน หมายถึง การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การสร้างมนุษยสัมพันธ์เป็นทั้งศาสตร์ และเป็นทั้ง
ศิลป์เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร หรือประชาชน หรือหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่น และมีความเคารพนับถือต่อกัน หากมีมุนษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันแล้วจะก่อให้ เกิดความเคารพนับถือซึ่ งกันและกัน มีความสามัคคีร่ วม แรงร่ วมใจกัน 
ในการด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จ และเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ท าให้มีความสุข
ในการท างาน๑๘๔ 

การประสานงานนั้นต้องมีกระบวนการในการสื่อสารที่มีความชัดเจน เพ่ือสร้างความ
เข้าใจตรงกัน เช่น ในการติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการต้องด าเนินการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรใน
รูปแบบของหนังสือภายใน หนังสือภายนอก เป็นต้น มีข้อความที่กระชับและชัดเจน สมเหตุสมผล 
หรือหากในการด าเนินการนั้น ๆ เป็นการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับก็ต้องระบุไว้ด้วย
เพ่ือการด าเนินการที่ถูกต้อง เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนได้จัดเตรียมแผนด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ของตนเองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประสานงานในเรื่องนั้น ๆ หากเป็นการ
ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือสื่อสารกันในเบื้องต้นก่อนก็ต้องใช้ทักษะการพูดในการสื่อสาร
เพ่ือโน้มน้าวให้เกิดความร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ไม่ท าให้งานทับซ้อนกัน ขัดแย้งกัน๑๘๕ 

                                           
๑๘๑ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๘๒ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด, อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๘๓ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน , อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร, ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๘๔ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ, อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๘๕ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรังนก , อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร , ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๘๗ 

สร้างความเข้าใจให้ร่วมกัน ผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการ
สาธารณะจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความเข้าใจร่วมกัน หมายถึง การรับรู้ในการในหลักเกณฑ์และ
หลักการในการที่จะด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น เพราะต้องมีความรอบรู้ในกฎ ระเบียบขั้นตอนใน
การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองแล้ว ต้องมีความรอบรู้ในกฎ ระเบียบ
ขั้นตอนในการด าเนินการของหน่วยงานอ่ืนที่จะต้องด าเนินการร่วมกันด้วย๑๘๖ โดยในการด าเนินการ
ตามโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนนั้น เป็นการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนระดับ
ต าบล โดยการบูรณาการแผนชุมชนระดับต าบลเป็นการช่วยให้ปัญหา และความต้องการของชุมชน 
ได้รับการพัฒนาอย่างมีทิศทาง เพราะในแต่ละหน่วยงานย่อมมีอ านาจหน้าที่ และขอบเขตในการ
ด าเนินการของตนเอง๑๘๗  

๓) ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล 
ในด้านต่าง ๆ นั้นภาวะผู้น าของผู้บริหารนับได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญมาก  เพราะผู้บริหารคือผู้แทนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นผู้ที่มีความคิด มีความรู้ความ สามารถการคิดค่าเปลี่ยนแปลง
กล้ารับผิดชอบในการตัดสินใจในการด าเนินงาน๑๘๘ มีความมุ่งมั่นในการท างานกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ คิดเร็ว ท าเร็วมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ โดยน าความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้แล้วเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่เปิดกว้างรับรู้รับฟังปัญหา รับรู้ 
รับฟังสิ่งใหม่ ๆ แนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความ
เสียสละ และอุทิศตนในการท างาน๑๘๙ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  

๓.๑) มีความเข้าใจภาระหน้าที่ หมายถึง หลักความเข้าใจเนื้องาน ผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจเรื่องภาระหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบว่า ๑) รับผิดชอบ 
ในการด าเนินการในเรื่องอะไรบ้าง ๒) ขอบเขตของการด าเนินการมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง 
๓) ระยะเวลาในการด าเนินการ ๔) มีกฎระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการอย่างไร ๕) ต้องติดต่อ
ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
อย่างไรบ้างเป็นต้น๑๙๐ 

๓.๒) มีความสามารถในการจูงใจ ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษของผู้บริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสร้างการปฏิสัมพันธ์ สร้างความคุ้นเคยกับหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน ๆ 
หรือมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้น าในท้องที่นั้น ๆ รวมทั้งบุคลากรของตนเอง เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล

                                           
๑๘๖ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ , อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๒ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๘๗ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร , ๒๑ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๘๘ สัมภาษณ์ นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล, นายอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
๑๘๙ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๙๐ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิเวที, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๘๘ 

ซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ เพราะเมื่อเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกันแล้ว การประสานงานก็จะเกิด
ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามโครงการที่บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะก็จะมีความสะดวกสบายด าเนินการด้วยความราบรื่นมาก
ยิ่งขึ้นซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารโดยการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนี้เป็นการสร้าง
แรงจูงใจที่ส าคัญ เพ่ือที่จะโน้มน้าว จูงใจ กระตุ้น หรือผลักดันให้เกิดความรัก และความสามัคคี  
เกิดการมีส่วนร่วมในการที่จะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร๑๙๑  

๔) สร้างการมีส่วนร่วม ผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
ในการจัดบริการสาธารณะจะประสบผลส าเร็จได้นั้น จะต้องด าเนินการอย่างมีส่วนร่วม ดังนี้  

๔.๑) การร่วมคิดและตัดสินใจ การมีส่วนร่วมเป็นการระดมความคิดจากทุกส่วน
ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกต าแหน่งงานเสนอปัญหา หรือความ
ต้องการของภารกิจงานของตนเอง ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่ก าหนด อย่างอิสระในการประชุม  โดย
ในขั้นร่วมคิดและตัดสินใจนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องมีใจเป็นกลาง ไม่ถือเอาความคิดของตนเอง
เป็นใหญ่กว่าบุคคลอ่ืน ต้องเปิดใจให้กว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน เพราะความคิดของ  
แต่ละบุคลนั้นมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นในการร่วมคิดนี้จะได้รับฟังแนวคิดที่มีความ
หลากหลาย แต่ในความคิดที่หลากหลายนั้นต้องมีเหตุและผลเสมอ เมื่อทุกคนได้เสนอแนวความคิด
ของตนเองแล้วก็ต้องช่วยกันตกผลึกความคิดให้เป็นไปตามเหตุและผล และสุดท้ายก็ต้องร่วมกัน  
ในการตัดสินใจต่อประเด็นปัญหาซึ่งนับว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมในที่ประชุม ซึ่งในทาง
ปฏิบัติการร่วมตัดสินใจนั้น ไม่สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นได้ง่ายนักเพราะต่างคนต่างมีแนวคิด 
เป็นของตนเองซึ่งถ้าหากไม่ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจย่อมเกิดความขัดแย้ง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม  
ในขั้นการร่วมกันคิด และตัดสินใจนี้หากใช้เหตุผลก็จะเป็นกระบวนการที่เป็นการป้องกันความขัดแย้ง 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นกระบวนการในการสร้างความสามัคคี และเป็นการส่งเสริมการท างาน
ร่วมกันด้วยระบบประชาธิปไตย ตัวอย่างการร่วมคิด คือ การประชาคมหมู่บ้าน การประชุมสภา๑๙๒ 
เป็นต้น  

๔.๒) ร่วมด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการเป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะการด าเนินการในทุก ๆ แผน โครงการ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวไม่อาจท าให้ส าเร็จได้ ดังนั้น ในกระบวนการร่วมด าเนินการนั้นต้องมี
การประสานงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี โดยเฉพาะผู้น าขององค์กรต้องด ารงตนให้บุคลากรมีความ
เคารพนับถือ มีความศรัทธา เมื่อบุคลากรเกิดความศรัทธาต่อผู้น าเขาเหล่านั้นย่อมมีความเต็มที่ และ
เต็มใจในการร่วมด าเนินการ๑๙๓ และการมีส่วนร่วมด าเนินการนี้ต้องขยายออกไปนอกองค์กร กล่าวคือ 

                                           
๑๙๑ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, ป.ธ. ๙, ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา, อ าเภอเมือง

พิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๙๒ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๒ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๙๓ สัมภาษณ์ นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์, นายอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๘๙ 

ควรขยายการมีส่วนร่วมไปสู่ภาคประชาชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยบทบาทที่ส าคัญเพ่ือให้เกิด 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ คือ การประสานงาน เช่น การประสานงานประชาชนในท้องถิ่น 
ให้สามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงานโดยการเป็นลูกจ้าง หรือสมาชิกทีมที่ปรึกษา หรือเป็นผู้บริหาร
โครงการ เป็นสมาชิกอาสา ซึ่งท าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการ๑๙๔ 

๔.๓) ร่วมรับผลประโยชน์ เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับ ผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 
ประกอบด้วย การได้รับความสะดวก สบายจากการบริการของภาครัฐ ได้รับประโยชน์จากการ
ปรับปรุง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก สามารสร้างรายได้จากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมของชุมชน ร่วมด าเนินธุรกิจ และความพอใจในสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยการ
ร่วมรับผลประโยชน์นั้น เริ่มจากการมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร ได้แก่ การมีส่วนร่วมสละแรงกาย 
การสละเงิน การให้วัสดุอุปกรณ์ และการให้ค าแนะน า ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะให้ด้วยความร่วมมือ 
ในการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม ได้แก่ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่สังคม เช่น โรงเรียน 
สถานที่สาธารณะ หรือส่วนกลางของชุมชน เช่นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตการเกิดระบบน้ าประปา   
และการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านบุคคล ได้แก่ ความนับถือตนเอง พลังอ านาจทางการเมือง 
ความคุ้มค่าของผลประโยชน์๑๙๕ 

๔.๔) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลเป็นส่วน
ที่มีการเขียนเป็นรายงานไว้น้อย ทั้งนี้เราสามารถประเมินโครงการได้ ๒ รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วม
ทางตรงและการมีส่วนร่วมทางอ้อม การมีส่วนร่วมในการประเมินผลส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ 
จากส่วนกลางมากกว่าคนในชุมชนหรือท้องถิ่น ซึ่งท าหน้าที่ประเมินผลด้านงบประมาณ ความพึง  
พอใจของบุคคลที่มีต่อโครงการ ประเมินว่ามีผู้เห็นด้วยกับโครงการหรือไม่ ผู้ที่มีส่วนร่วมได้แก่ใครบ้าง 
มีส่วนร่วมโดยวิธีใด มีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อต่าง ๆ หรือผ่านตัวแทนที่เลือกเข้าไปอย่างไร และ 
ท าอย่างไร ความคิดเห็นต่าง ๆ จึงจะได้รับการน าไปใช้ประโยชน์๑๙๖ 

สรุปได้ว่า การด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนใน
การจัดบริการสาธารณะที่เกิดขึ้นได้นั้นเพราะอาศัยปัจจัย ๔ ปัจจัย คือ การบริหารจัดการ ภาวะผู้น า 
การมีส่วนร่วม และปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ นอกจากนี้ยังพบว่า ในการด าเนินงานบางอย่างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแฝงรวมอยู่ในข้อมูลที่ ได้รับจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีการผสมผสานอย่างกลมกลืนในกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิผล คือ  

                                           
๑๙๔ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๙๕ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ,  

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๑๙๖ สัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๙๐ 

๑) มีการจัดท าแผนด าเนินการที่สอดคล้องกัน และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (วิมังสา)  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “วิมังสา” โดยอยู่หลักอิทธิบาทธรรมในพระพุทธศาสนา คือ การท างาน 
ด้วยความเข้าใจ 

๒) มีการประสานงานที่ดี (นิสสยสัมปันโน) เช่น สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
ผู้บริหารกับบุคลากร ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “นิสยสัมปันโน” 
โดยอยู่หลักปาปณิกธรรมในพระพุทธศาสนา คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

๓) ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง เช่น เป็นผู้ที่มีความคิด มีความรู้ความ สามารถการ
คิดค่าเปลี่ยนแปลงกล้ารับผิดชอบในการตัดสินใจในการด าเนินงาน มีความมุ่งมั่นในการท างานมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ คิดเร็ว ท าเร็วมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ มีความเข้าใจภาระหน้าที่ มีความ 
สามารถในการจูงใจ 

๔) สร้างการมีส่วนร่วม เช่น การร่วมคิดและตัดสินใจ การร่วมด าเนินการ การร่วมรับ
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ตารางที่ ๔.๑๓ สรุปประเด็นส าคัญประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ 

ประเด็น 
ประเด็นส าคัญ 

ปริมาณ 
ที ่ ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑. มีการจัดท าแผนด าเนินการที่สอดคล้องกัน 
และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (วิมังสา) 
 

๑๓ ๑, ๒, ๔, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๒๐ 

๒. มีการประสานงานที่ดี (นิสสยสัมปันโน) ๑๒ ๒, ๓, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ 

    
๓. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง 

 
๑๒ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๑๑, ๑๕, 

๑๖, ๑๗, ๑๘, ๒๐ 
 

๔. สร้างการมีส่วนร่วม ๑๔ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔ 

๔.๓.๑๐ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

การพิจารณาจากผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ริเริ่ม
หรือคิดเองเท่านั้น โดยอาจเป็นโครงการริเริ่มใหม่ หรือโครงการที่ได้ด าเนินการต่อเนื่อง และ  
เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า 
การด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูล เช่น รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 



๒๙๑ 

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รูปถ่าย วิดีโอ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
โดยในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) พบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรให้มีวิธีการในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑) มีการด าเนินการเชิงรุก (อิทธิบาท) เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความส าคัญ เพราะ
จุดมุ่งหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกประเภท คือ การจัดท าบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชน แต่เนื่องด้วยความแตกต่างละพ้ืนที่ เช่น จ านวนประชาชน อาชีพ สังคม วัฒนธรรมที่มี
ความแตกต่างจึงท าให้ในแต่ละองค์กรมีจุดเน้นในการจัดท าบริการสาธารณะมีความแตกต่างกันออก
ไปดังปรากฏตามวิสัยทัศน์ของแต่ละองค์กร เช่น “ให้ความส าคัญคนทุกกลุ่มวัย ใส่ใจเรื่องคุณภาพชีวิต
ทุกครอบครัว มีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”๑๙๗ หรือ “แดนดินถิ่นชุ่มน้ า เลอล้ าถิ่นข้าว
ปลา ไร่นาแสนสมบูรณ์ เพ่ิมพูนทุนสังคม อุดมภูมิปัญญา”๑๙๘ หรือ “ท่าหลวงก้าวหน้า ประชาชนมี
ส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจการศึกษา รักษาสิ่งแวดล้อม”๑๙๙ เป็นต้น 
ดังนั้น จากวิสัยทัศน์ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสดงให้ทราบว่ามีการออกไปส ารวจ
ความต้องการของประชาชน ปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นแล้ว
น าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ แล้วจึงก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรแต่ละแห่ง  

การกระท าอย่างนี้เรียกว่าการด าเนินการเชิงรุกซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท า
ให้การด าเนินงานตามโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบผลส าเร็จซึ่งเกิดขึ้นจากการเอาใจใส่ ความกระตือรือร้นของทุกฝ่าย 
คือ ข้าราชการฝ่ายประจ า ข้าราชการฝ่ายการเมือง รวมทั้งบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการริเริ่ม
กิจกรรม หรือโครงการใหม่ ๆ ในการท างานเพ่ือให้การบริการ หรือพัฒนาชุมชนของตน๒๐๐ ผู้บริหาร 
มีวิสัยทัศน์ในพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือให้ประชาชนได้อยู่ดีมีความสุข มีการปรับระบบการท างาน
แบบเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เข้าหาประชาชนมากยิ่งขึ้น เช่น มีการจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม / 
one stop service๒๐๑ มีการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง๒๐๒ มีการจัดชุด
บริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ หรือในช่วงเวลาราชการ หรือวันวันหยุดราชการ, จัดบริการ

                                           
๑๙๗ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด, อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๙๘ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรังนก , อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร , ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๑๙๙ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง, อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๕ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๒๐๐ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๒๐๑ สัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร , อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๒๐๒ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ , อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๒ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๙๒ 

สาธารณะในอ านาจหน้าที่นอกสถานที่๒๐๓ การจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่, จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่รับ
ผู้บาดเจ็บกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ, การให้รางวัล การพิจารณาเงิน
โบนัส การกล่าวยกย่องในที่ประชุม เป็นต้น หรือแรงกระตุ้นในเชิงลบ เช่น การตั้งเกณฑ์การประเมิน
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน ให้มีการท างานเชิงรุกเข้าถึงโครงการ/
กิจกรรม โดยประสานงานกับทุกส่วนราชการในองค์กรเพ่ือให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน และการ
บริการให้เข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการอบรมให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีความรู้ทางการบริหาร ควบคู่กับคุณธรรม๒๐๔  

๒) มีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหา (อริยสัจ) เมือ่ได้รับข้อมูลจากการประชาคม
ของประชาชนจึงน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหา และจัดล าดับความส าคัญ คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีการด าเนินการส ารวจปัญหา หรือความต้องการของประชาชนภายใน
พ้ืนที่ของตนเองให้ครอบคลุมทุกมิติ ในบริบทของพ้ืนที่ว่าประชาชนต้องการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการในเรื่องใดบ้างโดยการประชาคม หรือออกส ารวจค้นหาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
จริง๒๐๕ ซึ่งในการการก าหนดปัญหา และจัดล าดับความส าคัญนี้ต้องอาศัยความเสียสละ เพ่ือสร้าง
ศรัทธาจากประชาชน เพ่ือเป็นการรับทราบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนภายในเขตความ
รับผิดชอบโดยในการจัดท าภารกิจต่าง ๆ แล้วจึงน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าร่างโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความครอบคลุมซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึง
ขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ หากในกรณีที่มีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องแก้ไขหรือ
บรรเทาผลกระทบ หรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม เช่น ประชาชนต้องการถนนคอนกรีต ต้องการขยาย
พ้ืนที่ของถนนให้กว้างมากยิ่งขึ้น ต้องการมีแสงสว่างตอนกลางคืนตามจุดต่าง ๆ ต้องการให้จั ดท า
กิจกรรมหรือโครงการในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับสตรี ผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้พิการ เป็นต้น  
ซึ่งความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่มีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน และน ามาร่วมกันพิจารณา
กลั่นกรองให้ตกผลึก เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของปัญหา หรือตามความต้องการของประชาชน เช่น 
ในส่วนของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข หรือปรับปรุงควรเรียงล าดับจากปัญหาที่มีความส าคัญที่สุด 
เร่งด่วนที่สุด ไปตามล าดับ และในส่วนของความต้องการของประชาชนภายในพ้ืนที่ควรเรียงล าดับ
ตามความต้องการมากที่สุด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้รวดเร็วที่สุด เพ่ือสร้าง
ขวัญก าลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยเร็วท าให้สภาพจิตใจ
ของประชาชนดีขึ้น มีก าลังใจต่อสู้ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานได้ง่ายขึ้น๒๐๖ 

                                           
๒๐๓ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๔ สัมภาษณ์ นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์, นายอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๕ สัมภาษณ์ นายไชยยา สมถวิล, นายอ าเภอตะพานหิน, จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๖ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ , อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร , ๒๘ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๙๓ 

การก าหนดปัญหา หรือความต้องการของประชาชนต้องอาศัยการบูรณาการทั้งความ 
เป็นศาสตร์ และความเป็นศิลป์ทั้งหลักการทฤษฎีทั้งทางโลก และหลักธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่ง
ขั้นตอนนี้มีความสอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ หลักอริยสัจ  ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ 
ขั้นตอน๒๐๗ คือ 

ขั้นที่ ๑ การก าหนดปัญหาในชั้นนี้ เรียกว่า (ขั้นทุกข์) หมายถึง การที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท าการส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นอันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพ  
ของประชาชน รวมทั้งการส ารวจความต้องการของประชาชนซึ่งในขั้นตอนนี้จะก่อให้เกิดการ  
มีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชนอย่างแท้จริง และยังเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเพราะข้อมูล 
ที่ได้มาได้มาจากประชาชนเป็นข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด  

ขั้นที่ ๒ การตั้งสมมุติฐาน (ขั้นสมุทัย) คือการพิจารณาค้นหาถึงสาเหตุของปัญหา 
ที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นว่าเกิดมาจากสิ่งใดบ้าง มีสิ่งใดเป็นสาเหตุส าคัญ เพ่ือที่จะได้ค้นหาวิ ธีในการ
ด าเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง หรือความต้องการของประชาชนเกิดจากสาเหตุอะไร ท าไมประชาชน
จึงมีความต้องการ โดยการรวบรวมข้อมูลให้ได้มากท่ีสุดจัดท าเป็นข้อ ๆ ของแต่ละสาเหตุ 

ขั้นที่ ๓ ทดลองและเก็บข้อมูล (ขั้นนิโรธ) หมายถึง วิธีการทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้  
แล้วจดบันทึกข้อมูลของผลที่ได้รับจากการทดสอบเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนเพ่ือการด าเนินการ 

ขั้นที่ ๔ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (ขั้นมรรค) คือ การท าความเข้าใจจากผลการ
ทดสอบที่ได้ด าเนินการในหลาย ๆ วิธี หรือหลายแนวทาง โดยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้หากจะ
น าไปเป็นแผนในการด าเนินการจริง และเป็นการลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากแนวความคิด และ
วิธีการที่มีความหลากหลายของแต่ละบุคคล โดยการทดสอบเพ่ือเห็นว่าวิธีการที่ได้กระท านั้นแก้ไข
ปัญหาได้หรือไม่วิธีการใดใช้ในการแก้ปัญหาได้หรือวิธีการใดใช้ในการแก้ปัญหาไม่ได้แล้วน ามาเป็น
ข้อสรุปในการที่จะวางแผนในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาต่อไป๒๐๘ 

๓) มีการก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ครอบคลุม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่โดย 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะด าเนินการรวมรวบแนวทางรวมทั้งข้อมูลเพ่ือ
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริ หารท้องถิ่น
ด าเนินการตามกระบวนการของการจัดท าแผนพัฒนาสืบไป๒๐๙ โดยในการจัดท าโครงการต่าง ๆ จะมี

                                           
๒๐๗ สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๘ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, ป.ธ. ๙, ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา, อ าเภอเมือง

พิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๙ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน , อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ,  

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๙๔ 

ความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร  

โครงการแต่ละโครงการที่จัดท าขึ้นมีความตรงต่อความต้องการของประชาชนเพราะ
เกิดจากปัญหา และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่เสนอจากการประชาคม และมีการน าข้อมูล
เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการจัดท าโดยค านึงถึง
สภาพภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สภาพแวดล้อม รวมถึงวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันออกไปตาม
สภาพพ้ืนที่นั้น ๆ เช่น โครงการบ าบัดน้ าเสียของแหล่งน้ าในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดพิจิตรด้านการบริหารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมะสมกับ
ชุมชนเมืองเขตเทศบาลเมือง โครงการปรับปรุง ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ป่าชุมชนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของจังหวัดพิจิตรด้านการบริหารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งเหมาะสมกับชุมชนชนบท๒๑๐ เป็นต้น 

๔) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน กล่าวคือ สร้างการมีส่วน
ร่วมด้านการตัดสินใจ ดังนี้  ๑) ควรมีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือให้ประชาชนได้ระดมความคิด 
ร่วมกันค้นหาสาเหตุ และปัญหาคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นในชุมชนตลอดจนร่วมกันจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาคุณภาพชีวิตโดยการลงประชามติ ๒) ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
ของประชาชนประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
๓) การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม และ  
มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทราบผ่านทางวิทยุกระจายเสียง website บอร์ด
ประชาสัมพันธ์หรือท าหนังสือแจ้งโดยตรงไปยังประชาชน ๔) จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพผู้น า
ชุมชนเพ่ือให้ผู้น าชุมชนได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการสามารถ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี ๕) ผู้น าชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านสมาชิก
สภา อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านมีการพบปะพูดคุยกับประชาชนทั้งแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมวิเคราะห์ปัญหา และ
ความต้องการที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน ๖) ก าหนดปฏิทินการประชุมประชาคมให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ และหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่ประชาชนติดภารกิจในการประกอบอาชีพ๒๑๑ 

สร้างการมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงาน ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินงาน
โดยยึดหลักเข้าการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนโดยการตั้งคณะกรรมการที่มาจากตัวแทน
ของหมู่บ้านเข้าร่วมด าเนินการและมีการกระจายความรับผิดชอบแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ๒) จัด
กิจกรรมที่มีความหลากหลายและมีความต่อเนื่องโดยใช้ศูนย์กลางชุมชนเป็นสถานที่ด าเนินการและมี
การติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข ๓) สร้างเครือข่ายภาค

                                           
๒๑๐ สัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร, อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
๒๑๑ สัมภาษณ์ นายพจน์ หรูวรนันท์, นายอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๙๕ 

ประชาชนโดยการคัดเลือกตัวแทนระดับหมู่บ้านที่มีศักยภาพและมีความสมัครใจเข้าร่วมด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๔) ก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และหลีกเลี่ยง
ช่วงเวลาที่ประชาชนติดภารกิจในการประกอบอาชีพ ๕) สนับสนุนองค์ความรู้ตามความต้องการและ
ความถนัดของประชาชนและสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการ ๖) จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมโดยประกาศเกียรติคุณหรือ
ยกย่องหมู่บ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๒๑๒ 

สร้างการมีส่วนร่วมในด้านการรับผลประโยชน์ ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมด าเนินการโดยมีการประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมและผลด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีความต่อเนื่อง ๒) จัดเวทีเสวนาเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมวางแผนด าเนินงานรวมทั้งการ
ประเมินผลงานด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓) สร้าง
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมโดยการประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องหมู่บ้านตัวอย่างการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมอบรางวัลตอบแทนยกย่องเชิดชูผู้มีผลงานเป็นที่
ยอมรับ ๔) ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมด าเนินการในทุกกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของร่วมกันท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการ๒๑๓ 

สร้างการมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล ๑) เชิญตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วม 
เป็นคณะกรรมการในการประเมินผลและให้ความส าคัญกับตัวแทนที่เข้าร่วมมาเป็นคณะกรรมการ  
โดยเปิดโอกาสให้ด าเนินการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ๒) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชนในเรื่องบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล และ
การน าผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ๓) การจัดประชุมเพ่ือเสนอผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้ประชาชนได้รับทราบเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นการยอมรับผลงานและการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ๔) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ ๕) เจ้าหน้าที่ขององค์กรต้องเป็น 
ที่ปรึกษาให้กับตัวแทนจากประชาชนในการสรุปผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของโครงการ 
เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารและประชาชนได้รับทราบ๒๑๔ 

สรุปได้ว่า การด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จด้านผลส าเร็จโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่เกิดขึ้นได้นั้นเพราะอาศัยปัจจัย ๔ ปัจจัย คือ การบริหารจัดการ 
ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วม และปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ นอกจากนี้ยังพบว่า ในการด าเนินงาน
บางอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแฝงรวมอยู่ในข้อมูลที่ได้รับ

                                           
๒๑๒ สัมภาษณ์ นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์, นายอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๓ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๔ สัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ, อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๒๙๖ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีการผสมผสานอย่างกลมกลืนในกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิผล คือ  

๑) มีการด าเนินการเชิงรุก (อิทธิบาท) เข้าหาประชาชน เช่น มีการจัดตั้งหรือสนับสนุน
ศูนย์บริการร่วม / one stop service, มีการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง, 
มีการจัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่  หรือในช่วงเวลาราชการ หรือวันวันหยุดราชการ 
เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักอิทธิบาทธรรมในพระพุทธศาสนา คือ มีความรักในหน้าที่การงาน 
มีความพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ส าเร็จ มีความรับผิดชอบตั้งใจท าหน้าที่ของตนเอง มีความ
เข้าใจในเนื้องาน 

๒) มีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหา (อริยสัจ) มีการข้อมูลจากการประชาคมของ
ประชาชนจึงน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหา และจัดล าดับความส าคัญเพ่ือจัดท าร่าง
โครงการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความครอบคลุมซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักอริยสัจ
ในพระพุทธศาสนา คือ ก าหนดปัญหา (ทุกข์) ตั้งสมมุติฐาน (สมุทัย) เก็บข้อมูล (นิโรธ) วิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผล (มรรค) 

๓) มีการก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ครอบคลุม  เช่น  
มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร 

๔) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน คือ ร่วมคิดและตัดสินใจ ร่วม
ด าเนินการ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผลประโยชน์ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ สรุปประเด็นส าคัญประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

ประเด็น 
ประเด็นส าคัญ 

ปริมาณ 
ที ่ ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑. มีการด าเนินการเชิงรุก (อิทธิบาท) ๑๑ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔ 
 

๒. มีวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหา (อริยสัจ) ๑๑ ๓, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๗ 
 

๓. มีการก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ครอบคลุม 

๑๒ ๑, ๒, ๓, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔  

 

 



๒๙๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ สรุปประเด็นส าคัญประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชน (ต่อ) 

ประเด็น 
ประเด็นส าคัญ 

ปริมาณ 
ที ่ ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๔. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาค
ประชาชน 

๑๒ ๑, ๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, 
๑๓, ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๒๐ 

๔.๓.๑๑ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตร ผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

พิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการ/กิจกรรม จ านวน ๑ โครงการ ภายใน
เดือนกันยายน ของทุกปีต่อคณะกรรมการจังหวัดพิจารณา ซึ่งโครงการที่เสนอต้องมีความสอดคล้อง 
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด พร้อมทั้งก าหนดชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนโดยก าหนดค่า
คะแนนไม่เกิน ๕ คะแนน โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอพร้อมตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนตามที่คณะกรรมการจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาร่วมกันก าหนดค่าคะแนน เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการ
ด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูล เช่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ฎีกาเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย รายงานการประชุม รูปถ่าย  เป็นต้น โดยในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรให้มีวิธีการในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑) มีการจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
(วิมังสา) การด าเนินการให้เกิดผลผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดต้องศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควรท าการศึกษาให้เกิดความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ 
กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล รู้จัก
วิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน เพราะ
นโยบายของรัฐบาลกลาง รวมทั้งยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการด าเนินงานของจังหวัด การด าเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องด าเนินการภายใต้กรอบนโยบาย ดั้งนั้น ทั้งฝ่ายข้าราชการ
ประจ า และข้าราชการการเมืองต้องการท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายของนโยบายรัฐบาล
ที่ต้องการได้รับอย่างถ่องแท้ เพราะเป็นความต้องการของรัฐบาลที่จะต้องด าเนินการให้ส าเร็จ
ลุล่วง๒๑๕ 

                                           
๒๑๕ สัมภาษณ์ ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๙๘ 

ดังนั้น นอกจากนั้นแล้วยังต้องค านึงถึงยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการด าเนินงานของ
จังหวัดเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาในระดับที่สูงกว่า เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตอบสนองแผนพัฒนา
ของจังหวัด จึงต้องมีความจ าเป็นต้องทราบขีดจ ากัดในสนองการด าเนินการ ขีดจ ากัดของงบประมาณ 
ขีดจ ากัดของบุคลากร ว่ามีศักยภาพเพียงใดควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในองค์กร ผู้บริหารขององค์กรทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจ า
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรวมถึงการน าแนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจที่เป็นอิสระไปสู่การ
รับใช้ประชาชนเปิดมุมมองในการด าเนินงานให้กว้างขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะเป็นการ
เพ่ิมศักยภาพในการบริหาร มีการจัดระบบงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนของทาง
ราชการ๒๑๖ 

๒) มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชน (วิมังสา) ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจระบบงานขององค์กร และขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยรัฐบาลกลางเขาจะมีนโยบายมาตรง ๆ เช่น การให้ความส าคัญ
กับเรื่องการบริหารจัดการขยะซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาจังหวัดพิจิตร ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรได้ให้การสนองต่อนโยบาย แต่ในบริบทของแต่ละพ้ืนที่มีสภาพแตกต่างกัน 
หมายถึง ปัญหาเรื่องขยะไม่ได้มีปัญหารุนแรงทุกพ้ืนที่ เช่น ในพ้ืนที่ในชนบทไม่มีปัญหาเรื่องขยะ  
ที่รุนแรง เหมือนกับชุมชนในเมืองสามารถที่จะท าลายกันเองในครัวเรือน แต่ในการบริหารจัดการต้อง
ใช้มาตรการเดียวกัน ดังนั้นจึงควรที่จะวิเคราะห์บริบทภายในพ้ืนที่ของตนว่าจะด าเนินการโครงการที่มี
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในเรื่องใดก็จัดท าโครงการเพ่ือด าเนินการ 
ในโครงการนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องนั้นโดยในขั้นนี้เป็นในส่วนของการบริหารจัดการ คือ 
ก าหนดปัญหาให้ชัด จัดท าแผน ด าเนินการตามแผน ตรวจสอบ และพัฒนา โดยในทุกขั้นตอนของการ
บริหารจัดการต้องด าเนินการแบบมีส่วนร่วมทุกส่วนฝ่าย เป็นการสร้างให้ทุกส่วนฝ่ายรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของงานนั้น ๆ กล่าวคือ ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในโครงการ
นั้น เชิญผู้ใหญ่บ้าน ก านัน รวมทั้งคัดสรรประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการด าเนินการ 
เข้าร่วมประชุมเพ่ือค้นหาอุปสรรค เพ่ือการก าหนดปัญหาให้มีความชัดเจนในการน าไปสู่การวางแผน
ให้เกิดความครอบคลุมในทุกด้าน ก าหนดขั้นตอนวิธีในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นเครื่องมือ
และเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์๒๑๗  

๓) สร้างการมีส่วนร่วม คณะผู้บริหารองค์กรมีการวางแผนงานทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน และแผนงานจะเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งองค์กรซึ่งประกอบด้วย แผนงานหลัก และแผนงาน
ย่อยแผนงานซึ่งมีลักษณะยืดหยุ่น และที่ส าคัญที่สุดส าหรับการวางแผนขององค์กรปกครองส่วน

                                           
๒๑๖ สัมภาษณ์ นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์, นายอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๗ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๒๙๙ 

ท้องถิ่นคือการมีส่วนร่วมทั้งในด้านของหน่วยงานภาครัฐ และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
ประกอบด้วย  

๓.๑) การมีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจ โดยการจัดให้มีการประชุมประชาคม จัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
เป็นต้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ เกิดรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของ เป็น
ส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาหรือความต้องการ แนวทางการด าเนินงาน วางแผน
โครงการที่จะน าไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและหมู่บ้านของตนให้ดียิ่งขึ้น๒๑๘ 

๓.๒) การมีส่วนร่วมด าเนินการ โดยการให้ประชาชนจัดท าโครงการเ พ่ือ 
ของบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งระยะเริ่มแรกประชาชนอาจจะยังไม่มี
ความรู้ความสามารถในการน าเสนอโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในการเขียนโครงการ  
ที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ นอกจากนั้นยังท าหน้าที่ประสานงาน เสนอแนะ และอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินโครงการให้แก่ประชาชน เช่น การติดต่อวิทยากรมาให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการสร้างอาชีพเสริม เป็นต้น 

๔) มีปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) ประกอบด้วย 

๔.๑) คณะผู้บริหาร และบุคลากรมีความรักในหน้าที่การงานของตนเองซึ่งแสดงออก 
ในรูปแบบของความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ และเต็มใจ มีการแสวงหาความรู้
ในการพัฒนางานอยู่เสมอ ไม่ปิดกั้นความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน เช่น มีการเข้า
รับการอบรมในโครงการต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้น มีการเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนได้เสนอความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างครอบคุลมในทุกมิติในการประชาคมในระดับ
หมู่บ้าน หรือในระดับต าบล มีการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายขององค์กร จัดท าโครงการที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยการแปลงให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการของประชาชน 
เพ่ือมุ่งหวังผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นที่ตั้งซึ่งในพระพุทธศาสนาเรียกว่า “ฉันทะ” 
หมายถึง การท างานด้วยความรัก๒๑๙ 

๔.๒) คณะผู้บริหาร และบุคลากรมีความตื่นตัว มีความมานะอุตสาหะอย่างเต็มที่ 
เต็มก าลังสุดความสามารถในการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด เช่น โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพ่ือให้ชาวสวนได้มีน้ าใช้หล่อเลี้ยงพืชผลในช่วงฤดูแล้งซึ่ง
ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนด าเนินการ ก็ต้องท าการพัฒนา
องค์ความรู้ ฝึกฝนพยายามพัฒนาตนเองให้เกิดความช านาญเสียก่อนด้วยการเรียนรู้เพ่ิมเติม ค้นคว้า
หาความรู้เกี่ยวกับงานที่ตนเองปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ มีการจัดฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาการ

                                           
๒๑๘ สัมภาษณ์ นายพจน์ หรูวรนันท์, นายอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๙ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท, ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา อ าเภอเมืองพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๓๐๐ 

ปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการอย่างต่อเนื่องซึ่งการกระท าดังนี้แสดงให้เห็นถึงความเพียร
พยายามในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ แม้จะมีความเหนื่อยยาก ซึ่งในพระพุทธศาสนา
เรียกว่า “วิริยะ” หมายถึง การท างานด้วยความเพียรพยายาม๒๒๐ 

๔.๓) คณะผู้บริหาร และบุคลากรมีความเอาใจใส่ในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังแสดงออกในรูปแบบของการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินตามรูปแบบ 
หรือขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา การเปิดโอกาสให้ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์การด าเนินการที่ไม่เป็น
ธรรม หรือมีผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากการด าเนินการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลผ่านช่องทางที่หลากหลาย เป็นต้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานรวมทั้ง 
ยังเป็นการตรวจสอบเพ่ือให้บุคลากรมีการเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และเป็นการ
ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งในพระพุทธศาสนาเรียกว่า “จิตตะ” หมายถึง การท างาน
ด้วยความตั้งใจ๒๒๑ 

๔.๔) คณะผู้บริหาร และบุคลากรมีความเข้าใจในการด าเนินการจนประสบ
ผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดซึ่งแสดงให้ทราบว่า เกิดจาก
เข้าใจการจัดท าแผนที่มีการบูรณาการร่วมกับแผนของหน่วยงานอ่ืนและตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และเกิดจากกระบวนการในการ
ด าเนินการ คือ มีกระบวนการในการด าเนินการที่เป็นขั้นตอนที่สอดคล้องไม่เกิดความสับสน๒๒๒ หรือ
ขัดแย้งกันซึ่งในพระพุทธศาสนาเรียกว่า “วิมังสา” หมายถึง การท างานด้วยความเข้าใจ 

๕) บุคลากรมีคุณภาพ คือ มีสติปัญญาดี มีความฉลาด มีไหวพริบ ช่างสังเกต (Head) 
มีก าลังใจดี มีความทุ่มเท รักการท างาน มุ่งมั่น มีฉันทะในการท างาน (Heart) มีความเชี่ยวชาญ 
ช านาญ มีทักษะ มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ (Hand) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ร่างกายพร้อม ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน มีการดูแลรักษาสุขภาพเสมอ (Health) มีพฤติกรรมที่ดี มีความ
กตัญญู อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ก้าวร้าว ไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ (Behavior)๒๒๓ ซึ่งเกิดจากการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมเติม
ด้วยวิธีการต่างๆ หรือส่งเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความรู้ความสามารถ 
และน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมีการน าองค์ความรู้
มาใช้ในการไตร่ตรองการท างานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ โดยใช้ก าลังสติปัญญา มีการแสวงหา

                                           
๒๒๐ สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ, อาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๒๑ สัมภาษณ์ ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๒๒ สัมภาษณ์ นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์, นายอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๒๓ สัมภาษณ์ พระราชสิทธิเวที, ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๓๐๑ 

วิธีการปรับปรุงกระบวนการ หรือมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเหมาะสม ๒๒๔  
มีการกระบวนการในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งมีการพัฒนาดี
ยิ่งขึ้นไป เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิบัติงาน๒๒๕ 

สรุปได้ว่า การด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมีการด าเนินการดังนี้ ๑) มีการจัดท า
แผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ๒) มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน (วิมังสา) ๓) มีการจัดวางโครงการแผนปฏิบัติงาน
และวิธีการปฏิบัติไว้ล่วงหน้า (วิมังสา) ๔) มีปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) ประกอบด้วย  
การท างานด้วยความรัก การท างานด้วยความเพียรพยายาม การท างานด้วยความตั้งใจ และการ
ท างานด้วยความเข้าใจ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ สรุปประเด็นส าคัญประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด 

ประเด็น 
ประเด็นส าคัญ 

ปริมาณ 
ที ่ ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑. การจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (วิมังสา) 

๑๔ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, 
๒๐ 
 

๒. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้
ตรงต่อความต้องการของประชาชน (วิมังสา)  

๑๒ ๑, ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔ 
 

๓. สร้างการมีส่วนร่วม ๑๒ ๑, ๒, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๑, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๒๐ 
 

๔. มีปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท)  
 

๑๑ ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙ 

 

                                           
๒๒๔ สัมภาษณ์ นายไชยยา สมถวิล, นายอ าเภอตะพานหิน, จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๒๒๕ สัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร , อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 



๓๐๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ สรุปประเด็นส าคัญประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด (ต่อ) 

ประเด็น 
ประเด็นส าคัญ 

ปริมาณ 
ที ่ ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๕. บุคลากรมีคุณภาพ ๑๑ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๑๒, ๑๓, 
๑๕, ๑๖, ๑๘, ๒๐  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร จ านวน ๒๐ ท่านซึ่งประกอบด้วย ๑) ด้านผู้มีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) ด้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคัดเลือกจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับรางวัล หรือผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี และ 
๓) ด้านนักวิชาการในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และพระพุทธศาสนาสามารถสรุปโดยเป็น ๒ ส่วนหลัก 
กล่าวคือ  

๑.๑. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตรเกิดประสิทธิผลประกอบด้วย ๕ ปัจจัย คือ  ๑.๑.๑ ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ ๑.๑.๒ ปัจจัย 
ด้านการมีส่วนร่วม ๑.๑.๓ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ๑.๑.๔ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า และ ๑.๑.๕ 
ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ 

๑.๒ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตรประกอบด้วย ๖ ด้าน คือ ๑.๒.๑ ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ   
๑.๒.๒ ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ ๑.๒.๓ ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
๑.๒.๔ ด้านผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ  
๑.๒.๕ ด้านผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน และ 
๑.๒.๖ ด้านผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ดังแสดง
รายละเอียดโดยรวมในภาพท่ี ๔.๓  
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๓๐๔ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร จ านวน ๒๐ ท่านซึ่งประกอบด้วย ๑) ด้านผู้มีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) ด้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคัดเลือกจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับรางวัล หรือผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี และ 
๓) ด้านนักวิชาการในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และพระพุทธศาสนาสามารถสรุปได้ว่า 

๑. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตรเกิดประสิทธิผล ประกอบด้วย  

๑.๑ ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย ๑.๑.๑ มีการท างานด้วยความรักใน
หน้าที่ (ฉันทะ) ๑.๑.๒ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) ๑.๑.๓ มีการท างาน
ด้วยความเพียรพยายาม (วิริยะ) ๑.๑.๔ มีการท างานด้วยความเอาใจใส่ (จิตตะ) ๑.๑.๕ มีการท างาน
ด้วยความไม่ประมาท (สติ)  

๑.๒ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ๑.๒.๑ ร่วมคิด และตัดสินใจอย่างบูรณา
การทั้งการบริหารและการเมือง ๑.๒.๒ มีการร่วมรับผลประโยชน์ ๑.๒.๓ มีการร่วมประเมินผล ๑.๒.๔ 
มีการมีร่วมด าเนินการเชิงรุก 

๑.๓ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๑.๓.๑ มีการวางแผนอย่างบูรณาการ 
๑.๓.๒ มีการด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน ๑.๑.๓ มีการตรวจสอบเป็นระบบ และสม่ าเสมอ ๑.๑.๔  
มีการประสานงานที่ดี ๑.๓.๕ มีการพัฒนาการบริหารจัดการอยู่เสมอ ๑.๓.๖ มีการมอบหมายให้ตรง
ตามความรู้ และความสามารถ 

๑.๔ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ประกอบด้วย ๑.๔.๑ มีความรู้คู่คุณธรรม ๑.๔.๒ มีความ
กล้าตัดสินใจด้วยความถูกต้อง (อุเบกขา) ๑.๔.๓ มีความเฉลียวฉลาด ๑.๔.๔ มีความอบอุ่นภายใน
องค์กร (พรหมวิหาร) ๑.๔.๕ มีการจูงใจด้วยพระเดช และพระคุณ 

๑.๕ ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ๑.๕.๑ มีสติปัญญาดี มีความฉลาด  
มีไหวพริบ ช่างสังเกต ๑.๕.๒ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบสูง 
๑.๕.๓ มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ มีทักษะ มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ ๑.๕.๔ มีพฤติกรรม 
ที่ด ีมีความกตัญญู อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ก้าวร้าว ไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ 

๒. ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตร ประกอบด้วย 

๒.๑ ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ ประกอบด้วย ๒.๑.๑ มีการ
มอบหมายให้ตรงตามความรู้ และความสามารถ (ปุคคลัญญุตา) ๒.๑.๒ บุคลากรมีคุณภาพ (อิทธิบาท
ธรรม) ๒.๑.๓ มีความอบอุ่นในองค์กร (พรหมวิหารธรรม) ๒.๑.๔ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒.๑.๕ มี
การจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ 



๓๐๕ 

๒.๒ ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ ประกอบด้วย ๒.๒.๑ มีการปรับข้อมูลของผู้
เสียภาษีเป็นปัจจุบัน ๒.๒.๒ มีปัจจัยแห่งความส าเร็จ ๒.๒.๓ มีการใช้เทคโนโลยี ๒.๒.๔ มีการสร้าง
แรงจูงใจในการจัดเก็บรายได้ 

๒.๓ ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประกอบด้วย ๒.๓.๑  
มีกระบวนการจัดการที่ดี (วิธูโร) ๒.๓.๒ มีการด าเนินการตามกฎระเบียบเพ่ือความโปร่งใส (อุเบกขา) 
๒.๓.๓ มีการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ (วิมังสา) ๒.๓.๔ มีการสื่อสารที่มีคุณภาพ (เทศนาวิธี) 

๒.๔ ด้านผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการ
สาธารณะ ประกอบด้วย ๒.๔.๑ สร้างการมีส่วนร่วม ๒.๔.๒ มีการจัดท าแผนด าเนินการที่สอดคล้อง
กัน และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (วิมังสา)  ๒.๔.๓ มีการประสานงานที่ดี (นิสยสัมปันโน) ๒.๔.๔ 
ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง 

๒.๕ ด้านผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชน ประกอบด้วย ๒.๕.๑ มีการก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ที่ครอบคลุมมี ๒.๕.๒ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนมี ๒.๕.๓ การด าเนินการ 
เชิงรุก (อิทธิบาท) ๒.๕.๔ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหา (อริยสัจ) 

๒.๖ ด้านผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ประกอบด้วย ๒.๖.๑ มีการจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ๒.๖.๒ 
มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน ๒.๖.๓ การมีส่วน
ร่วม ๒.๖.๔ มีปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ ๒.๖.๕ บุคลากรมีคุณภาพ 

๔.๔ การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

การน าเสนอผลการวิจัยในหัวข้อนี้เป็นการน าเสนอผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์
การวิจัยข้อที่ ๓ คือ เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการ 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาด้วย
การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ( Qualitative Method to Explain 
Quantitative Results) เพ่ือเสริมให้ได้ค าตอบที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณให้มีความชัดเจน และมี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๒๐ รูป/คน และด าเนินการวิเคราะห์ในประเด็นส าคัญต่าง ๆ 
คือ ๑) ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรเกิด
ประสิทธิผล ประกอบด้วย ๕ ปัจจัย คือ ๑.๑) ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ ๑.๒) ปัจจัยด้านการมีส่วน
ร่วม ๑.๓) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ๑.๔) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า และ ๑.๕) ปัจจัยด้านบุคลากรที่มี
คุณภาพ และ ๒) ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตร ประกอบด้วย ๖ ด้าน คือ ๒.๑) ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ   
๒.๒) ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ ๒.๓) ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  
๒.๔) ด้านผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ  



๓๐๖ 

๒.๕) ด้านผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน และ 
๒.๖) ด้านผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมีรายละเอียดดังนี้ 
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๑.
 ม

ีคว
าม

รู้คู่
คุณ

ธร
รม

   
๒.

 ม
ีคว

าม
กล

้าตั
ดส

ินใ
จด

้วย
คว

าม
ถูก

ต้อ
ง (

อุเ
บก

ขา
)  

๓.
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ีคว
าม

เฉ
ลีย

วฉ
ลา

ด 
 

๔.
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ีคว
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อุ่น
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นอ
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กร
 (พ

รห
มวิ
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ร) 

 
๕.
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ีกา
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แผ
นอ

ย่า
งบ

รูณ
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ีกา
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นต

อน
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ีกา
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ระ
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าน
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 ี

๔.
 ม

ีกา
รต

รว
จส

อบ
อย่

าง
เป

็นร
ะบ

บแ
ละ

สม
่ าเส

มอ
 

๕.
 ม

ีกา
รพ

ฒัน
าก

าร
บร

หิา
รจ

ัดก
าร

อย
ู่เส

มอ
 

๖.
 ม

ีกา
รม

อบ
หม

าย
ให

้ตร
งต

าม
คว

าม
รู้แ

ละ
คว

าม
สา
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รถ
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 ม

ีกา
รท

 าง
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ยค
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(ฉั
นท
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 าง

าน
ด้ว

ยค
วา

มเ
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มเ
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ีกา

รท
 าง
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ด้ว
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มเ
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ใจ
ใส

 ่(จ
ิตต

ะ) 
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 าง
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มไ
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ท 
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ต)ิ
  

   

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

พุท
ธบ
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าก
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กา

รบ
ริห
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งา
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อง

อง
ค์ก

รป
กค

รอ
งส

่วน
ท้อ
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ิ่นใ

นจ
ังห

วัด
พิจ

ิตร
 

ด้า
นผ

ลส
 าเร

็จใ
นก

าร
บร

รล
 ุ

เป
้าห

มา
ยต

าม
ข้อ

บัญ
ญ

ัต ิ
 

๑.
 ม

ีกา
รพ

ฒัน
าก

าร
บร

หิา
ร 

๒.
 ผ

ูบ้ร
หิา

รม
ีคว

าม
กล

้าตั
ดส

ินใ
จ 

๓.
 ม

สี่ว
นร

่วม
ปร

ะเ
มิน

ผล
 

๔.
 ม

ีกา
รท

 าง
าน

ด้ว
ยค

วา
มเ

ข้า
ใจ

ใน
กา

ร 
   

ปฏ
ิบัต

งิา
น 

(วิม
ังส

า) 

ด้า
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ลส
 าเร
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อง

กา
รจ

ัดเ
กบ็

รา
ยไ
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๑.
 ม

ีกร
ะบ

วน
กา

รต
รว

จส
อบ

 
๒.

 ผ
ูบ้ร

หิา
รม

ีคว
าม

เฉ
ลีย

วฉ
ลา

ด 
๓.

 ม
สี่ว

นร
่วม

ด า
เน

ินก
าร

 
๔.

 ม
ีกา

รท
 าง

าน
ด้ว

ยค
วา

มเ
ข้า

ใจ
ใน

กา
รป

ฏบิ
ัติง

าน
 

   
(วิม

ังส
า) 

 

ด้า
นผ

ลส
 าเ

ร็จ
ขอ

ง 
กา

รเบ
ิกจ่

าย
งบ

ปร
ะม

าณ
รา

ยจ
า่ย

 
 

๑.
 ม

ีกร
ะบ

วน
กา

รต
รว

จส
อบ

 
๒.

 ผ
ูบ้ร

หิา
รม

ีคว
าม

กล
้าใ

นก
าร

ตัด
สิน

ใจ
 

๓.
 ม

สี่ว
นร

่วม
ด า

เน
ินก

าร
 

๔.
 ม

ีกา
รท

 าง
าน

ด้ว
ยค

วา
มเ

ข้า
ใจ

ใน
กา

ร 
   

ปฏ
ิบัต

งิา
น 

(วิม
ังส

า)  
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ลส
 าเ

ร็จ
ขอ

งโ
คร

งก
าร

 
ที่บ

ูรณ
าก
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ร่ว
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ใน
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ร
จัด

บร
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รส
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ะ 
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ีกา
รว

าง
แผ
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๒.
 ผ
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ีคว
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้าใ
นก

าร
ตัด

สิน
ใจ

 
๓.

 ม
สี่ว

นร
่วม

ด า
เน

ินก
าร

 
๔.

 ม
ีกา

รท
 าง

าน
ด้ว

ยค
วา

มเ
ข้า
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ใน

กา
ร 

   
ปฏ

ิบัต
งิา

น 
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ังส
า) 
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ป็น
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ิ่น 
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ะป
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๑.
 ม

ีกร
ะบ

วน
กา

รต
รว

จส
อบ

 
๒.

 ผ
ูบ้ร

หิา
รม

ีคว
าม

เฉ
ลีย

วฉ
ลา

ด 
๓.

 ม
สี่ว

นร
่วม

ปร
ะเ
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ผล

 
๔.

 ม
ีกา

รท
 าง

าน
ด้ว

ยค
วา

มเ
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ใน

กา
ร 
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รท

 าง
าน

ด้ว
ยค
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ัติง
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ังส

า) 

๕.
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อบ
หม

าย
ให

้ตร
งต

าม
คว

าม
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รูอ้
ย่า

งส
ม่ า

เส
มอ

 
(วิม

ังส
า) 

๘.
 ม

ีกา
รส

ื่อส
าร

ที่ม
ีคุณ

ภา
พ 

(เท
ศน

าวิ
ธี) 

  

๕.
 ส

ร้า
งก

าร
มสี

่วน
ร่ว

ม 
๖.

 ม
ีกา

รจ
ัดท

 าแ
ผน

ด า
เน

ินก
าร

 
   

ทีส่
อด

คล
้อง

กัน
 แ

ละ
เป

็นไ
ปไ

ด้ใ
นท

าง
 

   
ปฏ

ิบัต
 ิ(วิ

มงั
สา

) 
๗.

 ม
ีกา

รป
ระ

สา
นง

าน
ที่ด

 ี(น
สิส

ยส
ัมป

ันโ
น)

 
๘.

 ผ
ูบ้ร

หิา
รม

ีภา
วะ

คว
าม

เป
็นผ

ู้น า
สูง

 
 

 

๕.
 ม

ีกา
รก

 าห
นด

โค
รง

กา
รต

าม
ยทุ

ธศ
าส

ตร
 ์

   
ใน

กา
รพ

ัฒน
าท

อ้ง
ถิ่น

ที่ค
รอ

บค
ลุม

ม ี
๖.

 ส
ร้า

งก
าร

มสี
่วน

ร่ว
มร

ะห
ว่า

งภ
าค

รฐั
กับ

 
   

ภา
คป

ระ
ชา

ชน
 

๗.
 ม

ีกา
รด

 าเน
ินก

าร
เชิ

งร
ุก 

(อ
ทิธิ

บา
ท)

 
๘.

 ม
ีกา

รวิ
เค

รา
ะห

์ข้อ
มลู

เพ
ื่อก

 าห
นด

ปัญ
หา

  
   

(อ
ริย

สจั
) 

 

๕.
 ม

ีกา
รจ

ัดท
 าแ

ผน
พฒั

นา
ทีส่

อด
คล

้อง
 

   
กบั

แผ
นยุ

ทธ
ศา

สต
ร์ก

าร
พัฒ

นา
จัง

หวั
ด 

(วิม
ังส

า) 
๖.

 ม
ีกา

รแ
ปล

งแ
ผน

ยุท
ธศ

าส
ตร

์กา
รพ

ฒัน
าจ

งัห
วัด

 
   

ให
้ตร

งต
่อค

วา
มต

้อง
กา

รข
อง

ปร
ะช

าช
น 

(วิม
ังส

า) 
๗.

 ส
ร้า

งก
าร

มสี
่วน

ร่ว
มท

ั้งภ
าค

รัฐ
 แ

ละ
ปร

ะช
าช

น 
๘.

 ม
ปีัจ

จัย
ที่น

 าไ
ปส

ู่คว
าม

ส า
เรจ็

 (อ
ิทธิ

บา
ท)

 
๙.

 บ
ุคล

าก
รม

ีคุณ
ภา

พ 
 

ภา
พท

ี่ ๔
.๓

 โม
เด

ลจ
 าล

อง
คว

าม
สัม

พัน
ธ์เช

ิงส
าเห

ตุข
อง

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

พุท
ธบ

ูรณ
าก

าร
กา

รบ
ริห

าร
งา

นข
อง

อง
ค์ก

รป
กค

รอ
งส

่วน
ท้อ

งถ
ิ่น 

ใน
จัง

หว
ัดพ

ิจิต
ร (

จา
กก

าร
แจ

กแ
บบ

สอ
บถ

าม
แล

ะก
าร

สัม
ภา

ษณ
์เช

ิงล
ึก)

 



๓๐๗ 

๔.๔.๑ ปัจจัยด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ 

ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( =๓.๙๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการท างานด้วย
ความรักในหน้าที่ (Chanda) ด้านการท างานด้วยความเพียรพยามยาม (Viriya) และด้านการท างาน
ด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (Vimam) มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๑) รองลงมา คือ ด้านการท างานด้วย
ความเอาใจใส่ (Citta) ( =๓.๙๐) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แสดงทัศนะคติ
โดยภาพรวมว่าการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรจะมีกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบของราชการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
แต่ละประเภทจะมีพระราชบัญญัติที่ให้อ านาจหน้าที่ รวมถึงวิธีการด าเนินการ เช่น การได้มาซึ่ง
สมาชิกสภา ประธานสภา รวมถึงการได้มาซึ่งนายก ซึ่งแสดงให้ทราบถึงกระบวนการในการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนทั้งในทางตรง คือ เลือกคณะผู้บริหารเพ่ือเข้าไปท าหน้าที่แทนประชาชน รวมถึง
การถอดถอนด้วย นอกจากนี้ยังแสดงให้ทราบถึงอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่จะต้องด าเนินการบริหารจัดการให้ลุล่วง รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดท า  

ดังนั้น กระบวนการต่าง ๆ ได้ถูกก าหนดไว้แล้วความส าคัญซึ่งเป็นหัวใจอีกประการหนึ่ง 
ที่มีอิทธิพลให้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรเกิดประสิทธิผลได้  
จึงขึ้นอยู่กับคณะผู้บริหารรวมถึงบุคลากรที่จะขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิผลตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกได้พบปัจจัยน าไปสู่
ความส าเร็จ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔.๔ ปัจจัยด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ 

๑) มีการท างานด้วยความรักในหน้าที่ (ฉันทะ) เป็นปัจจัยส าคัญต่อการบริหารจัดการ 
เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าทั้งคณะผู้บริหารรวมถึงบุคลากรเกิดความรัก ความพอใจในหน้าที่รับผิดชอบ
ของตน มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ มีความเต็มใจและเต็มที่ในด าเนินการอย่างสุดก าลัง
ความสามารถ ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  

๒) มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการ
บริหารจัดการมากเช่นกันที่จะท างานที่ซับซ้อนและยากล าบากมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทั้งแก่

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 
๑. การท างานด้วยความรักในหน้าที่ 
๒. การท างานด้วยความเพียรพยายาม 
๓. การท างานด้วยความเข้าใจ 
   ในการปฏิบัติงาน 
๔. การท างานด้วยความเอาใจใส ่
 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
๑. มีการท างานด้วยความรักในหน้าท่ี (ฉันทะ) 
๒. มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  
   (วิมังสา) 
๓. มีการท างานด้วยความเพียรพยายาม (วิริยะ) 
๔. มีการท างานด้วยความเอาใจใส ่(จิตตะ) 
๕. มีการท างานด้วยความไม่ประมาท (สติ) 
 



๓๐๘ 

องค์กรและประชาชนที่รับบริการ เช่น มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความ
ยุ่งยากให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ลดเวลา ลดงบประมาณ ลดงานที่ทับซ้อน เพ่ิมการมีส่วนร่วม เพ่ิม
ประสิทธิผลการบริหารงานต้องอาศัยความเข้าใจ กล่าวคือ การมีความคิดรวบยอดนั่นเอง รู้ว่าต้องต้น
จากจุดไหน ท าอย่างไรจึงจะส าเร็จ มีกระบวนการในการด าเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น 

๓) มีการท างานด้วยความเพียรพยายาม (วิริยะ) เป็นปัจจัยส าคัญต่อการบริหารจัดการ
มากเช่นกัน เพราะเป็นปัจจัยที่ท าให้ทั้งคณะผู้บริหารรวมถึงบุคลากรเกิดความตื่นตัว พร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ และพัฒนาการท างานอยู่ตลอดเวลา มีความพยายามในการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เกิดความ
ช านาญในหน้าที่ด้วยการเรียนรู้ ค้นคว้าเพ่ิมเติม ทดลองและทดสอบหาความรู้เกี่ยวกับงานที่ตนเอง
ปฏิบัติอย่างสุดก าลังความสามารถ มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้แม้งานนั้นจะเหนือความสามารถของตนให้ส าเร็จตามกรอบเวลาที่ก าหนด  

๔) มีการท างานด้วยความเอาใจใส่ (จิตตะ) เป็นปัจจัยส าคัญต่อการบริหารจัดการมาก
เช่นกัน เพราะท าให้ทั้งคณะผู้บริหารรวมถึงบุคลากรมีความเอาใจใส่ในต่อภาระหน้าที่ของตนเอง 
ที่รับผิดชอบ เช่น มีความใส่ใจในการวางแผน หรือก าหนดโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
แก่ประชาชน และคุ้มค่ามากท่ีสุด เมื่อเกิดปัญหาก็มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และความเป็นไปได้ 
หมั่นตรวจสอบหาข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือพัฒนางานในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มีความพร้อมที่จะมาสนับสนุนการ
ท างาน และน ามาพัฒนาองค์กรของตน  

๕) มีการท างานด้วยความไม่ประมาท (สติ) เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการบริหารจัดการมาก
เช่นกันที่จะท าให้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินไปด้วยความราบรื่น  
ไม่หยุดชะงัก โดยมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต หรือเพ่ือบรรเทาความเสียหาย 
และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น การวางแผนปฏิบัติการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เพ่ือลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ประชาชน เช่น การรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่า  
“ทุนส ารองเงินสะสม” เป็นต้น 

๔.๔.๒ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 

ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณด้านการมีส่วนร่วม พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( =๓.๙๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมี ๓ ด้าน คือ ด้านร่วมคิดและ
ตัดสินใจ (ParThink) ด้านร่วมด าเนินการ (ParDo) และด้านร่วมรับผลประโยชน์ (ParBene)  
มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๔) รองลงมา คือ ด้านร่วมประเมินผล (ParCheck) มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๘๙) 
ตามล าดับ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แสดงทัศนะคติโดยภาพรวมว่าการมี
ส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับนโยบายและในระดับ
ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมทางการบริหาร และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการมีส่วนร่วมทางการบริหารจะเกี่ยวข้องกับส่วนราชการอ่ืนที่อยู่



๓๐๙ 

ภายในจังหวัดพิจิตร และเกี่ยวข้องกับประชาชนภายในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ในขณะที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองจะเกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ประกอบด้วย การร่วมคิด และตัดสินใจอย่างบูรณาการในการจัดท าแผนพัฒนา, ร่วมรับผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ประเภท,  ร่วมประเมินผลทั้งทางตรง และทางอ้อม และร่วมด าเนินการเชิงรุกเพ่ือป้องกัน แก้ไข 
รวมทั้งพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔.๕ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการเป็น
อย่างยิ่งที่จะท าให้บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรเกิดประสิทธิผลโดยมี
กระบวนการดังนี้ 

๑) มีการร่วมคิด และตัดสินใจอย่างบูรณาการในทั้งการบริหารและการเมือง พบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการให้มีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจอย่างบูรณาการ  เช่น  
๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภา เลือกนายก ๒) การเสนอการออกกฎหมายท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ หรือ
ข้อบัญญัติ ๓) การออกเสียงประชามติในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยเริ่มจาก ๓.๑) สร้างการมีส่วน
ร่วมคิดและตัดสินใจในการประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล ๓.๒) สร้างการมีส่วนร่วมคิดและ
ตัดสินใจจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีที่มาจากผู้แทนจากผู้แทนภาค
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้า
ส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

๒) มีการร่วมด าเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความสามัคคี รวมทั้งพัฒนาให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมีการส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการร่วมกัน  
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ๒.๑) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงานโดยการ 
เป็นลูกจ้างในโครงการพัฒนาหมู่บ้านของตน ๒.๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กล่าวคือ 
บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ส่วนราชการ เอกชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเข้าไปมีส่วนร่วม  

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 
๑. ร่วมคดิ และตัดสินใจ 
๒. ร่วมด าเนินการเชิงรุก 
๓. ร่วมประเมินผล  
๔. มีความสามารถในการจูงใจ 
 
 
 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
๑. ร่วมคดิ และตัดสินใจอย่างบูรณาการทั้งการบริหาร 
    และการเมือง 
๒. มีการร่วมรบัผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ  
    ที่เป็นสาธารณะ 
๓. มีการร่วมประเมินผลทางตรง และทางอ้อม 
๔. มีการร่วมด าเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความสามัคคี  
   รวมทั้งพัฒนาให้สมบูรณ ์
 



๓๑๐ 

ในการด าเนินกิจกรรมทั้งทางตรง หรือโดยอ้อมโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ๒.๓) มีการเชิญประชาชนที่
มีความรู้ ความสามารถภายในชุมชนได้มามีส่วนร่วมคิดในการวางแผน ร่วมด าเนินการ และร่วม
ตรวจสอบ ๒.๔) มีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบเก็บข้อมูล ลองผิดลองถูก ลงมือท า และสร้างการมีส่วนร่วม
โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการ  
ต่าง ๆ ในหลากหลายช่องทาง 

๓) มีการร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะ พบว่า การ
ร่วมรับผลประโยชน์นี้มีอยู่หลายลักษณะซึ่งไม่ได้จ ากัดแค่เพียงเงินทอง หรือค่าตอบแทนต่าง ๆ เท่านั้น 
เพราะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นสาธารณะซึ่งเกิดขึ้นจากการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย ๒) การบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า  
๓) การรักษาความสะอาดจากขยะมูลฝอย ๔) การป้องกันโรคติดต่อ ๕) การป้องกันภัย ๖) การ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ๗) การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
๘) ท านุบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ๙) จัดให้มีน้ าสะอาดหรือ
การประปา ๑๐) จัดให้มีสถานที่รักษาคนเจ็บไข้ ๑๑) จัดให้มีแสงสว่าง เป็นต้น 

๔) มีการร่วมประเมินผลทั้งทางตรง และทางอ้อม  พบว่า องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ได้ก าหนดไว้โดยการร่วมประเมินผลจะ
มี ๒ ลักษณะ คือ ๑) ทางตรง ประกอบด้วย ๑.๑) การร้องเรียนการด าเนินการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ ๑.๒) การถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และ๒) ทางอ้อม เช่น 
การตรวจสอบอ านาจรัฐในระดับท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนั้น ๆ และ
การมีส่วนร่วมกับกับภาคประชาชนในเขตการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ โดยในภาค
ส่วนประชาชนจะมีส่วนร่วมประเมินผลโดยผ่านตัวแทน คือ สมาชิกสภา หรือผ่านคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๔.๔.๓ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 

ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( =๓.๙๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการวางแผน (Plan) 
มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๐๒) รองลงมา คือ ด้านการด าเนินการ (Do) มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๐๑) ด้านการ
ตรวจสอบ (Check) มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๗) ด้านการประสานงาน (Coor) มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๒) 
ในขณะที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการพัฒนา (Develop) มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๘๗) ตามล าดับ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การบริหารจัดการที่ดีต้องมีวางแผนอย่างบูรณาการเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของหน่วยงานใน
ระดับสูงขึ้นไปซึ่งจะท าให้เกิดการด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอนไม่ทับซ้อนกันและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยในการด าเนินการนี้ต้องมีการประสานงานที่ดีกับหน่วยงานราชการอ่ืนเพราะโครงการหรือ
กิจกรรมบางอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น การซ่อมแซมผิวถนน 
ที่ช ารุด หรือการซ่อมแซมคันกันน้ าเซาะตลิ่งซึ่งต้องใช้เครื่องจักกลหนักเป็นต้นซึ่งในการด าเนินการ  
ทุกขั้นตอนจะมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และสม่ าเสมอตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการ



๓๑๑ 

พัฒนาการบริหารจัดการอยู่เสมอโดยใช้หลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในภาครัฐ (PMQA) 
และมีการมอบหมายให้ตรงตามความรู้ และความสามารถ ดังนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔.๖ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการเป็น

อย่างยิ่งที่จะท าให้บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรเกิดประสิทธิผลโดยมี
กระบวนการดังนี้ 

๑) มีการวางแผนอย่างบูรณาการ โดยมีลักษณะส าคัญ ๒ ประการ คือ ๑.๑) มีการ
วางแผนอย่างบูรณาการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ๑.๒) มีการก าหนดขั้นตอนในการวางแผนที่ชัดเจน 
ว่าจะต้องท าข้ันตอนใดก่อน-หลังเป็นล าดับไป 

๒) มีการด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน คือ ๒.๑) มีการด าเนินการตามแผน และ
ระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นหลักในการด าเนินการ  
๒.๒) มีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลชั้นเลิศ ในการที่จะน ามา
เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนาต่อยอดโครงการต่าง ๆ ที่มีความประสงค์
จะได้จัดท าขึ้น  

๓) มีการประสานงานที่ดี มีความชัดเจนในการประสานงาน ไม่ต้องมีการตีความเพ่ือ
ท าความเข้าใจที่ถูกต้องอีกต่อไป ไม่สร้างให้การปฏิบัติเกิดเป็นข้อโต้แย้ง ข้อถกเถียง ซึ่งผลของการ
โต้แย้ง หรือโต้เถียงไม่สามารถน าไปสู่การตัดสินใจได้ เช่น มีการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิดในการปฏิบัติงานตามโครงการ หรือกิจกรรม, มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบาย รับฟังความ
คิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ กรณีที่ประสบปัญหาให้กับบุคลากร และมีป้ายประชาสัมพันธ์ในการ
แสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทราบ 

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 
๑. การวางแผน  
๒. การด าเนินการ 
๓. การตรวจสอบ  
๔. การประสานงาน 
๕. การพัฒนา 
 
 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
๑. มกีารวางแผนอย่างบูรณาการ 
๒. มีการด าเนินการเป็นล าดับข้ันตอน 
๓. มีการประสานงานท่ีด ี
๔. มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และสม่ าเสมอ 
๕. มีการพัฒนาการบริหารจดัการอยู่เสมอ 
๖. มีการมอบหมายให้ตรงตามความรู้ และ 
   ความสามารถ 
 



๓๑๒ 

๔) มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และสม่ าเสมอ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตรมีการการตรวจสอบการบริหารงานใน ๒ ลักษณะ คือ ๑) เป็นการควบคุมหรือ
ตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง เช่น หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจการเงิน
แผ่นดิน ๒) เป็นการตรวจสอบโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

๕) มีการพัฒนาการบริหารจัดการอยู่เสมอ โดยใช้หลักการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการในภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) อย่างต่อเนื่องครอบคลุม
ทั้ง ๗ ด้าน คือ ๑.๑) การน าองค์กร ๑.๒) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ๑.๓) การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑.๔) การวัดการวิเคราะห์และการจัดความรู้ ๑.๕) การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล ๑.๖) การจัดการกระบวนการ และ ๑.๗) ผลลัพธ์การด าเนินการ 

๖) มีการมอบหมายให้ตรงตามความรู้ และความสามารถ โดยในการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรนั้นผู้บริหารมีการมอบหมายให้กับบุคลากรตรงตาม
ความรู้ และความสามารถของบุคลากร “Put the right man on the right job” เพราะการด าเนินการ 
ใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบของราชการ รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๔.๔.๔ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 

ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณด้านภาวะผู้น า พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( =๓.๙๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านมีคุณธรรม (Moral) มีค่าเฉลี่ย  
(  =๔.๐๔) ด้านมีความเฉลียวฉลาด (Smart) และด้านมีความกล้าตัดสินใจ (Decis) มีค่าเฉลี่ย  
( =๓.๙๕) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านมีความสามารถในการจูงใจ (Motivat) ( =๓.๙๔) 
ตามล าดับ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แสดงทัศนะคติโดยภาพรวมว่า 
๑) คณะผู้บริหารต้องมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม เช่น การมีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์ มีความ
เมตตากรุณา ๒) มีความกล้าตัดสินใจด้วยความถูกต้องโดยยึดกฎ ระเบียบของราชการ ๓) มีความ
เฉลียวฉลาด มุ่งแสวงหารูปแบบรวมถึงวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่จะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ ๔) มีการสร้างความอบอุ่นภายในองค์กรตามหลักพรหมวิหารธรรม และ ๕) มีการ
สร้างแรงจูงใจด้วยพระเดช และพระคุณ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๔.๗ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 
๑. มีคณุธรรม 
๒. มีความเฉลียวฉลาด 
๓. มีความกล้าตดัสินใจ  
๔. มีความสามารถในการจูงใจ 
 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
๑. มีความรู้คู่กับคณุธรรม 
๒. มีความกล้าตดัสินใจด้วยความถูกต้อง (อุเบกขา) 
๓. มีความเฉลียวฉลาด 
๔. มีความอบอุ่นภายในองค์กร (พรหมวิหาร) 
๕. มีการจูงใจด้วยพระเดช และพระคณุ 
 



๓๑๓ 

ปัจจัยด้านภาวะผู้น าเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะท าให้บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร เกิดประสิทธิผลโดยมี
กระบวนการดังนี้ 

๑) มีความรู้คู่คุณธรรม เพราะความรู้ของคณะผู้บริหารเพียงอย่างเดียวย่อมมุ่งไป
เพ่ือให้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิผลซึ่งอาจส่งผลให้บุคลากรรู้สึก  
ถึงความอึดอัดจากการปฏิบัติงานที่เน้นประสิทธิผล ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องก ากับ 
ในความรู้นั้นควบคู่ไปด้วย เช่น การมีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์ มีความเมตตากรุณา ถ้อยทีถ้อย
อาศัย เลือกคนให้เหมาะกับงาน มีความเคารพต่อกัน ปกครองดูแลกันเหมือนพ่ีน้องท าให้เกิดความ
สามัคคีของผู้ร่วมงานทั้งภายใน ภายนอกจะท าให้งานเกิดผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับทั้งภายในองค์กร 

๒) มีความกล้าตัดสินใจด้วยความถูกต้อง (อุเบกขา)  พบว่า เป็นภาระหน้าที่ 
ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรทุกท่าน ที่จะต้อง
ท าการตัดสินใจเพ่ือด าเนินการ หรือไม่ด าเนินการในการท าอย่างใดอย่างหนึ่งโดยในการตัดสินใจนั้น 
มีการยึดถือเอาความถูกต้อง เช่น การตัดสินใจต้องอยู่บนพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเป็น
หลักในการตัดสินใจซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักอุเบกขาในพรหมวิหารธรรม คือ ความวางใจ  
เป็นกลาง ปราศจากอคติ ยึดเอาหลักความถูกต้อง ไม่ยึดตามความถูกใจของตน รวมถึงผลประโยชน์ 
ที่จะเกิดข้ึนแก่ตนเอง และพวกพ้อง 

๓) มีความเฉลียวฉลาด พบว่า ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตรทุกท่านเป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิผล โดยคุณสมบัติ
ภาวะผู้น าด้านนี้จะแสดงออกมาในรูปแบบของการก าหนดวิสัยทัศน์ , การก าหนดนโยบายในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน โดยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ , มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์ 
ขององค์กรในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป , มุ่งแสวงหารูปแบบรวมถึง
วิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่จะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ สามารถตอบสนองความ
คาดหวัง หรือความต้องการของบุคลากร และประชาชนได้ 

๔) มีความอบอุ่นภายในองค์กร (พรหมวิหาร) พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับรางวัล หรือผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดีมีบรรยากาศในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปด้วยความอบอุ่น เช่น ๑) มีความเป็นมิตรไมตรีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน มีน้ าใจ ปรารถนา
ดีต่อกัน (เมตตา) ๒) มีการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข โดยเมื่อบุคลากรมีความทุกข์เกิดขึ้น ผู้น าจะต้องมี
ความกรุณา ช่วยบ าบัดทุกข์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้รวดเร็วที่สุด ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ประชาชน (กรุณา) ๓) ส่งเสริมสนับสนุน เช่น เมื่อบุคลากร หรือ
เพ่ือนร่วมงานมีความสุข ความส าเร็จมากขึ้น ผู้น าก็จะต้องพลอยยินดี โดยการช่วยส่งเสริมสนับสนุน 
(มุทิตา) และ ๔) การรักษาความเป็นกลาง ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งไม่เลือกที่รัก มักที่ชังซึ่งก่อให้เกิดความ
ล าเอียง รวมถึงอคติที่ไม่ดี วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติราชการ เมื่อใดที่เกิดความขัดแย้งขึ้นต้องรีบ
ยุติความขัดแย้งภายในองค์กรให้เร็วที่สุด (อุเบกขา) 

 



๓๑๔ 

๕) มีการจูงใจด้วยพระเดช และพระคุณ พบว่า เป็นภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มี
อิทธิพลต่อสภาวะจิตใจ และส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตร กล่าวคือ ใช้ทั้งพระเดช และพระคุณด้วยความสมดุลไม่เน้นหนักอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป 
เช่น การใช้พระเดชด้วยการบังคับใช้กฎระเบียบที่เคร่งครัดเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็จริงอยู่ แต่ควรจะใช้
พระคุณเสียก่อนด้วยการแนะน า เสนอแนะ หรือส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาให้เกิดการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้องก่อนซึ่งเป็นการจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๔.๔.๕ ปัจจจัยด้านบุคลากรทีมี่คุณภาพ  

นอกจากปัจจัยทั้ง ๔ ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้วยังพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับรางวัล หรือผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดีนั้นจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพ คือ 
เป็นบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถตรงต่อต าแหน่งงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง มีความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคและปัญหาในการด าเนินการ เป็น
อย่างมากในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด มีทักษะในการสร้างการมีส่วนร่วม 
ทั้งภายในองค์กร ประชาชนในพ้ืนที่ และภาคเอกชนเพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ การที่
จะด าเนินการด้วยความทุ่มเทเช่นนี้ได้ เป็นเพราะมีความรักความพอใจต่อหน้าที่ของตนเอง เมื่อมี
ความรักในหน้าที่ของตนก็ย่อมเสาะแสวงหาองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้องาน และ
ล าดับขั้นตอนวิธีการในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ  ซึ่งเกิดจากการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วย
วิธีการต่างๆ หรือส่งเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความรู้ความสามารถ และ
น าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมีการน าองค์ความรู้มาใช้
ในการไตร่ตรองการท างานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ โดยใช้ก าลังสติปัญญา มีการแสวงหาวิธีการ
ปรับปรุงกระบวนการ หรือมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง เหมาะสม มีการ
กระบวนการในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งมีการพัฒนา  
ดียิ่งขึ้นไป เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความอดทนต่อปัญหา  
ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรที่มีคุณภาพดังกล่าวจะมีลักษณะ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔.๘ ปัจจจัยด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ 

๑) มีเป็นผู้มีสติปัญญาดี มีความฉลาด ไหวพริบ มีปฏิภาณเป็นคนช่างสังเกต  
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ในการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือการตัดสินใจ 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
๑. มีสติปัญญาดี มคีวามฉลาด มไีหวพริบ 
๒. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความรับผิดชอบสูง 
๓. มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ และมีทักษะ 
๔. มีสุขภาพอนามัยสมบรูณ์แข็งแรง ท้ังร่างกายและจติใจ 
๕. มีพฤติกรรมที่ดี มคีวามกตญัญ ูไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ 
 
 



๓๑๕ 

และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ในเรื่องต่างๆ ทั้งความรู้ในงานที่รับผิดชอบอยู่  รวมไปถึง
ความรู้อื่น ๆ วิชาชีพ วิชาคน และวิชาโลกที่เก่ียวข้องกับภาระหน้าที่ของตนเอง  

๒) มีความมุ่งม่ันตั้งใจ และมีความรับผิดชอบสูง มีก าลังใจดี มีความทุ่มเท รักการ
ท างาน มีฉันทะในการท างาน มีความสามารถ มีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในการท า
ประโยชน์เพ่ือองค์กรสามารถเข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี มีความสุขในงาน ในชีวิตได้อย่าง
สมดุล รวมถึงมีความผูกพันต่องานและองค์กร       

๓) มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ และมีทักษะ มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ  
มีทักษะที่หลากหลายซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมาก เพราะในสมัยปัจจุบันสามารถเข้าถึงความรู้ได้ 
ไม่ยากสามารถเข้าถึงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยากหากหลายช่องทาง สิ่งที่มีความส าคัญยิ่งกว่าคือการ
น าความรู้เหล่านั้นมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง  

๔) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน  
มีการดูแลรักษาสุขภาพเสมอ นอกจากนี้ยังหมายความรวมไปถึงสุขภาพของจิตใจด้วย เพราะในการ
ปฏิบัติงานราชการต้องสามารถรับมือกับความกดดัน ความเครียด และปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีอีก
ด้วย 

๕) มีพฤติกรรมที่ดี มีความกตัญญู ไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ คือ มีความศรัทธา 
และความผูกพันต่อองค์กรของตนเองเปรียบเสมือนบ้านผู้ร่วมงานทุกคนเปรียบเสมือนญาติ ให้ความ
เคารพต่อผู้บังคับบัญชา อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ก้าวร้าว ไม่ถือตนเองว่าดีกว่า เก่งกว่า ประพฤติตน
รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่ในกฏ ระเบียบไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นการสร้างความแตกแยก
ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร 

๔.๔.๖ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ 

การวัดผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติสามารถประเมินได้จากการ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน 
และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ป้องกันโรคและ
ระงับโรคติดต่อ, จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก และส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยใน
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้พบปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ประกอบด้วย มีการมอบหมายงานตรงตามความรู้ และความสามารถ 
(ปุคคลัญญุตา) และเป็นลายลักษณ์อักษร, บุคลากรมีคุณภาพ (อิทธิบาทธรรม), มีความอบอุ่น 
ในองค์กร (พรหมวิหารธรรม), มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ , มีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็น
ระบบมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 



๓๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔.๙ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ 

๑) มีการพัฒนาการบริหาร กล่าวคือ มีกระบวนการในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีขึ้น เช่น มีการน าปัญหาที่ได้รับมาจากผลการประเมินผล มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการ
ด าเนินการให้มีประสิทธิผล, มีการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล, มีการวิเคราะห์ เพ่ือการพัฒนากระบวนการในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้องตามเหตุผล, มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากให้ลดลง และมีการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 

๒) ผู้บริหารมีความกล้าตัดสินใจ กล่าวคือ มีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็ว และ
ถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น มีศักยภาพในการค้นหาความจริง และประเมินสถานการณ์
ก่อนท าการตัดสินใจ ว่าควรท าหรือไม่ควรท า เพราะอะไร , สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ด้วยการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ , ยึดถือความยุติธรรม ตัดสินใจ 
ด้วยความเด็ดขาด, ตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
และยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือใช้ประกอบ การตัดสินใจ 

๓) มีส่วนร่วมประเมินผล กล่าวคือ มีส่วนร่วมในการประเมินผลด้านอุปสรรค เช่น กฎ 
ระเบียบ เป็นต้น ก่อนการก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ , ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผลความคืบหน้าการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ , มีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผลด้านปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ , มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการติดตามความคืบหน้า
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

๔) มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) กล่าวคือ ความเข้าใจที่จะ
ท างานนั้นให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ เช่น มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน , 
จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการ , มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 
๑. มีการพัฒนาการบริหาร 
๒. ผู้บริหารมีความกล้าตดัสินใจ 
๓. มีส่วนร่วมประเมินผล 
๔. มีการท างานด้วยความเข้าใจ 
   ในการปฏิบัติงาน (วิมังสา)  
 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
๑. มีการมอบหมายให้ตรงตามความรู้ และ 
   ความสามารถ (ปุคคลัญญุตา) 
๒. บุคลากรมีคณุภาพ (อิทธิบาทธรรม) 
๓. มีความอบอุ่นในองค์กร (พรหมวิหารธรรม) 
๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
๕. มีการจัดเก็บเอกสารและข้อมลูอย่างเป็นระบบ 
 



๓๑๗ 

เป็นประโยชน์ต่อประชาชน, มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และโครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่น 

๕) มีการมอบหมายงานตรงตามความรู้ และความสามารถ (ปุคคลัญญุตา) เช่น ค าสั่ง
ในการแต่งตั้ง หรือ การมอบหมายหน้าที่ มีความชัดเจนเป็นลายลักอักษร เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง หนังสือสั่ง
การ ค าสั่ง เป็นต้น ว่าใคร ด ารงต าแหน่งอะไร มีอ านาจหน้าที่อย่างไร ตรงตามความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร “Put the right man on the right job” ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “ปุคคลัญญุตา” 
โดยอยู่หลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนา คือ รู้ในความสามารถของบุคลากร 

๖) บุคลากรมีคุณภาพ (อิทธิบาทธรรม) ประกอบด้วย มีความรักในหน้าที่การงาน  
มีความพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ส าเร็จ มีความรับผิดชอบตั้งใจท าหน้าที่ของตนเอง มีการ
แสวงหาองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้องาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักอิทธิบาท
ธรรมในพระพุทธศาสนา 

๗) มีความอบอุ่นในองค์กร (พรหมวิหารธรรม) เช่น มีการด าเนินการบนพ้ืนฐานของ
ความรัก มีความปรารถนาดีที่ต้องการช่วยให้พ้นจากความทุกข์ มีการส่งเสริมสนับสนุน หรือยกย่ อง
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ , มีการประเมินการปฏิบัติงานโปร่งใส บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักพรหมวิหารธรรมในพระพุทธศาสนา 

๘) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การจัดนิทัศน์การในการแสดงผลงานการบริหารงาน 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิผล
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการ 

๙) มีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น ส่งเสริมการมีระบบการจัดเก็บ
เอกสารและข้อมูล เป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการวางแผน โครงการ หรือกิจกรรมในการ
พัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบ เพราะเอกสารเหล่านั้นจะบันทึก
รายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการไปแล้วซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูล 
ชั้นเลิศ 

๔.๔.๗ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ 

ผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง พิจารณาจาก
ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ โดยพิจารณาจากการจัดเก็บ
รายได้ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย ประชาชนให้ความร่วมมือเสียภาษีจัดเก็บรายได้อย่าง
ครบถ้วน, จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย เพราะมีกระบวนการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ, ประชาชนช าระ
ภาษีตรงตามเวลาที่ก าหนด, จัดเก็บรายได้ส าเร็จเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และมีทะเบียนคุมภาษี 
หรือค่าธรรมเนียมสามารถตรวจสอบข้อสงสัยในการจัดเก็บรายได้ที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ประกอบด้วย มีการปรับ
ข้อมูลของผู้เสียภาษีเป็นปัจจุบัน, มีองค์ประกอบแห่งความส าเร็จ (พละ ๕), มีการใช้เทคโนโลยี, และมี



๓๑๘ 

การสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บรายได้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิพุทธบูรณาการการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔.๑๐ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ 

๑) มีกระบวนการตรวจสอบ เป็นกระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงาน ประกอบด้วย บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามตรงกับผู้ต้องการข้อมูลได้, มีระบบในการติดตาม และตรวจสอบการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสม่ าเสมอ , มีการติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด , มีมาตรฐานในการตรวจสอบ 
ประเมินผลด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีระบบการควบคุมภายใน และมีหน่วยงานภายนอกมาร่วม
ตรวจสอบ 

๒) ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ ผ่านการบวนการทางความคิด ประกอบด้วย มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ  
ในการบริหารองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ , มีวิสัยทัศน์ สามารถก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างชัดเจน โดยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ , มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์ขององค์กรใน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป , มุ่งแสวงหารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน
ใหม่ ๆ ที่จะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ และสามารถตอบสนองความคาดหวัง 
หรือความต้องการของบุคลากร และประชาชนได้ 

๓) มีส่วนร่วมด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามโครงการ หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาโครงการ
เพ่ืออนุมัติ ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณางบประมาณตามโครงการ ร่วมเป็นกรรมการในการ
ด าเนินการตามโครงการ ร่วมเป็นกรรมการประสานงานระหว่างประชาชนกับหน่วยงานในท้องถิ่น 
ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่อาศัยการบริหารส่วนท้องถิ่น และได้น าไป
ด าเนินการในท้องถิ่นให้บรรลุตามเป้าหมาย 

๔) มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เป็นความเข้าใจที่จะท างานนั้น 
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ ประกอบด้วย มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน , 
จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการ, มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า 

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 
๑. มีกระบวนการตรวจสอบ 
๒. ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด 
๓. มีส่วนร่วมด าเนินการ 
๔. มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
๑. มีการปรับข้อมลูของผู้เสยีภาษีเป็นปัจจุบัน 
๒. มปีัจจยัแห่งความส าเรจ็ 
๓. มีการน าเทคโนโลยตี่าง ๆ  มาใช้ 
๔. มีการสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บรายได ้
 



๓๑๙ 

เป็นประโยชน์ต่อประชาชน , มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน และโครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่น 

๕) มีการปรับข้อมูลของผู้เสียภาษีเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเปลี่ยนผู้ถือครองที่ดิน อาคาร
ป้าย โดยขอความร่วมมือจากเจ้าของทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงจากส านักงานที่ดิน หรือหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือความถูกต้องของข้อมูลในการจัดเก็บภาษี  

๖) มีปัจจัยแห่งความส าเร็จ ประกอบด้วย มีความรักในหน้าที่ของตนเอง, มีความอดทน
มุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จ, มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง, มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ และมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักพละ ๕ ใน
พระพุทธศาสนา คือ พลังแห่งความส าเร็จ ๕ ประการประกอบด้วย ความเชื่อ (สัทธา) ความเพียร 
(วิริยะ) ความรับผิดชอบ (สติ) ความตั้งใจ (สมาธิ) ความเข้าใจ (ปัญญา) 

๗) มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ เช่น มีการจัดท าการบริการช าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ต จัดท า QR Code เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี, มีการจัดท าการบริการช าระ
เงินภาษีด้วยการโอนเงินผ่านโทรศัพท์ 

๘) มีการสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บรายได้  เช่น การออกให้บริการนอกพ้ืนที่ ,  
การจัดท าโครงการภาษีคืนก าไรให้ประชาชน โดยให้ผู้ที่เสียภาษีตรงเวลาได้รับเอกสารส่วนลดในการ
ซื้อสินค้าพ้ืนฐานในการด ารงชีพ หรือโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการจัดเก็บภาษี  

๔.๔.๘ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  

การพิจารณาจากผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย โดยพิจารณาจากการเบิก
จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามแผนงานการ
จัดซื้อจัดจ้าง, เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ, ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ
สะดวกรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน, สามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณได้ เพราะมีการจัดท าเอกสาร 
หลักฐาน, และมีงบประมาณรายจ่ายเหลือว่างจากการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถน าไปใช้ในโครงการ/
กิจกรรมอ่ืนได้ที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ทุกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) จากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ 
ประกอบด้วย มีการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้, มีการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ, มีการสร้าง
ความโปร่งใส และมีการประสานงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 



๓๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔.๑๑ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 

๑) มีกระบวนการตรวจสอบ เป็นกระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงาน ประกอบด้วย บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามตรงกับผู้ต้องการข้อมูลได้, มีระบบในการติดตาม และตรวจสอบการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสม่ าเสมอ , มีการติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด , มีมาตรฐานในการตรวจสอบ 
ประเมินผลด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีระบบการควบคุมภายใน และมีหน่วยงานภายนอกมาร่วม
ตรวจสอบ 

๒) ผู้บริหารมีความกล้าในการตัดสินใจ เป็นภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มีความสามารถ
ในการตัดสินใจที่รวดเร็ว และถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ประกอบด้วย มีศักยภาพในการ
ค้นหาความจริง และประเมินสถานการณ์ก่อนท าการตัดสินใจ ว่าควรท าหรือไม่ควรท า เพราะอะไร , 
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนด้วยการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์, 
ยึดถือความยุติธรรม ตัดสินใจด้วยความเด็ดขาด , ตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือใช้ประกอบ การตัดสินใจ 

๓) มีส่วนร่วมด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามโครงการ หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาโครงการ
เพ่ืออนุมัติ ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณางบประมาณตามโครงการ ร่วมเป็นกรรมการในการ
ด าเนินการตามโครงการ ร่วมเป็นกรรมการประสานงานระหว่างประชาชนกับหน่วยงานในท้องถิ่น 
ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่อาศัยการบริหารส่วนท้องถิ่น และได้น าไป
ด าเนินการในท้องถิ่นให้บรรลุตามเป้าหมาย 

๔) มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เป็นความเข้าใจที่จะท างานนั้นให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ ประกอบด้วย มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน , 
จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการ , มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน , มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และโครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่น 

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 
๑. มีกระบวนการตรวจสอบ 
๒. ผู้บริหารมีความกล้าในการตดัสินใจ 
๓. มีส่วนร่วมด าเนินการ 
๔. มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
๑. มีกระบวนการจดัการที่ดี (วิธูโร) 
๒. มีการด าเนินการตามกฎ ระเบยีบ 
   เพื่อความโปร่งใส  (อุเบกขา) 
๓. มีการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ (วิมังสา) 
๔. มีการสื่อสารที่มีคณุภาพ (เทศนาวิธี) 
 



๓๒๑ 

๕) มีกระบวนการจัดการที่ดี (วิธูโร)  เพ่ือ การขับเคลื่อนคน ขับเคลื่อนเงิน และ
ขับเคลื่อนงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “วิธูโร” โดยอยู่หลักปาปณิกธรรมในพระพุทธศาสนา คือ มีการ
จัดการที่ด ี

๖) มีการด าเนินการตามกฎ ระเบียบเพื่อความโปร่งใส (อุเบกขา)  ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้ันตอนที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
“อุเบกขา” โดยอยู่หลักพรหมวิหารธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ความวางใจเป็นกลางปราศจากอคติ 

๗) มีการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ (วิมังสา) เพ่ือเป็นการสั่งสมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ าเสมอซึ่งมีความสอดคล้องกับ “วิมังสา” โดยอยู่หลักอิทธิบาทธรรม 
ในพระพุทธศาสนา คือ ความเข้าใจ 

๘) มีการสื่อสารที่มีคุณภาพ (เทศนา ๔) เช่น มีเทคนิคในการติดต่อสื่อสารที่กระชับ
ชัดเจน, มีทักษะการใช้ค าพูด รวมทั้งข้อความต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียว, มีการจัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีป้ายประชาสัมพันธ์ใน
การแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน, มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
ช่องทางเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสซึ่งมีความสอดคล้องกับ หลักเทศนา ๔ ในพระพุทธศาสนา 
ประกอบด้วย ความชัดเจน (สันทัสสนา) จูงใจให้ท าตาม (สมาทปนา) เกิดความมั่นใจ (สมุตเตชนา)  
มีความสบายใจ (สัมปหังสนา) 

๔.๔.๙ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตร ผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ 

การวัดผลส าเร็จด้านผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริ
การสาธารณะสามารถประเมินได้จากการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย   
มีการก่อสร้าง หรือบ ารุงรักษาถนน , ประชาชนมีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ, ชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอยู่เสมอ , ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ไม่มีอาชญากรรม และ
ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพอยู่เสมอที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการให้บรรลุตาม
เป้ าหมาย โดยในการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ( In-depth Interview) จากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ได้พบอุปสรรค ปัญหา และปัจจัยเชิงสาเหตุ ประกอบด้วย สร้างการมีส่วนร่วม, มีการ
จัดท าแผนด าเนินการที่สอดคล้องกัน และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (วิมังสา) , มีการประสานงานที่ดี 
(นิสสยสัมปันโน) และผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิพุทธบูรณา
การการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 



๓๒๒ 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๔.๑๒ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

พิจิตร ด้านผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ 

๑) มีการวางแผน เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการก าหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่จะบรรลุผลซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบด้วย มีการ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหา ตามภารกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบ , มีการศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนที่จะจัดท าโครงการ/กิจกรรมทุกครั้ง , 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ อัตราก าลัง และระยะเวลา
ด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน, มีการจัดท าแผนงานที่ชัดเจน เช่น แผนระยะยาว แผนระยะกลาง และแผน
ระยะสั้น และมีการวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย โอกาส และอุปสรรคเพ่ือปรับปรุงการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมทุกมิติด้านการจัดท าแผน 

๒) ผู้บริหารมีความกล้าในการตัดสินใจ เป็นภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มีความสามารถ
ในการตัดสินใจที่รวดเร็ว และถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ประกอบด้วย มีศักยภาพในการ
ค้นหาความจริง และประเมินสถานการณ์ก่อนท าการตัดสินใจ ว่าควรท าหรือไม่ควรท า เพราะอะไร , 
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนด้วยการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์, 
ยึดถือความยุติธรรม ตัดสินใจด้วยความเด็ดขาด , ตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือใช้ประกอบ การตัดสินใจ 

๓) มีส่วนร่วมด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามโครงการ หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาโครงการ
เพ่ืออนุมัติ ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณางบประมาณตามโครงการ ร่วมเป็นกรรมการในการ
ด าเนินการตามโครงการ ร่วมเป็นกรรมการประสานงานระหว่างประชาชนกับหน่วยงานในท้องถิ่น 
ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่อาศัยการบริหารส่วนท้องถิ่น และได้น าไป
ด าเนินการในท้องถิ่นให้บรรลุตามเป้าหมาย 

๔) มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) เป็นความเข้าใจที่จะ
ท างานนั้นให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ ประกอบด้วย มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน, จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการ, มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไป
อย่างคุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อประชาชน , มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และโครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่น 

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 
๑. มีการวางแผน  
๒. ผู้บริหารมีความกล้าในการตดัสินใจ 
๓. มีส่วนร่วมด าเนินการ 
๔. มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  
   (วิมังสา) 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
๑. สรา้งการมสี่วนร่วม 
๒. มีการจัดท าแผนด าเนินการที่สอดคล้องกัน  
   และเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิ (วิมังสา) 
๓. มีการประสานงานท่ีดี (นิสสยสมัปันโน) 
๔. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง 
 



๓๒๓ 

๕) สร้างการมีส่วนร่วม เช่น การร่วมคิดและตัดสินใจ การร่วมด าเนินการ การร่วมรับ
ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

๖) มีการจัดท าแผนด าเนินการที่สอดคล้องกัน และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (วิมังสา)  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “วิมังสา” โดยอยู่หลักอิทธิบาทธรรมในพระพุทธศาสนา คือ การท างานด้วย
ความเข้าใจ 

๗) มีการประสานงานที่ดี (นิสสยสัมปันโน) เช่น สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
ผู้บริหารกับบุคลากร ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “นิสยสัมปันโน” 
โดยอยู่หลักปาปณิกธรรมในพระพุทธศาสนา คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

๘) ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง เช่น เป็นผู้ที่มีความคิด มีความรู้ความ กล้า
รับผิดชอบ ในการตัดสินใจในการด าเนินงาน มีความมุ่งมั่นในการท างานมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ คิดเร็ว ท าเร็วมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ มีความเข้าใจภาระหน้าที่ มีความ สามารถในการจูงใจ 

๔.๔.๑๐ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชน 

การวัดผลส าเร็จด้านผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนสามารถประเมินได้จากการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย   
มีการก่อสร้าง หรือบ ารุงรักษาถนน , ประชาชนมีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ, ชุมชนมีไฟฟ้าส่องสว่างอยู่เสมอ , ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ไม่มีอาชญากรรม และ
ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพอยู่ เสมอด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณี, ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติด , ด าเนินการ
จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการสาธารณสุขมูลฐาน และเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการส่งเสริม
การพัฒนาผู้สูงอายุที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้พบปัจจัย 
เชิงสาเหตุ ประกอบด้วย มีการก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ครอบคลุม , 
สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน , มีการด าเนินการเชิงรุก (อิทธิบาท) และมี 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหา (อริยสัจ) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิพุทธบูรณาการ 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 



๓๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔.๑๓ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตร ด้านผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

๑) มีการตรวจสอบ เป็นกระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เพ่ือ
รับทราบปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงาน ประกอบด้วย บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้
ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามตรงกับผู้ต้องการข้อมูลได้ , มีระบบในการติดตาม และตรวจสอบการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสม่ าเสมอ , มีการติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด, มีมาตรฐานในการตรวจสอบ 
ประเมินผลด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีระบบการควบคุมภายใน และมีหน่วยงานภายนอกมาร่วม
ตรวจสอบ 

๒) ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ ผ่านการบวนการทางความคิด ประกอบด้วย มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ 
ในการบริหารองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ , มีวิสัยทัศน์ สามารถก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างชัดเจน โดยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ , มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์ขององค์กร 
ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป, มุ่งแสวงหารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงาน
ใหม่ ๆ ที่จะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ และสามารถตอบสนองความคาดหวัง 
หรือความต้องการของบุคลากร และประชาชนได้ 

๓) มีส่วนร่วมประเมินผล ประกอบด้วย มีส่วนร่วมในการประเมินผลด้านอุปสรรค 
เช่น กฎ ระเบียบ เป็นต้น ก่อนการก าหนดโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผลความคืบหน้าการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ , มีส่วนร่วม
ในการติดตามประเมินผลด้านปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ,  
มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการติดตามความคืบหน้า
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ 

๔) มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เป็นความเข้าใจที่จะท างานนั้นให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ ประกอบด้วย มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน , 

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 
๑. มีกระบวนการตรวจสอบ 
๒. ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด 
๓. มีส่วนร่วมประเมินผล 
๔. มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
๑. มีการก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร ์
   ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ครอบคลุมม ี
๒. สรา้งการมสี่วนร่วมระหว่างภาครัฐ 
   กับภาคประชาชน 
๓. มีการด าเนินการเชิงรุก (อิทธิบาท) 
๔. มีการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหา  
   (อริยสัจ) 
 



๓๒๕ 

จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการ , มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน , มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และโครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่น 

๕) มีการก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ครอบคลุม  เช่น  
มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร 

๖) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน คือ ร่วมคิดและตัดสินใจ  
ร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผลประโยชน์ 

๗) มีการด าเนินการเชิงรุก (อิทธิบาท) เข้าหาประชาชน เช่น มีการจัดตั้งหรือสนับสนุน
ศูนย์บริการร่วม / one stop service, มีการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง, 
มีการจัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ หรือในช่วงเวลาราชการ หรือวันวันหยุดราชการ 
เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักอิทธิบาทธรรมในพระพุทธศาสนา คือ มีความรักในหน้าที่การงาน 
มีความพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ส าเร็จ มีความรับผิดชอบตั้งใจท าหน้าที่ของตนเอง มีความ
เข้าใจในเนื้องาน 

๘) มีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหา (อริยสัจ) มีการข้อมูลจากการประชาคมของ
ประชาชนจึงน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหา และจัดล าดับความส าคัญเพ่ือจัดท าร่าง
โครงการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความครอบคลุมซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักอริยสัจ
ในพระพุทธศาสนา คือ ก าหนดปัญหา (ทุกข์) ตั้งสมมุติฐาน (สมุทัย) เก็บข้อมูล (นิโรธ) วิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผล (มรรค) 

๔.๔.๑๑ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตร ผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

การวัดผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประเมิน
ได้จากความส าเร็จของโครงการที่สามารถเป็นต้นแบบในการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีตามหลัก
วิชาการ, ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงเกษตรเชิงคุณภาพ และศาสนา วัฒนธรรม, ปัญหาสังคมในทุกด้านลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีข้อร้องเรียนของประชาชนต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานลดลงที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้พบอุปสรรค 
ปัญหา และปัจจัยเชิงสาเหตุ ประกอบด้วย มีการจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด (วิมังสา), มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชน (วิมังสา), สร้างการมีส่วนร่วม, มีปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) และบุคลากร 
มีคุณภาพเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มีรายละเอียด ดังนี้ 



๓๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๔.๑๔ ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดพิจิตร ผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

๑) มีการพัฒนาการบริหาร เป็นกระบวนการในการปรับปรุงการบริหาร เพ่ือ 
ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ประกอบด้วย มีการน าปัญหาที่ได้รับมาจากผลการประเมินผล  
มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการด าเนินการให้มีประสิทธิผล , มีการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะของ
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล , มีการวิเคราะห์ เพ่ือการพัฒนา
กระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้องตามเหตุผล , มีการปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ยุ่งยากให้ลดลง และมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 

๒) ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ ผ่านการบวนการทางความคิด ประกอบด้วย มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ  
ในการบริหารองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์, มีวิสัยทัศน์ สามารถก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานได้
อย่างชัดเจน โดยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ, มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์ขององค์กรในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป, มุ่งแสวงหารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ 
ที่จะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ และสามารถตอบสนองความคาดหวัง หรือความ
ต้องการของบุคลากร และประชาชนได้ 

๓) มีส่วนร่วมประเมินผล ประกอบด้วย มีส่วนร่วมในการประเมินผลด้านอุปสรรค 
เช่น กฎ ระเบียบ เป็นต้น ก่อนการก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผลความคืบหน้าการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ, มีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผลด้านปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ,  
มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการติดตามความคืบหน้า
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

๔) มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เป็นความเข้าใจที่จะท างานนั้น 
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ ประกอบด้วย มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน, 
จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการ , มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า 

ผลการแจกแบบสอบถาม 
 
๑. มีการพัฒนาการบริหาร 
๒. ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด 
๓. มีส่วนร่วมประเมินผล 
๔. มีการท างานด้วยความเข้าใจ 
    ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาทีส่อดคล้องกับแผน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (วิมังสา) 
๒. มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
   ให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน (วิมังสา) 
๓. สรา้งการมสี่วนร่วมทั้งภาครัฐ และประชาชน 
๔. มีปัจจยัที่น าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) 
๕. บุคลากรมีคณุภาพ 
 



๓๒๗ 

เป็นประโยชน์ต่อประชาชน , มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และโครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่น 

๕) มีการจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
(วิมังสา) เพ่ือให้เกิดการสอดคล้องกับแผนพัฒนา และด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการ
วิเคราะห์ขีดจ ากัดในสนองการด าเนินการ ขีดจ ากัดของงบประมาณ ขีดจ ากัดของบุคลากร ว่ามี
ศักยภาพเพียงใดซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร มีการจัดระบบงานภายในองค์กรให้เป็นไปตาม
แบบแผนของทางราชการ 

๖) มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชน (วิมังสา) เช่น การให้ความส าคัญกับเรื่องการบริหารจัดการขยะซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการ
พัฒนาจังหวัดพิจิตร ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรได้ให้การสนองต่อนโยบาย แต่ใน
บริบทของแต่ละพ้ืนที่มีสภาพแตกต่างกัน เช่น มีการคิดค้นนวัตกรรมน าเศษพลาสติกบีบอัดเป็นก้อน
อิฐบล๊อคปูทางเท้า การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก หรือในชนบทมีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ  
ที่สามารถน าไปท าเป็นปุ๋ยอินทรีได้ และขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ออกจากกัน รวมทั้งจัดตั้ง
ธนาคารขยะขึ้นในหมู่บ้านโดยมีการเชิญผู้ใหญ่บ้าน ก านัน รวมทั้งคัดสรรประชาชนผู้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการด าเนินการ เข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วมวางแผนให้เกิดความครอบคลุม 
ในทุกด้าน ก าหนดขั้นตอนวิธีในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นเครื่องมือ และเป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๗) สร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ และประชาชน คือ สร้างการร่วมคิดและตัดสินใจ 
ร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผลประโยชน์ 

๘) มีปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) กล่าวคือ ทั้งคณะผู้บริหาร และบุคลากร
มีความรักในหน้าที่ของตนเอง, มีความอดทนมุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จ, มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มก าลังความสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน และมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตน  

๙) บุคลากรมีคุณภาพ คือ มีเป็นผู้มีสติปัญญาดี มีความฉลาด ไหวพริบ มีปฏิภาณ
เป็นคนช่างสังเกต มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์, มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความรับผิดชอบสูง  
มีก าลังใจดี มีความทุ่มเท รักการท างาน มีฉันทะในการท างาน , มีความรู้ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญ ช านาญ และมีทักษะ มีประสบการณ์, มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและ
จิตใจ และมีพฤติกรรมที่ดี มีความกตัญญู ไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ 

๔.๔.๑๒ ผลการสนทนากลุ่มกลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

จากผลการพัฒนาปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์มาจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จึงน าผลที่ได้รับเข้าปรึกษา
ประธาน และกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ และน าเข้าสู่กระบวนการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๙ รูป/คน เพ่ือประเมินผลโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  
โดยการตรวจสอบความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์  



๓๒๘ 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน ๘ ตอน ประเด็นในการ
ประเมินจ านวน ๑๒ ข้อ ค าตอบมี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

๕  หมายถึง  มีครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  
               และการใช้ประโยชน์มากที่สุด 
๔  หมายถงึ   มีครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

และการใช้ประโยชน์มาก 
๓  หมายถึง   มีครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

และการใช้ประโยชน์ปานกลาง 
๒  หมายถึง   มีครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

และการใช้ประโยชน์น้อย 
๑  หมายถึง มีครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  

และการใช้ประโยชน์น้อยที่สุด 
โดยผลการประเมิน ผู้วิจัยได้น าเสนอแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) แบบรายข้อ และรวมรายด้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) ผลการประเมินเป็นรายด้านของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล
พุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

ตารางที่ ๔.๑๖  ผลการประเมินโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจั งหวัดพิจิตร โดยแสดง 
ในรูปแบบค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้าน  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

ผลการประเมินในแต่ละด้าน 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ใน

การปฏิบัติ 
การใช้ประโยชน ์

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๑. ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ ๔.๕๖ ๐.๓๔ ๔.๕๘ ๐.๒๗ ๓.๗๑ ๐.๑๘ ๔.๘๐ ๐.๒๒ 
         
๒. ปัจจัยด้านการมสี่วนร่วม ๔.๒๘ ๐.๓๒ ๔.๓๙ ๐.๓๘ ๓.๖๙ ๐.๓๙ ๔.๖๔ ๐.๓๑ 
         
๓. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ๔.๔๔ ๐.๒๘ ๔.๑๗ ๐.๒๘ ๓.๘๙ ๐.๓๘ ๔.๖๕ ๐.๒๖ 
         
๔. ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ๔.๓๑ ๐.๒๗ ๔.๑๖ ๐.๓๑ ๓.๔๗ ๐.๔๕ ๔.๖๒ ๐.๒๓ 
         
๕. ปัจจัยด้านบุคลากรทีม่ีคุณภาพ ๔.๔๐ ๐.๒๘ ๔.๑๖ ๐.๔๖ ๓.๙๑ ๐.๒๘ ๔.๖๒ ๐.๓๑ 
         
๖. ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย 

ตามข้อบัญญัติ     
๔.๒๕ ๐.๒๑ ๔.๓๘ ๐.๑๗ ๔.๐๗ ๐.๑๖ ๔.๕๒ ๐.๑๕ 

         
๗. ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได ้ ๔.๓๑ ๐.๒๐ ๔.๕๓ ๐.๒๖ ๓.๙๓ ๐.๒๙ ๔.๖๑ ๐.๒๒ 
         
๘. ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่าย 
๔.๒๔ ๐.๑๓ ๔.๓๙ ๐.๒๗ ๓.๗๔ ๐.๒๕ ๔.๕๔ ๐.๒๘ 



๓๒๙ 

ตารางที่ ๔.๑๖  ผลการประเมินโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ  
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  โดยแสดง 
ในรูปแบบค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้าน (ต่อ) 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

ผลการประเมินในแต่ละด้าน 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ใน

การปฏิบัติ 
การใช้ประโยชน ์

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๙. ด้านผลส าเร็จของโครงการ 

ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอืน่ 
ในการจัดบรกิารสาธารณะ 

๔.๒๖ ๐.๑๓ ๔.๔๖ ๐.๒๖ ๓.๘๙ ๐.๓๑ ๔.๖๓ ๐.๒๗ 

         
๑๐. ด้านผลส าเร็จของโครงการ 

ที่เป็นประโยชน์ตอ่องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่ และประชาชน 

๔.๒๔ ๐.๑๗ ๔.๓๕ ๐.๒๖ ๓.๗๙ ๐.๒๗ ๔.๕๗ ๐.๑๗ 

         
๑๑. ด้านผลส าเร็จของโครงการ 

ที่สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวดั 

๔.๓๒ ๐.๒๑ ๔.๔๓ ๐.๓๐ ๓.๙๖ ๐.๑๕ ๔.๕๘ ๐.๒๓ 

         
รวม ๔.๓๓ ๐.๑๕ ๔.๓๖ ๐.๑๓ ๓.๘๒ ๐.๑๓ ๔.๖๒ ๐.๑๔ 

จากตารางที่ ๔.๑๖ ผลการประเมินผลการประเมินโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  โดยแสดง
ในรูปแบบค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้าน พบว่า โมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีเพียงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

๒) ผลการประเมินเป็นรายข้อของปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ 

ตารางที่ ๔.๑๗ ผลการประเมินเป็นรายข้อของปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ โดยแสดงในรูปแบบค่าเฉลี่ย  
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นการประเมินปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ  

ผลการประเมินปัจจยัน าไปสู่ความส าเร็จ 

ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความ 

เป็นไปได ้
การใช้ประโยชน์ 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๑. มีการท างานด้วยความรกัในหน้าที่ (ฉนัทะ) ๔.๖๗ ๐.๕๐ ๔.๖๗ ๐.๕๐ ๓.๘๙ ๐.๓๓ ๔.๘๙ ๐.๓๓ 
         
๒. มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

(วิมังสา) 
๔.๗๘ ๐.๔๔ ๔.๗๘ ๐.๔๔ ๓.๗๘ ๐.๘๓ ๔.๘๙ ๐.๓๓ 

         
๓. มีการท างานด้วยความเพียรพยายาม (วิริยะ) ๔.๔๔ ๐.๗๓ ๔.๕๖ ๐.๕๓ ๓.๕๖ ๐.๗๓ ๔.๗๘ ๐.๔๔ 
         
๔. มีการท างานด้วยความเอาใจใส่ (จิตตะ) ๔.๕๖ ๐.๕๓ ๔.๔๔ ๐.๗๓ ๓.๗๘ ๐.๘๓ ๔.๗๘ ๐.๔๔ 
         
๕. มีการท างานด้วยความไม่ประมาท (สต)ิ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๓.๕๖ ๐.๕๓ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 
         

รวม ๔.๕๖ ๐.๓๔ ๔.๕๘ ๐.๒๗ ๓.๗๑ ๐.๑๘ ๔.๘๐ ๐.๒๒ 
         



๓๓๐ 

จากตารางที่ ๔.๑๗ ผลการประเมินเป็นรายข้อของปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ พบว่า  

ผลการประเมินด้านความถูกต้อง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =๔.๕๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) เช่น มีเทคนิค
วิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ลดเวลา  
ลดงบประมาณ ลดงานที่ทับซ้อน เพ่ิมการมีส่วนร่วม เพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานต้องอาศัยความ
เข้าใจ กล่าวคือ การมีความคิดรวบยอดนั่นเอง รู้ว่าต้องต้นจากจุดไหน ท าอย่างไรจึงจะส าเร็จ  
มีกระบวนการในการด าเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =๔.๗๘) รองลงมา คือ  
มีการท างานด้วยความรักในหน้าที่ (ฉันทะ) มีความพอใจในหน้าที่รับผิดชอบของตน มีความพร้อมด้าน
ร่างกายและจิตใจ มีความเต็มใจและเต็มที่ในด าเนินการอย่างสุดก าลังความสามารถ ส่งผลให้เกิดความ
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (  =๔.๖๗) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการท างานด้วยความไม่ประมาท (สติ) เช่น  
การวางแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาเสถียรภาพการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เรียกว่า “ทุนส ารองเงินสะสม” เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
( =๔.๓๓) 

ผลการประเมินด้านความเหมาะสม  ภาพรวมมีค่า เฉลี่ ยอยู่ ในระดับมากที่สุด  
( =๔.๕๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) 
เช่น มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยากให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  
ลดเวลา ลดงบประมาณ ลดงานที่ทับซ้อน เพ่ิมการมีส่วนร่วม เพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงาน 
ต้องอาศัยความเข้าใจ กล่าวคือ การมีความคิดรวบยอดนั่นเอง รู้ว่าต้องต้นจากจุดไหน ท าอย่างไร  
จึงจะส าเร็จ มีกระบวนการในการด าเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๗๘) 
รองลงมา คือ มีการท างานด้วยความรักในหน้าที่ (ฉันทะ) มีความพอใจในหน้าที่รับผิดชอบของตน  
มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ มีความเต็มใจและเต็มที่ในด าเนินการอย่างสุดก าลังความสามารถ 
ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๖๗) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการท างานด้วยความไม่ประมาท 
(สติ) เช่น การวางแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาเสถียรภาพการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่า “ทุนส ารองเงินสะสม” เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
( =๔.๔๔, S.D=๐.๕๓) 

ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =๓.๗๑) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการท างานด้วยความรักในหน้าที่ (ฉันทะ) มีความพอใจในหน้าที่
รับผิดชอบของตน มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ มีความเต็มใจและเต็มที่ในด าเนินการอย่าง
สุดก าลังความสามารถ ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๓.๘๙) รองลงมามี ๒ ปัจจัย คือ มีการท างานด้วย
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) เช่น มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความ
ยุ่งยากให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ลดเวลา ลดงบประมาณ ลดงานที่ทับซ้อน เพ่ิมการมีส่วนร่วม  
เพ่ิมประสิทธิผลการบริหารงานต้องอาศัยความเข้าใจ กล่าวคือ การมีความคิดรวบยอดนั่นเอง รู้ว่าต้อง



๓๓๑ 

ต้นจากจุดไหน ท าอย่างไรจึงจะส าเร็จ มีกระบวนการในการด าเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น และมีการ
ท างานด้วยความเอาใจใส่ (จิตตะ) เช่น มีความใส่ใจในการวางแผน หรือก าหนดโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และคุ้มค่ามากที่สุด เมื่อเกิดปัญหาก็มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ
ความเป็นไปได้ หมั่นตรวจสอบหาข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือพัฒนางานในต าแหน่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มีความพร้อม
ที่จะมาสนับสนุนการท างาน และน ามาพัฒนาองค์กรของตน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =๓.๗๘,  
S.D=๐.๘๓) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการท างานด้วยความไม่ประมาท (สติ) เช่น การวางแผน
ปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่า “ทุนส ารองเงินสะสม” เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =๓.๕๖,  
S.D=๐.๕๓) 

ผลการประเมินด้านการใช้ประโยชน์ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =
๔.๘๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี ๒ ปัจจัย ประกอบด้วย มีการท างานด้วยความรักในหน้าที่ 
(ฉันทะ) มีความพอใจในหน้าที่รับผิดชอบของตน มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ มีความเต็มใจ
และเต็มที่ในด าเนินการอย่างสุดก าลังความสามารถ ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  และมีการท างานด้วยความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) เช่น มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยาก 
ให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ลดเวลา ลดงบประมาณ ลดงานที่ทับซ้อน เพ่ิมการมีส่วนร่วม เพ่ิม
ประสิทธิผลการบริหารงานต้องอาศัยความเข้าใจ กล่าวคือ การมีความคิดรวบยอดนั่นเอง รู้ว่าต้อง
เริ่มต้นจากจุดไหน ท าอย่างไรจึงจะส าเร็จ มีกระบวนการในการด าเนินการอย่างไรบ้าง เป็นต้น  
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =๔.๘๙, S.D=๐.๓๓) รองลงมามี ๒ ปัจจัย คือ มีการท างานด้วยความเพียร
พยายาม (วิริยะ) เป็นปัจจัยส าคัญต่อการบริหารจัดการมากเช่นกัน เพราะเป็นปัจจัยที่ท าให้ทั้งคณะ
ผู้บริหารรวมถึงบุคลากรเกิดความตื่นตัว พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาการท างานอยู่ตลอดเวลา 
มีความพยายามในการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เกิดความช านาญในหน้าที่ด้วยการเรียนรู้ ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
ทดลองและทดสอบหาความรู้เกี่ยวกับงานที่ตนเองปฏิบัติอย่างสุดก าลังความสามารถ มีความมุ่งมั่นที่
จะด าเนินการให้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แม้งานนั้นจะเหนือความสามารถของตนให้ส าเร็จ
ตามกรอบเวลาที่ก าหนด และมีการท างานด้วยความเอาใจใส่ (จิตตะ) เช่น มีความใส่ใจในการวางแผน 
หรือก าหนดโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และคุ้มค่ามากที่สุด เมื่อเกิดปัญหาก็มี
การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และความเป็นไปได้ หมั่นตรวจสอบหาข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือ
พัฒนางานในต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้โดยศึกษาหาความรู้
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มีความพร้อมที่จะมาสนับสนุนการท างาน และน ามาพัฒนาองค์กรของตน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๗๘, S.D=๐.๔๔) ตามล าดับ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการท างานด้วย
ความไม่ประมาท (สติ) เช่น การวางแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
การรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่า “ทุนส ารองเงินสะสม” 
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๖๗) 

 



๓๓๒ 

๓) ผลการประเมินเป็นรายข้อของปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 

ตารางท่ี ๔.๑๘  ผลการประเมินเป็นรายข้อของปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม โดยแสดงในรูปแบบค่าเฉลี่ย  
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นการประเมินปัจจัยด้านการมีสว่นร่วม  

ผลการประเมินปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม 

ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความ 

เป็นไปได ้
การใช้ประโยชน์ 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๑. ร่วมคิด และตัดสินใจอย่างบูรณาการทั้งการ

บริหารและการเมอืง 
๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๕๖ ๐.๕๓ ๓.๗๘ ๐.๖๗ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 

         
๒. มีการร่วมรับผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้ในรูปแบบ 

ต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะ 
๔.๑๑ ๐.๖๐ ๔.๒๒ ๐.๖๗ ๓.๕๖ ๐.๕๓ ๔.๕๖ ๐.๕๓ 

         
๓. มีการร่วมประเมินผลทางตรง และทางอ้อม ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๓.๘๙ ๐.๖๐ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 
         
๔. มีการร่วมด าเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความ

สามัคคีรวมทั้งพัฒนาให้สมบูรณ ์
๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๓.๕๖ ๐.๕๓ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 

         
รวม ๔.๒๘ ๐.๓๒ ๔.๓๙ ๐.๓๘ ๓.๖๙ ๐.๓๙ ๔.๖๔ ๐.๓๑ 

         

จากตารางที่ ๔.๑๘ ผลการประเมินเป็นรายข้อของปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม พบว่า  

ผลการประเมินด้านความถูกต้อง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =๔.๒๘) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการร่วมคิด และตัดสินใจอย่างบูรณาการในทั้งการบริหารและ
การเมือง เช่น ๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภา เลือกนายก ๒) การเสนอการออกกฎหมายท้องถิ่น เช่น  
เทศบัญญัติ  หรือข้อบัญญัติ  ๓) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจจาก
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =๔.๔๔) รองลงมา คือ มีการร่วม
ประเมินผลทั้งทางตรง และทางอ้อม คือ ๑) ทางตรง ประกอบด้วย ๑.๑) การร้องเรียนการด าเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ ๑.๒) การถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น 
และ๒) ทางอ้อม เช่น การตรวจสอบอ านาจรัฐในระดับท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ในจังหวัดนั้น ๆ และการมีส่วนร่วมกับกับภาคประชาชนในเขตการดูแลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ๆ  โดยในภาคส่วนประชาชนจะมีส่วนร่วมประเมินผลโดยผ่านตัวแทน คือ สมาชิกสภา 
หรือผ่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๓๓) และค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ มีการร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะ เช่น ๑) การรักษา
ความสงบเรียบร้อย ๒) การบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า ๓) การรักษาความสะอาดจากขยะมูลฝอย 
๔) การป้องกันโรคติดต่อ ๕) การป้องกันภัย ๖) การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ๗) การส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี  เด็ ก  เยาวชน ผู้ สู งอายุ  และผู้ พิการ  ๘ )  ท านุบ ารุ งศิ ลปะ จารี ตประ เพณี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ๙) จัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา ๑๐) จัดให้มีสถานที่รักษา
คนเจ็บไข้ ๑๑) จัดให้มีแสงสว่าง เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๑๑) 

 



๓๓๓ 

ผลการประเมินด้านความเหมาะสม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๒๘) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการร่วมคิด และตัดสินใจอย่างบูรณาการในทั้งการบริหารและ
การเมือง เช่น ๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภา เลือกนายก ๒) การเสนอการออกกฎหมายท้องถิ่น เช่น  
เทศบัญญัติ  หรือข้อบัญญัติ  ๓) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจจาก
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =๔.๔๔) รองลงมา คือ มีการร่วม
ประเมินผลทั้งทางตรง และทางอ้อม คือ ๑) ทางตรง ประกอบด้วย ๑.๑) การร้องเรียนการด าเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ ๑.๒) การถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น 
และ๒) ทางอ้อม เช่น การตรวจสอบอ านาจรัฐในระดับท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ในจังหวัดนั้น ๆ และการมีส่วนร่วมกับกับภาคประชาชนในเขตการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นั้น ๆ  โดยในภาคส่วนประชาชนจะมีส่วนร่วมประเมินผลโดยผ่านตัวแทน คือ สมาชิกสภา หรือผ่าน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๓๓) และค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ มีการร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะ เช่น ๑) การรักษาความ
สงบเรียบร้อย ๒) การบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า ๓) การรักษาความสะอาดจากขยะมูลฝอย  
๔) การป้องกันโรคติดต่อ ๕) การป้องกันภัย ๖) การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ๗) การส่งเสริมการ
พัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ๘) ท านุบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดี ๙) จัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา ๑๐) จัดให้มีสถานที่รักษาคนเจ็บไข้  
๑๑) จัดให้มีแสงสว่าง เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๑๑) 

ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =๓.๖๙)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการร่วมประเมินผลทั้งทางตรง และทางอ้อม  คือ ๑) ทางตรง 
ประกอบด้วย ๑.๑) การร้องเรียนการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ  
ที่ก าหนดไว้ ๑.๒) การถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และ๒) ทางอ้อม เช่น การตรวจสอบอ านาจรัฐใน
ระดับท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนั้น ๆ และการมีส่วนร่วมกับกับภาค
ประชาชนในเขตการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  โดยในภาคส่วนประชาชนจะมีส่วน
ร่วมประเมินผลโดยผ่านตัวแทน คือ สมาชิกสภา หรือผ่านคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๓.๘๙) รองลงมา คือ มีการร่วมคิด และตัดสินใจอย่างบูรณาการ
ในทั้งการบริหารและการเมือง เช่น ๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภา เลือกนายก ๒) การเสนอการออก
กฎหมายท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติ ๓) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมีส่วนร่วมคิดและ
ตัดสินใจจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๗๘) และค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดมี ๒ ปัจจัย คือ มีการร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะ เช่น ๑) การ
รักษาความสงบเรียบร้อย ๒) การบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า ๓) การรักษาความสะอาดจากขยะ 
มูลฝอย ๔) การป้องกันโรคติดต่อ ๕) การป้องกันภัย ๖) การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ๗) การ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ๘) ท านุบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ๙) จัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา ๑๐) จัดให้มีสถานที่รักษาคน
เจ็บไข้ ๑๑) จัดให้มีแสงสว่าง เป็นต้น และมีการร่วมด าเนินการเชิงรุกเพ่ือสร้างความสามัคคี รวมทั้ง



๓๓๔ 

พัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ๒.๑) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงานโดยการ
เป็นลูกจ้างในโครงการพัฒนาหมู่บ้านของตน ๒.๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กล่าวคือ 
บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ส่วนราชการ เอกชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมทั้งทางตรง หรือโดยอ้อมโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ๒.๓) มีการเชิญประชาชนที่มี
ความรู้ ความสามารถภายในชุมชนได้มามีส่วนร่วมคิดในการวางแผน ร่วมด าเนินการ และร่วม
ตรวจสอบ ๒.๔) มีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบเก็บข้อมูล ลองผิดลองถูก ลงมือท า และสร้างการมีส่วนร่วม
โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่าง 
ๆ ในหลากหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๕๖) ตามล าดับ 

ผลการประเมินด้านการใช้ประโยชน์  ภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ ในระดับมากที่สุด  
( =๔.๖๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี ๓ ปัจจัย ประกอบด้วย มีการร่วมคิด และตัดสินใจ
อย่างบูรณาการในทั้งการบริหารและการเมือง เช่น ๑) การเลือกตั้งสมาชิกสภา เลือกนายก ๒) การ
เสนอการออกกฎหมายท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติ ๓) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมคิดและตัดสินใจจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น, มีการร่วมประเมินผลทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม คือ ๑) ทางตรง ประกอบด้วย ๑.๑) การร้องเรียนการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ ๑.๒) การถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และ๒) ทางอ้อม เช่น การ
ตรวจสอบอ านาจรัฐในระดับท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนั้น ๆ และการมี
ส่วนร่วมกับกับภาคประชาชนในเขตการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  โดยในภาคส่วน
ประชาชนจะมีส่วนร่วมประเมินผลโดยผ่านตัวแทน คือ สมาชิกสภา หรือผ่านคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา และมีการร่วมด าเนินการเชิงรุกเพ่ือสร้างความสามัคคี รวมทั้งพัฒนาให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ๒.๑) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงานโดยการเป็นลูกจ้าง
ในโครงการพัฒนาหมู่บ้านของตน ๒.๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กล่าวคือ บ้าน วัด 
โรงเรียน ชุมชน ส่วนราชการ เอกชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมทั้งทางตรง หรือโดยอ้อมโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ๒.๓) มีการเชิญประชาชนที่มี
ความรู้ ความสามารถภายในชุมชนได้มามีส่วนร่วมคิดในการวางแผน ร่วมด าเนินการ และร่วม
ตรวจสอบ ๒.๔) มีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบเก็บข้อมูล ลองผิดลองถูก ลงมือท า และสร้างการมีส่วนร่วม
โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่าง 
ๆ ในหลากหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๖๗) รองลงมา คือ มีการร่วมรับผลประโยชน์ที่
เกิดข้ึนในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะ เช่น ๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย ๒) การบ ารุงรักษาทาง
บกและทางน้ า ๓) การรักษาความสะอาดจากขยะมูลฝอย ๔) การป้องกันโรคติดต่อ ๕) การป้องกันภัย 
๖) การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ๗) การส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
๘) ท านุบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี ๙) จัดให้มีน้ าสะอาดหรือ
การประปา ๑๐) จัดให้มีสถานที่รักษาคนเจ็บไข้ ๑๑) จัดให้มีแสงสว่าง เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
( =๔.๕๖)  

 



๓๓๕ 

๔) ผลการประเมินเป็นรายข้อของปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 

ตารางที่ ๔.๑๙  ผลการประเมินเป็นรายข้อของปัจจัยด้านการบริหารจัดการ โดยแสดงในรูปแบบ
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นการประเมินปัจจัย 
ด้านการบริหารจดัการ  

ผลการประเมินปัจจยัดา้นการบรหิารจดัการ 

ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความ 

เป็นไปได ้
การใช้ประโยชน์ 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๑. มีการวางแผนอย่างบูรณาการ ๔.๖๗ ๐.๕๐ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 
         
๒. มีการด าเนินการเป็นล าดับขัน้ตอน ๔.๕๖ ๐.๗๓ ๔.๑๑ ๐.๖๐ ๓.๗๘ ๐.๖๗ ๔.๗๘ ๐.๔๔ 
         
๓. มีการประสานงานที่ดี ๔.๓๓ ๐.๗๑ ๔.๐๐ ๐.๕๐ ๓.๕๖ ๐.๗๓ ๔.๕๖ ๐.๗๓ 
         
๔. มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ ๔.๓๓ ๐.๗๑ ๔.๒๒ ๐.๖๗ ๓.๘๙ ๐.๖๐ ๔.๕๖ ๐.๕๓ 
         
๕. มีการพัฒนาการบริหารจัดการอยู่เสมอ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๑๑ ๐.๙๓ ๓.๗๘ ๐.๘๓ ๔.๖๗ ๐.๗๑ 
         
๖. มีการมอบหมายให้ตรงตามความรูแ้ละ

ความสามารถ 
๔.๓๓ ๐.๘๗ ๔.๒๒ ๐.๘๓ ๔.๑๑ ๐.๗๓ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 

         
รวม ๔.๔๔ ๐.๒๘ ๔.๑๗ ๐.๒๘ ๓.๘๙ ๐.๓๘ ๔.๖๕ ๐.๒๖ 

จากตารางที่ ๔.๑๙ ผลการประเมินเป็นรายข้อของปัจจัยด้านการบริหารจัดการ พบว่า  

ผลการประเมินด้านความถูกต้อง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =๔.๔๔) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการวางแผนอย่างบูรณาการ มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
( =๔.๖๗) รองลงมา คือ มีการด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน ตามแผน และระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้
โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลักในการด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =๔.๕๖) 
และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มี ๓ ปัจจัย คือ มีการประสานงานที่ดี เพ่ือติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติงานตามโครงการ หรือกิจกรรม, มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและ
สม่ าเสมอ ใน ๒ ลักษณะ ๑) โดยหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง เช่น หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ตรวจการเงินแผ่นดิน และ ๒) เป็นการตรวจสอบโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๓๓)  

ผลการประเมินด้านความเหมาะสม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =๔.๑๗) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการวางแผนอย่างบูรณาการ มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
( =๔.๕๖) รองลงมา คือ มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ  ใน ๒ ลักษณะ ๑) โดย
หน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง เช่น หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจการเงินแผ่นดิน  
๒) เป็นการตรวจสอบโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๒๒) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการประสานงานที่ดี เพ่ือติดต่อสื่อสารกับ 



๓๓๖ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติงานตามโครงการ หรือกิจกรรม , มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจง
นโยบาย รับฟังความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ กรณีที่ประสบปัญหาให้กับบุคลากร และมีป้าย
ประชาสัมพันธ์ในการแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทราบ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๐๐) 

ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =๔.๒๔) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการวางแผนอย่างบูรณาการ มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
( =๔.๒๒) รองลงมา คือ มีการมอบหมายให้ตรงตามความรู้และความสามารถ  “Put the right 
man on the right job” เพราะการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัต ิ
ให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบของราชการ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๑๑) 
และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการประสานงานที่ดี เพ่ือติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 
ในการปฏิบัติงานตามโครงการ หรือกิจกรรม, มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบาย รับฟังความคิดเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะ กรณีที่ประสบปัญหาให้กับบุคลากร และมีป้ายประชาสัมพันธ์ในการแสดง
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทราบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๕๖) 

ผลการประเมินด้านการใช้ประโยชน์  ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด  
(  =๔.๖๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน  ตามแผน และ
ระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลักในการด าเนินการ   
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๗๘) รองลงมา คือ มีการวางแผนอย่างบูรณาการ มีความสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน , มีการ
มอบหมายให้ตรงตามความรู้และความสามารถ “Put the right man on the right job” เพราะการ
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบของราชการ 
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๖๗) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ ใน ๒ ลักษณะ ๑) โดยหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง เช่น หน่วย
ตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจการเงินแผ่นดิน ๒) เป็นการตรวจสอบโดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนทั้งทางตรง และทางอ้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๕๖) 

๕) ผลการประเมินเป็นรายข้อของปัจจัยด้านภาวะผู้น า 

ตารางที่ ๔.๒๐  ผลการประเมินเป็นรายข้อของปัจจัยด้านภาวะผู้น า โดยแสดงในรูปแบบค่าเฉลี่ย  
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นการประเมินปัจจัยด้านภาวะผู้น า  

ผลการประเมินปัจจยัดา้นภาวะผู้น า 

ความถูกต้อง 
ความ

เหมาะสม 
ความ 

เป็นไปได ้
การใช้

ประโยชน์ 
  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

๑. มีความรู้คู่คุณธรรม ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๓.๔๔ ๐.๗๓ ๔.๗๘ ๐.๔๔ 

         
๒. มีความกล้าตัดสนิใจด้วยความถกูต้อง (อเุบกขา) ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๑๑ ๐.๖๐ ๓.๔๔ ๐.๘๘ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 
         
๓. มีความเฉลียวฉลาด ๔.๒๒ ๐.๖๗ ๔.๐๐ ๐.๘๗ ๓.๕๖ ๐.๗๓ ๔.๕๖ ๐.๕๓ 



๓๓๗ 

ตารางที่ ๔.๒๐  ผลการประเมินเป็นรายข้อของปัจจัยด้านภาวะผู้น า โดยแสดงในรูปแบบค่าเฉลี่ย  
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ต่อ) 

ประเด็นการประเมินปัจจัยด้านภาวะผู้น า  

ผลการประเมินปัจจยัดา้นภาวะผู้น า 

ความถูกต้อง 
ความ

เหมาะสม 
ความ 

เป็นไปได ้
การใช้

ประโยชน์ 
  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

๔. มีความอบอุ่นภายในองค์กร (พรหมวิหาร) ๔.๓๓ ๐.๕๕ ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๓.๔๔ ๐.๗๓ ๔.๔๔ ๐.๕๓ 
         
๕. มีการจูงใจดว้ยพระเดช และพระคุณ ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๐๐ ๐.๗๗ ๓.๔๔ ๐.๗๓ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 
         

รวม ๔.๓๑ ๐.๒๗ ๔.๑๖ ๐.๓๑ ๓.๔๗ ๐.๔๕ ๔.๖๒ ๐.๒๓ 

จากตารางที่ ๔.๒๐ ผลการประเมินเป็นรายข้อของปัจจัยด้านภาวะผู้น า พบว่า  

ผลการประเมินด้านความถูกต้อง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =๔.๓๑) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความรู้คู่คุณธรรม เช่น การมีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์ มีความ
เมตตากรุณา ถ้อยทีถ้อยอาศัย เลือกคนให้เหมาะกับงาน มีความเคารพต่อกัน ปกครองดูแลกันเหมือน
พ่ีน้องท าให้เกิดความสามัคคีของผู้ร่วมงานทั้งภายใน ภายนอกจะท าให้งานเกิดผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับ
ทั้งภายในองค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๔๔) รองลงมา คือ มีความกล้าตัดสินใจด้วยความถูกต้อง 
(อุเบกขา) เช่น การตัดสินใจต้องอยู่บนพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเป็นหลักในการ
ตัดสินใจซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักอุเบกขาในพรหมวิหารธรรม คือ ความวางใจเป็นกลาง ปราศจาก
อคติ ยึดเอาหลักความถูกต้อง ไม่ยึดตามความถูกใจของตน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง 
และพวกพ้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๓๓) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจูงใจด้วยพระเดช และ
พระคุณ คือ การใช้ทั้งพระเดช และพระคุณด้วยความสมดุลไม่เน้นหนักอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป 
เช่น การใช้พระเดชด้วยการบังคับใช้กฎระเบียบที่เคร่งครัดเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็จริงอยู่ แต่ควรจะใช้
พระคุณเสียก่อนด้วยการแนะน า เสนอแนะ หรือส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาให้เกิดการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้องก่อนซึ่งเป็นการจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( =๔.๒๒) 

ผลการประเมินด้านความเหมาะสม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =๔.๑๖)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความรู้คู่คุณธรรม เช่น การมีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์ มีความ
เมตตากรุณา ถ้อยทีถ้อยอาศัย เลือกคนให้เหมาะกับงาน มีความเคารพต่อกัน ปกครองดูแลกันเหมือน
พ่ีน้องท าให้เกิดความสามัคคีของผู้ร่วมงานทั้งภายใน ภายนอกจะท าให้งานเกิดผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับ
ทั้งภายในองค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๔๔) รองลงมา คือ มีความอบอุ่นภายในองค์กร (พรหม
วิหาร) เช่น ๑) มีความเป็นมิตรไมตรีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน มีน้ าใจ ปรารถนาดีต่อกัน (เมตตา) 
๒) มีการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้รวดเร็วที่สุด ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(กรุณา) ๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความสุข ความส าเร็จมากขึ้น (มุทิตา) และ ๔) การรักษาความเป็น
กลางในการปฏิบัติราชการ เมื่อใดที่เกิดความขัดแย้งขึ้นต้องรีบยุติความขัดแย้งภายในองค์กรให้เร็ว
ที่สุด (อุเบกขา)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๒๒) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจูงใจด้วยพระเดช 
และพระคุณ คือ การใช้ทั้งพระเดช และพระคุณด้วยความสมดุลไม่เน้นหนักอย่างใดอย่างหนึ่งมาก



๓๓๘ 

เกินไป เช่น การใช้พระเดชด้วยการบังคับใช้กฎระเบียบที่เคร่งครัดเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็จริงอยู่ แต่ควรจะ
ใช้พระคุณเสียก่อนด้วยการแนะน า เสนอแนะ หรือส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาให้เกิดการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องก่อนซึ่งเป็นการจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๐๐) 

ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =๓.๔๗)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเฉลียวฉลาด โดยแสดงออกมาในรูปแบบของการก าหนด
วิสัยทัศน์, การก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน โดยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ,  
มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์ขององค์กรในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อสถานการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงไป , มุ่งแสวงหารูปแบบรวมถึงวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่จะท าให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ สามารถตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการของบุคลากร และ
ประชาชนได ้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๓.๕๖) รองลงมา มี ๓ ปัจจัย คือ มีความรู้คู่คุณธรรม เช่น การมี
ความเสียสละ มีความซื่อสัตย์ มีความเมตตากรุณา ถ้อยทีถ้อยอาศัย เลือกคนให้เหมาะกับงาน มีความ
เคารพต่อกัน ปกครองดูแลกันเหมือนพ่ีน้องท าให้เกิดความสามัคคีของผู้ร่วมงานทั้งภายใน ภายนอก
จะท าให้งานเกิดผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับทั้งภายในองค์กร, มีความอบอุ่นภายในองค์กร (พรหมวิหาร) 
เช่น ๑) มีความเป็นมิตรไมตรีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน มีน้ าใจ ปรารถนาดีต่อกัน (เมตตา)  
๒) มีการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้รวดเร็วที่สุด ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(กรุณา) ๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความสุข ความส าเร็จมากขึ้น (มุทิตา) และ ๔) การรักษาความเป็น
กลางในการปฏิบัติราชการ เมื่อใดที่เกิดความขัดแย้งขึ้นต้องรีบยุติความขัดแย้งภายในองค์กรให้เร็ว
ที่สุด (อุเบกขา), มีการจูงใจด้วยพระเดช และพระคุณ คือ การใช้ทั้งพระเดช และพระคุณด้วยความ
สมดุลไม่เน้นหนักอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป เช่น การใช้พระเดชด้วยการบังคับใช้กฎระเบียบ  
ที่เคร่งครัดเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็จริงอยู่ แต่ควรจะใช้พระคุณเสียก่อนด้วยการแนะน า เสนอแนะ หรือ
ส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาให้เกิดการปฏิบัติงานที่ถูกต้องก่อนซึ่งเป็นการจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๔๔, S.D=๐.๗๓) 

ผลการประเมินด้านการใช้ประโยชน์ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =
๔.๖๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความรู้คู่คุณธรรม เช่น การมีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์  
มีความเมตตากรุณา ถ้อยทีถ้อยอาศัย เลือกคนให้เหมาะกับงาน มีความเคารพต่อกัน ปกครองดูแลกัน
เหมือนพ่ีน้องท าให้เกิดความสามัคคีของผู้ร่วมงานทั้งภายใน ภายนอกจะท าให้งานเกิดผลส าเร็จเป็นที่
ยอมรับทั้งภายในองค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๗๘) รองลงมา คือ มีความกล้าตัดสินใจด้วยความ
ถูกต้อง (อุเบกขา) เช่น การตัดสินใจต้องอยู่บนพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเป็นหลักใน
การตัดสินใจซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักอุเบกขาในพรหมวิหารธรรม คือ ความวางใจเป็นกลาง 
ปราศจากอคติ ยึดเอาหลักความถูกต้อง ไม่ยึดตามความถูกใจของตน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
แก่ตนเอง และพวกพ้อง และมีการจูงใจด้วยพระเดช และพระคุณ คือ การใช้ทั้งพระเดช และพระคุณ
ด้วยความสมดุลไม่เน้นหนักอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป เช่น การใช้พระเดชด้วยการบังคับใช้
กฎระเบียบที่เคร่งครัดเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็จริงอยู่  แต่ควรจะใช้พระคุณเสียก่อนด้วยการแนะน า 
เสนอแนะ หรือส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาให้เกิดการปฏิบัติงานที่ถูกต้องก่อนซึ่งเป็นการจูงใจให้



๓๓๙ 

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๖๗, S.D=๐.๕๐) 
ตามล าดับ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีความอบอุ่นภายในองค์กร (พรหมวิหาร) เช่น ๑) มีความเป็น
มิตรไมตรีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน มีน้ าใจ ปรารถนาดีต่อกัน (เมตตา) ๒) มีการบ าบัดทุกข์ บ ารุง
สุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้รวดเร็วที่สุด ทั้งทางตรงและทางอ้อม (กรุณา) ๓) ส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีความสุข ความส าเร็จมากขึ้น (มุทิตา) และ ๔) การรักษาความเป็นกลางในการปฏิบัติราชการ 
เมื่อใดที่เกิดความขัดแย้งขึ้นต้องรีบยุติความขัดแย้งภายในองค์กรให้เร็วที่สุด (อุเบกขา)  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( =๔.๔๔) 

๖) ผลการประเมินเป็นรายข้อของปัจจัยด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ 

ตารางที่ ๔.๒๑ ผลการประเมินเป็นรายข้อของปัจจัยด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยแสดงในรูปแบบ
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นการประเมินปัจจัย 
ด้านบุคลากรทีม่ีคุณภาพ  

ผลการประเมินปัจจยัดา้นบุคลากรทีม่คีุณภาพ 

ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความ 

เป็นไปได ้
การใช้ประโยชน์ 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๑. มีสติปัญญาดี มีความฉลาด มีไหวพริบ ๔.๓๓ ๐.๗๑ ๔.๒๒ ๐.๘๓ ๓.๗๘ ๐.๘๓ ๔.๘๙ ๐.๓๓ 
         
๒. มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ และมีทกัษะ ๔.๕๖ ๐.๗๓ ๔.๑๑ ๐.๗๘ ๓.๘๙ ๐.๗๘ ๔.๘๙ ๐.๓๓ 
         
๓. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความรับผิดชอบสูง ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๒๒ ๐.๘๓ ๔.๑๑ ๐.๗๘ ๔.๗๘ ๐.๔๔ 
         
๔. มีสุขภาพอนามัยสมบรูณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย 

และจิตใจ 
๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๑๑ ๐.๗๘ ๓.๗๘ ๐.๔๔ ๔.๗๘ ๐.๔๔ 

         
๕. มีพฤตกิรรมที่ดี มีความกตัญญู ไม่ประพฤติ 

นอกกฎเกณฑ์ 
๔.๒๒ ๐.๖๗ ๔.๑๑ ๐.๖๐ ๔.๐๐ ๐.๕๐ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 

         
รวม ๔.๔๐ ๐.๒๘ ๔.๑๖ ๐.๔๖ ๓.๙๑ ๐.๒๘ ๔.๖๒ ๐.๓๑ 

จากตารางที่ ๔.๒๑ ผลการประเมินเป็นรายข้อของปัจจัยด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ พบว่า  

ผลการประเมินด้านความถูกต้อง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =๔.๔๐) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ และมีทักษะ มีประสบการณ์ มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะที่หลากหลายซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมาก เพราะในสมัยปัจจุบันสามารถ
เข้าถึงความรู้ได้ไม่ยากสามารถเข้าถึงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยากหากหลายช่องทาง สิ่งที่มี
ความส าคัญยิ่งกว่าคือการน าความรู้เหล่านั้นมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์
ได้จริง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =๔.๗๓) รองลงมา คือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความรับผิดชอบสูง  
มีก าลังใจดี มีความทุ่มเท รักการท างาน มีฉันทะในการท างาน มีความสามารถ มีสุขภาพที่ดี  
มีคุณธรรม และจริยธรรมในการท าประโยชน์เพ่ือองค์กรสามารถเข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี  
มีความสุขในงานและความส าราญในชีวิตได้อย่างสมดุล รวมถึงมีความผูกพันต่องานและองค์กร  และ 
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน มีการดูแลรักษาสุขภาพ
เสมอ นอกจากนี้ยังหมายความรวมไปถึงสุขภาพของจิตใจด้วย เพราะในการปฏิบัติงานราชการต้อง



๓๔๐ 

สามารถรับมือกับความกดดัน ความเครียด และปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
( =๔.๔๔, S.D=๐.๕๓) ตามล าดับ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีพฤติกรรมที่ดี มีความกตัญญู  
ไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ คือ มีความศรัทธา และความผูกพันต่อองค์กรของตนเองเปรียบเสมือนบ้าน
ผู้ร่วมงานทุกคนเปรียบเสมือนญาติ ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ก้าวร้าว  
ไม่ถือตนเองว่าดีกว่า เก่งกว่า ประพฤติตนรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่ในกฏ ระเบียบไม่ประพฤติ
นอกกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นการสร้างความแตกแยกให้เกิดข้ึนภายในองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๒๒) 

ผลการประเมินด้านความเหมาะสม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =๔.๑๖)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี ๒ ปัจจัย คือ มีเป็นผู้มีสติปัญญาดี มีความฉลาด ไหวพริบ มีปฏิภาณ
เป็นคนช่างสังเกต มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ในการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือการตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งความรู้ในงานที่รับผิดชอบ
อยู่ รวมไปถึงความรู้อ่ืน ๆ วิชาชีพ วิชาคน และวิชาโลกที่ เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของตนเอง และ 
มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความรับผิดชอบสูง มีก าลังใจดี มีความทุ่มเท รักการท างาน มีฉันทะในการ
ท างาน มีความสามารถ มีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในการท าประโยชน์เพื่อองค์กรสามารถ
เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี มีความสุขในงานและความส าราญในชีวิตได้อย่างสมดุล รวมถึงมี
ความผูกพันต่องานและองค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๒๒, S.D=๐.๘๓) รองลงมา คือ มีพฤติกรรม
ที่ดี มีความกตัญญู ไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ คือ มีความศรัทธา และความผูกพันต่อองค์กรของ
ตนเองเปรียบเสมือนบ้านผู้ร่วมงานทุกคนเปรียบเสมือนญาติ ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา อ่อน
น้อมถ่อมตน ไม่ก้าวร้าว ไม่ถือตนเองว่าดีกว่า เก่งกว่า ประพฤติตนรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่ใน
กฏ ระเบียบไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นภายในองค์กร  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๑๑, S.D=๐.๖๐) 

ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =๓.๙๑)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความรับผิดชอบสูง มีก าลังใจดี มีความทุ่มเท 
รักการท างาน มีฉันทะในการท างาน มีความสามารถ มีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในการท า
ประโยชน์เพ่ือองค์กรสามารถเข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี มีความสุขในงานและความส าราญ  
ในชีวิตได้อย่างสมดุล รวมถึงมีความผูกพันต่องานและองค์กร  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =๔.๑๑) 
รองลงมา คือ มีพฤติกรรมที่ดี มีความกตัญญู ไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ คือ มีความศรัทธา และความ
ผูกพันต่อองค์กรของตนเองเปรียบเสมือนบ้านผู้ร่วมงานทุกคนเปรียบเสมือนญาติ ให้ความเคารพ 
ต่อผู้บังคับบัญชา อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ก้าวร้าว ไม่ถือตนเองว่าดีกว่า เก่งกว่า ประพฤติตนรวมถึง
ปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่ในกฏ ระเบียบไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นการสร้างความแตกแยก  
ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๐๐) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมีการดูแลรักษาสุขภาพเสมอ นอกจากนี้ 
ยังหมายความรวมไปถึงสุขภาพของจิตใจด้วย เพราะในการปฏิบัติงานราชการต้องสามารถรับมือ  
กับความกดดัน ความเครียด และปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๗๘,  
S.D=๐.๕๐) 



๓๔๑ 

ผลการประเมินด้านการใช้ประโยชน์  ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด  
( =๔.๖๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี ๒ ปัจจัย คือ มีเป็นผู้มีสติปัญญาดี มีความฉลาด  
ไหวพริบ มีปฏิภาณเป็นคนช่างสังเกต มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ในการประเมิน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือการตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ในเรื่องต่างๆ ทั้งความรู้
ในงานที่รับผิดชอบอยู่ รวมไปถึงความรู้อ่ืน ๆ วิชาชีพ วิชาคน และวิชาโลกที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่
ของตนเอง, มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ และมีทักษะ มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่
หลากหลายซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมาก เพราะในสมัยปัจจุบันสามารถเข้าถึงความรู้ได้ไม่ยาก
สามารถเข้าถึงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยากหากหลายช่องทาง สิ่งที่มีความส าคัญยิ่งกว่าคือการน า
ความรู้เหล่านั้นมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
(  =๔.๘๙, S.D=๐.๓๓) ตามล าดับ รองลงมามี ๒ ปัจจัย คือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความ
รับผิดชอบสูง มีก าลังใจดี มีความทุ่มเท รักการท างาน มีฉันทะในการท างาน มี ความสามารถ  
มีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในการท าประโยชน์เพ่ือองค์กรสามารถเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน 
ได้เป็นอย่างดี มีความสุขในงานและความส าราญในชีวิตได้อย่างสมดุล รวมถึงมีความผูกพันต่องาน
และองค์กร และมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน มีการ
ดูแลรักษาสุขภาพเสมอ นอกจากนี้ยังหมายความรวมไปถึงสุขภาพของจิตใจด้วย เพราะในการ
ปฏิบัติงานราชการต้องสามารถรับมือกับความกดดัน ความเครียด และปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีอีก
ด้วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๗๘, S.D=๐.๔๔) ตามล าดับ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื มีพฤติกรรมที่ดี 
มีความกตัญญู ไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ คือ มีความศรัทธา และความผูกพันต่อองค์กรของตนเอง
เปรียบเสมือนบ้านผู้ร่วมงานทุกคนเปรียบเสมือนญาติ ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา อ่อนน้อมถ่อม
ตน ไม่ก้าวร้าว ไม่ถือตนเองว่าดีกว่า เก่งกว่า ประพฤติตนรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่ในกฏ ระเบียบ
ไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นภายในองค์กร  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
( =๔.๖๗) 

๗) ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ  

ตารางท่ี ๔.๒๒  ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
ข้อบัญญัติ โดยแสดงในรูปแบบค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามขอ้บัญญัติ  

ผลการประเมินด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามข้อบัญญัติ 

ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความ 

เป็นไปได ้
การใช้ประโยชน์ 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๑. มีการพัฒนาการบริหาร ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๒๒ ๐.๖๗ ๔.๗๘ ๐.๔๔ 
         
๒. ผู้บริหารมีความกล้าตัดสินใจ ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๑๑ ๐.๖๐ ๓.๘๙ ๐.๖๐ ๔.๔๔ ๐.๕๓ 
         
๓. มีส่วนร่วมประเมินผล ๔.๑๑ ๐.๓๓ ๔.๕๖ ๐.๕๓ ๔.๓๓ ๐.๗๑ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 
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ตารางท่ี ๔.๒๒  ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
ข้อบัญญัติ โดยแสดงในรูปแบบค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามขอ้บัญญัติ  

ผลการประเมินด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามข้อบัญญัติ 

ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความ 

เป็นไปได ้
การใช้ประโยชน์ 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๕. มีการมอบหมายให้ตรงตามความรู้ และ

ความสามารถ (ปุคคลัญญุตา) 
๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๕๖ ๐.๕๓ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 

         
๖. บุคลากรมีคุณภาพ (อิทธิบาทธรรม) ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๓.๘๙ ๐.๓๓ ๔.๕๖ ๐.๕๓ 
         
๗. มีความอบอุ่นในองค์กร (พรหมวิหารธรรม) ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๓.๖๗ ๐.๕๐ ๔.๒๒ ๐.๔๔ 
         
๘. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๔๔ ๐.๕๓ 
         
๙. มีการจัดเก็บเอกสารและขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ๔.๑๑ ๐.๖๐ ๔.๐๐ ๐.๗๑ ๓.๘๙ ๐.๗๘ ๔.๑๑ ๐.๗๘ 
         

รวม ๔.๒๕ ๐.๒๑ ๔.๓๘ ๐.๑๗ ๔.๐๗ ๐.๑๖ ๔.๕๒ ๐.๑๕ 

จากตารางที่ ๔.๒๒ ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตาม
ข้อบัญญัติ พบว่า  

ผลการประเมินด้านความถูกต้อง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =๔.๒๕) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี ๓ ปัจจัย คือ มีการพัฒนาการบริหาร เช่น มีการน าปัญหาที่ได้รับมา
จากผลการประเมินผล มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการด าเนินการให้มีประสิทธิผล , มีการฝึกอบรมในการ
พัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล , มีการวิเคราะห์ 
เพ่ือการพัฒนากระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้องตามเหตุผล , มีการปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุ่ งยากให้ลดลง และมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ,  
มีการมอบหมายให้ตรงตามความรู้ และความสามารถ (ปุคคลัญญุตา) เช่น ค าสั่งในการแต่งตั้ง หรือ 
การมอบหมายหน้าที่ มีความชัดเจนเป็นลายลักอักษร ว่าใคร ด ารงต าแหน่งอะไร มีอ านาจหน้าที่
อย่างไร ตรงตามความรู้ความสามารถของบุคลากร “Put the right man on the right job” ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับ “ปุคคลัญญุตา” คือ รู้ในความสามารถของบุคลากร, มีความอบอุ่นในองค์กร 
(พรหมวิหารธรรม) เช่น มีการด าเนินการบนพ้ืนฐานของความรัก มีความปรารถนาดีที่ต้องการช่วยให้
พ้นจากความทุกข์ มีการส่งเสริมสนับสนุน หรือยกย่องบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้
ความสามารถ, มีการประเมินการปฏิบัติงานโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลัก
พรหมวิหารธรรมในพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๓๓, S.D=๐.๕๐) รองลงมามี ๓ ปัจจัย 
คือ ผู้บริหารมีความกล้าตัดสินใจ กล่าวคือ มีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็ว และถูกต้อง
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ, บุคลากรมีคุณภาพ (อิทธิบาทธรรม) เช่น มีความรักในหน้าที่การงาน  
มีความพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ส าเร็จ มีความรับผิดชอบตั้ง ใจท าหน้าที่ของตนเอง มีการ
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แสวงหาองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้องาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักอิทธิบาท
ธรรมในพระพุทธศาสนา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การจัดนิทัศน์การในการแสดงผลงานการ
บริหารงาน เพ่ือเป็นการกระตุ้นการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
( =๔.๒๒, S.D=๐.๔๔) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมประเมินผล เช่น มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลด้านอุปสรรคก่อนการก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ, ความคืบหน้า, ด้านปัญหาที่เกิดข้ึน
ระหว่างการด าเนินการ , ตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
( =๔.๑๑, S.D=๐.๓๓) 

ผลการประเมินด้านความเหมาะสม  ภาพรวมมีค่า เฉลี่ ยอยู่ ในระดับมากที่สุด  
( =๔.๓๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  (วิมังสา) 
เช่น มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน, จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการ
ด าเนินการ, มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน, มีการศึกษาข้อมูล
อย่างรอบด้านเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และโครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความ
ราบรื่นมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๐.๕๓) รองลงมามี ๒ ปัจจัย คือ มีส่วนร่วมประเมินผล เช่น มีส่วนร่วม
ในการประเมินผลด้านอุปสรรคก่อนการก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ, ความคืบหน้า, ด้านปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ , ตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และมีการ
มอบหมายให้ตรงตามความรู้ และความสามารถ (ปุคคลัญญุตา) เช่น ค าสั่งในการแต่งตั้ง หรือ  
การมอบหมายหน้าที่ มีความชัดเจนเป็นลายลักอักษร ว่าใคร ด ารงต าแหน่งอะไร มีอ านาจหน้าที่
อย่างไร ตรงตามความรู้ความสามารถของบุคลากร “Put the right man on the right job” ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับ “ปุคคลัญญุตา” คือ รู้ในความสามารถของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =
๔.๕๖, S.D=๐.๕๓) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น 
ส่งเสริมการมีระบบการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับการวางแผน โครงการ หรือกิจกรรมในการ
พัฒนาการบริหาร เพราะเอกสารเหล่านั้นจะบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ด าเนินการไปแล้วซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลชั้นเลิศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๐๐) 

ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๐๗) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี ๒ ปัจจัย คือ มีการมอบหมายให้ตรงตามความรู้ และความสามารถ 
(ปุคคลัญญุตา) เช่น ค าสั่งในการแต่งตั้ง หรือ การมอบหมายหน้าที่ มีความชัดเจนเป็นลายลักอักษร 
ว่าใคร ด ารงต าแหน่งอะไร มีอ านาจหน้าที่อย่างไร ตรงตามความรู้ความสามารถของบุคลากร “Put 
the right man on the right job” ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “ปุคคลัญญุตา” คือ รู้ในความสามารถ
ของบุคลากร และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การจัดนิทัศน์การในการแสดงผลงานการบริหารงาน 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิผล
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการ  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
( =๐.๔๔) รองลงมา คือ มีส่วนร่วมประเมินผล เช่น มีส่วนร่วมในการประเมินผลด้านอุปสรรคก่อน
การก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ , ความคืบหน้า, ด้านปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ , 
ตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๓๓) และค่าเฉลี่ยน้อย
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ที่สุด คือ มีความอบอุ่นในองค์กร (พรหมวิหารธรรม) เช่น มีการด าเนินการบนพ้ืนฐานของความรัก  
มีความปรารถนาดีที่ต้องการช่วยให้พ้นจากความทุกข์ มีการส่งเสริมสนับสนุน หรือยกย่องบุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ, มีการประเมินการปฏิบัติงานโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักพรหมวิหารธรรมในพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๖๗) 

ผลการประเมินด้านการใช้ประโยชน์  ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด  
( =๔.๕๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี ๒ ปัจจัย คือ มีการพัฒนาการบริหาร เช่น มีการน า
ปัญหาที่ได้รับมาจากผลการประเมินผล มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการด าเนินการให้มีประสิทธิผล , มีการ
ฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล , 
มีการวิเคราะห์ เพ่ือการพัฒนากระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้องตามเหตุผล,  
มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากให้ลดลง และมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน และมีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) เช่น มีเทคนิควิธีการในการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน, จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการ , มีแผนการใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน , มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และโครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่น  มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด ( =๔.๗๘, S.D=๐.๔๔) รองลงมามี ๒ ปัจจัย คือ มีส่วนร่วมประเมินผล เช่น มีส่วนร่วมใน
การประเมินผลด้านอุปสรรคก่อนการก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ , ความคืบหน้า, ด้านปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ , ตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และมีการ
มอบหมายให้ตรงตามความรู้ และความสามารถ (ปุคคลัญญุตา) เช่น ค าสั่งในการแต่งตั้ง หรือ การ
มอบหมายหน้าที่ มีความชัดเจนเป็นลายลักอักษร ว่าใคร ด ารงต าแหน่งอะไร มีอ านาจหน้าที่อย่างไร 
ตรงตามความรู้ความสามารถของบุคลากร “Put the right man on the right job” ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ “ปุคคลัญญุตา” คือ รู้ในความสามารถของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =๔.๖๗, 
S.D=๐.๕๐) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น ส่งเสริม
การมีระบบการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับการวางแผน โครงการ หรือกิจกรรมในการ
พัฒนาการบริหาร เพราะเอกสารเหล่านั้นจะบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ในเรื่องที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ด าเนินการไปแล้วซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลชั้นเลิศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๑๑) 

๘) ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ 

ตารางท่ี ๔.๒๓  ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ โดยแสดง
ในรูปแบบค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ 

ผลการประเมินด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ 

ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความ 

เป็นไปได ้
การใช้ประโยชน์ 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๑. มีกระบวนการตรวจสอบ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๑๑ ๐.๓๓ ๔.๔๔ ๐.๕๓ 
         

๒. ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๓.๗๘ ๐.๖๗ ๔.๔๔ ๐.๕๓ 
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ตารางท่ี ๔.๒๓  ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ โดยแสดง
ในรูปแบบค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ต่อ) 

ประเด็นการประเมิน 
ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ 

ผลการประเมินด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ 

ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความ 

เป็นไปได ้
การใช้ประโยชน์ 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๓. มีส่วนร่วมด าเนินการ ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๕๖ ๐.๕๓ ๓.๖๗ ๐.๗๑ ๔.๕๖ ๐.๕๓ 
         
๔. มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

(วิมังสา) 
๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๖๗ ๐.๕๐ ๓.๖๗ ๐.๕๐ ๔.๗๘ ๐.๔๔ 

         
๕. มีการปรับขอ้มูลของผู้เสียภาษีเป็นปัจจบัุน ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๕๖ ๐.๕๓ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๕๖ ๐.๕๓ 
         
๖. มีปัจจัยแห่งความส าเร็จ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๕๖ ๐.๕๓ ๓.๘๙ ๐.๗๘ ๔.๗๘ ๐.๔๔ 
         
๗. มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช ้ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๖๗ ๐.๕๐ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๘๙ ๐.๓๓ 
         
๘. มีการสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บรายได้ ๔.๑๑ ๐.๓๓ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๓.๕๖ ๐.๕๓ ๔.๔๔ ๐.๕๓ 
         

รวม ๔.๓๑ ๐.๒๐ ๔.๕๓ ๐.๒๖ ๓.๙๓ ๐.๒๙ ๔.๖๑ ๐.๒๒ 

จากตารางที่ ๔.๒๓ ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ 
ผลการวิจัย พบว่า  

ผลการประเมินด้านความถูกต้อง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =๔.๓๑) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี ๒ ปัจจัย คือ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
(วิมังสา) เช่น มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน, จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสม
ในการด าเนินการ , มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ,  
มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และโครงการ/กิจกรรม
ด าเนินไปด้วยความราบรื่น และมีการปรับข้อมูลของผู้เสียภาษีเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเปลี่ยนผู้ถือ
ครองที่ดิน อาคารป้าย โดยขอความร่วมมือจากเจ้าของทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงจากส านักงานที่ดิน 
หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือความถูกต้องของข้อมูลในการจัดเก็บภาษี  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
( =๔.๔๔, S.D=๐.๕๓) รองลงมามี ๓ ปัจจัย คือ มีกระบวนการตรวจสอบ เช่น บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามตรงกับผู้ต้องการข้อมูลได้ , มีระบบในการ
ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสม่ าเสมอ, 
มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด, มีมาตรฐาน
ในการตรวจสอบ ประเมินผลด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีระบบการควบคุมภายใน และ  
มีหน่วยงานภายนอกมาร่วมตรวจสอบ, มีปัจจัยแห่งความส าเร็จ เช่น มีความรักในหน้าที่ของตนเอง 
(สัทธา), มีความอดทนมุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จ (วิริยะ), มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง (สติ),  
มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ (สมาธิ) และมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของ
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ตน (ปัญญา)ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา และมีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ  
มาใช้ เช่น มีการจัดท าการบริการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต จัดท า QR Code เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี, มีการจัดท าการบริการช าระเงินภาษีด้วยการโอนเงินผ่านโทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( =๔.๓๓, S.D=๐.๕๐) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บรายได้ 
เช่น การออกให้บริการนอกพ้ืนที่, การจัดท าโครงการภาษีคืนก าไรให้ประชาชน โดยให้ผู้ที่เสียภาษีตรง
เวลาได้รับเอกสารส่วนลดในการซื้อสินค้าพ้ืนฐานในการด ารงชีพ หรือโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรในการจัดเก็บภาษี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๑๑) 

ผลการประเมินด้านความเหมาะสม  ภาพรวมมีค่า เฉลี่ ยอยู่ ในระดับมากที่สุด  
( =๔.๕๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พบว่า มี ๒ ปัจจัย คือ มีการท างานด้วยความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน (วิมังสา) เช่น มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน, จัดล าดับขั้นตอน และ
เวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการ, มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน, มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และโครงการ/
กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่น และมีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ เช่น มีการจัดท าการบริการ
ช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต จัดท า QR Code เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี, มีการจัดท า
การบริการช าระเงินภาษีด้วยการโอนเงินผ่านโทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๖๗, S.D=๐.๕๐) 
รองลงมามี ๓ ปัจจัย คือ มีส่วนร่วมด าเนินการ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมเป็น
กรรมการในการพิจารณาโครงการ, พิจารณางบประมาณตามโครงการ ร่วมเป็นกรรมการในการ
ด าเนินการตามโครงการ ร่วมเป็นกรรมการประสานงาน เป็นต้น, มีการปรับข้อมูลของผู้เสียภาษีเป็น
ปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเปลี่ยนผู้ถือครองที่ดิน อาคารป้าย โดยขอความร่วมมือจากเจ้าของทรัพย์สินที่
เปลี่ยนแปลงจากส านักงานที่ดิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือความถูกต้องของข้อมูลในการจัดเก็บ
ภาษี และมีปัจจัยแห่งความส าเร็จ เช่น มีความรักในหน้าที่ของตนเอง (สัทธา) , มีความอดทนมุ่งมั่น
ท างานให้ส าเร็จ (วิริยะ), มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง (สติ), มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มก าลังความสามารถ (สมาธิ) และมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตน (ปัญญา)ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับหลักพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๕๖, S.D=๐.๕๓) และค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ มีการสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บรายได้ เช่น การออกให้บริการนอกพ้ืนที่ , การจัดท า
โครงการภาษีคืนก าไรให้ประชาชน โดยให้ผู้ที่เสียภาษีตรงเวลาได้รับเอกสารส่วนลดในการซื้อสินค้า
พ้ืนฐานในการด ารงชีพ หรือโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการจัดเก็บภาษี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
( =๔.๓๓) 

ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =๓.๙๓)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ เช่น มีการจัดท าการบริการช าระภาษี
ผ่านอินเทอร์เน็ต จัดท า QR Code เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี, มีการจัดท าการบริการ
ช าระเงินภาษีด้วยการโอนเงินผ่านโทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๔๔) รองลงมา คือ มีการปรับ
ข้อมูลของผู้เสียภาษีเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลเปลี่ยนผู้ถือครองที่ดิน อาคารป้าย โดยขอความร่วมมือ 
จากเจ้าของทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงจากส านักงานที่ดิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือความถูกต้อง
ของข้อมูลในการจัดเก็บภาษี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๓๓) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการสร้าง



๓๔๗ 

แรงจูงใจในการจัดเก็บรายได้ เช่น การออกให้บริการนอกพ้ืนที่, การจัดท าโครงการภาษีคืนก าไร 
ให้ประชาชน โดยให้ผู้ที่เสียภาษีตรงเวลาได้รับเอกสารส่วนลดในการซื้อสินค้าพ้ืนฐานในการด ารงชีพ 
หรือโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการจัดเก็บภาษี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๕๖) 

ผลการประเมินด้านการใช้ประโยชน์  ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด  
( =๔.๖๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ เช่น มีการจัดท าการ
บริการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต จัดท า QR Code เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี, มีการ
จัดท าการบริการช าระเงินภาษีด้วยการโอนเงินผ่านโทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๘๙), รองลงมา
มี ๒ ปัจจัย คือ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) เช่น มีเทคนิควิธีการในการ 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน, จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการ , มีแผนการใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน , มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และโครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่น  และ 
มีปัจจัยแห่งความส าเร็จ เช่น มีความรักในหน้าที่ของตนเอง (สัทธา), มีความอดทนมุ่งมั่นท างานให้
ส าเร็จ (วิริยะ), มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง (สติ), มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ (สมาธิ) และมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตน (ปัญญา) ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลัก
พละ ๕ ในพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๗๘, S.D=๐.๔๔) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมี ๓ 
ปัจจัย คือ มีกระบวนการตรวจสอบ เช่น บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้ค าแนะน า หรือ
ตอบข้อซักถามตรงกับผู้ต้องการข้อมูลได้, มีระบบในการติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน เพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสม่ าเสมอ, มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด , มีมาตรฐานในการตรวจสอบ ประเมินผลด้วยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม และมีระบบการควบคุมภายใน และมีหน่วยงานภายนอกมาร่วมตรวจสอบ, ผู้บริหาร
มีความเฉลียวฉลาด เช่น มีปฏิภาณไหวพริบในการบริหารองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ , มีวิสัยทัศน์ 
สามารถก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน โดยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ,  
มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์ขององค์กรในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อสถานการณ์  
ที่ เปลี่ยนแปลงไป , มุ่งแสวงหารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่จะท าให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ และสามารถตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการของบุคลากร 
และประชาชนได้ และมีการสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บรายได้ เช่น การออกให้บริการนอกพ้ืนที่, การ
จัดท าโครงการภาษีคืนก าไรให้ประชาชน โดยให้ผู้ที่เสียภาษีตรงเวลาได้รับเอกสารส่วนลดในการซื้อ
สินค้าพ้ืนฐานในการด ารงชีพ หรือโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการจัดเก็บภาษี  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( =๔.๔๔, S.D=๐.๕๓) 

 

 

 

 

 



๓๔๘ 

๙) ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ตารางท่ี ๔.๒๔  ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย โดยแสดงในรูปแบบค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
มีรายละเอียด ดังนี้  

ประเด็นการประเมิน 
ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ผลการประเมินด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ความถูกต้อง 
ความ

เหมาะสม 
ความ 

เป็นไปได ้
การใช้

ประโยชน์ 
  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

๑. มีกระบวนการตรวจสอบ ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๖๗ ๐.๕๐ ๓.๗๘ ๐.๘๓ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 
         
๒. ผู้บริหารมีความกล้าในการตัดสนิใจ ๔.๑๑ ๐.๓๓ ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๓.๕๖ ๐.๗๓ ๔.๒๒ ๐.๔๔ 
         
๓. มีส่วนร่วมด าเนินการ ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๐๐ ๐.๗๑ ๓.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๔๔ ๐.๕๓ 
         
๔. มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๓.๘๙ ๐.๖๐ ๔.๗๘ ๐.๔๔ 
         
๕. มีกระบวนการจัดการที่ดี (วิธโูร) ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๕๖ ๐.๕๓ ๓.๗๘ ๐.๘๓ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 
         
๖. มีการด าเนินการตามกฎระเบียบเพื่อความโปร่งใส (อุเบกขา) ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๕๖ ๐.๕๓ ๓.๗๘ ๐.๘๓ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 
         
๗. มีการเรียนรูอ้ย่างสม่ าเสมอ (วมิังสา) ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๓.๘๙ ๐.๓๓ ๔.๕๖ ๑.๕๓ 
         
๘. มีการสื่อสารทีม่ีคุณภาพ (เทศนาวิธี) ๔.๑๑ ๐.๖๐ ๔.๒๒ ๐.๘๓ ๓.๗๘ ๐.๘๓ ๔.๓๓ ๐.๗๑ 
         

รวม ๔.๒๔ ๐.๑๓ ๔.๓๙ ๐.๒๗ ๓.๗๔ ๐.๒๕ ๔.๕๔ ๐.๒๘ 

จากตารางที่ ๔.๒๔ ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ผลการวิจัย พบว่า  

ผลการประเมินด้านความถูกต้อง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =๔.๒๔) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีกระบวนการจัดการที่ดี (วิธูโร) เพ่ือ การขับเคลื่อนคน ขับเคลื่อนเงิน 
และขับเคลื่อนงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “วิธูโร” โดยอยู่หลักปาปณิกธรรมในพระพุทธศาสนา คือ 
มีการจัดการที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๔๔) รองลงมา คือ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน (วิมังสา) เช่น มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน, จัดล าดับขั้นตอน และเวลา
ที่เหมาะสมในการด าเนินการ, มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน, 
มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และโครงการ/กิจกรรม
ด าเนินไปด้วยความราบรื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๓๓) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีความ
กล้าตัดสินใจ กล่าวคือ มีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็ว และถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๑๑, S.D=๐.๓๓) 



๓๔๙ 

ผลการประเมินด้านความเหมาะสม ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =
๔.๓๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีกระบวนการตรวจสอบ เช่น บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามตรงกับผู้ต้องการข้อมูลได้ , มีระบบในการติดตาม และ
ตรวจสอบการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสม่ าเสมอ , มีการ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด, มีมาตรฐานในการ
ตรวจสอบ ประเมินผลด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีระบบการควบคุมภายใน และมีหน่วยงาน
ภายนอกมาร่วมตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๖๗) รองลงมามี ๒ ปัจจัย คือ มีกระบวนการ
จัดการที่ดี (วิธูโร) เพ่ือ การขับเคลื่อนคน ขับเคลื่อนเงิน และขับเคลื่อนงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
“วิธูโร” โดยอยู่หลักปาปณิกธรรมในพระพุทธศาสนา คือ มีการจัดการที่ดี และมีการด าเนินการตาม
กฎ ระเบียบเพ่ือความโปร่งใส (อุเบกขา) ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการ
เบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “อุเบกขา” โดยอยู่หลักพรหมวิหารธรรม
ในพระพุทธศาสนา คือ ความวางใจเป็นกลางปราศจากอคติ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =๔.๕๖,  
S.D=๐.๕๓) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมด าเนินการ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาโครงการ, พิจารณางบประมาณตามโครงการ ร่วมเป็นกรรมการ
ในการด าเนินการตามโครงการ ร่วมเป็นกรรมการประสานงาน เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๐๐) 

ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =๓.๗๔)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ (วิมังสา) เพ่ือเป็นการสั่งสมองค์ความรู้  
และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ าเสมอซึ่งมีความสอดคล้องกับ “วิมังสา” โดยอยู่หลัก
อิทธิบาทธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =๓.๘๙, S.D=๐.๓๓) 
ตามล าดับ รองลงมามี ๔ ปัจจัย คือ มีกระบวนการตรวจสอบ เช่น บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามตรงกับผู้ต้องการข้อมูลได้ , มีระบบในการติดตาม และ
ตรวจสอบการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสม่ าเสมอ , มีการ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด, มีมาตรฐานในการ
ตรวจสอบ ประเมินผลด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีระบบการควบคุมภายใน และมีหน่วยงาน
ภายนอกมารว่มตรวจสอบ, มีกระบวนการจัดการที่ดี (วิธูโร) เพ่ือการขับเคลื่อนคน ขับเคลื่อนเงิน และ
ขับเคลื่อนงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “วิธูโร” โดยอยู่หลักปาปณิกธรรมในพระพุทธศาสนา คือ  
มีการจัดการที่ดี , มีการด าเนินการตามกฎ ระเบียบเพ่ือความโปร่งใส (อุเบกขา) ตามกฎหมาย 
กฎระเบยีบ และข้ันตอนที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
“อุเบกขา” โดยอยู่หลักพรหมวิหารธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ความวางใจเป็นกลางปราศจากอคติ  
และมีการสื่อสารที่มีคุณภาพ (เทศนา ๔) เช่น มีเทคนิคในการติดต่อสื่อสารที่กระชับชัดเจน , มีทักษะ
การใช้ค าพูด รวมทั้งข้อความต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ,  
มีการจัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีป้ายประชาสัมพันธ์ในการแสดง
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน , มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทาง
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสซึ่งมีความสอดคล้องกับ หลักเทศนา ๔ ในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 
ความชัดเจน (สันทัสสนา) จูงใจให้ท าตาม (สมาทปนา) เกิดความมั่นใจ (สมุตเตชนา) มีความสบายใจ 
(สัมปหังสนา) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =๓.๗๘, S.D=๐.๘๓) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วม



๓๕๐ 

ด าเนินการ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาโครงการ , 
พิจารณางบประมาณตามโครงการ ร่วมเป็นกรรมการในการด าเนินการตามโครงการ ร่วมเป็น
กรรมการประสานงาน เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๔๔) 

ผลการประเมินด้านการใช้ประโยชน์  ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด  
( =๔.๕๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) 
เช่น มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน , จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการ
ด าเนินการ, มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน, มีการศึกษาข้อมูล
อย่างรอบด้านเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และโครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความ
ราบรื่น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =๔.๗๘) รองลงมามี ๓ ปัจจัย คือ มีกระบวนการตรวจสอบ เช่น 
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามตรงกับผู้ต้องการข้อมูลได้ ,  
มีระบบในการติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
อย่างสม่ าเสมอ, มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด, มีมาตรฐานในการตรวจสอบ ประเมินผลด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีระบบการควบคุม
ภายใน และมีหน่วยงานภายนอกมาร่วมตรวจสอบ, มีกระบวนการจัดการที่ดี (วิธูโร) เพ่ือการ
ขับเคลื่อนคน ขับเคลื่อนเงิน และขับเคลื่อนงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “วิธูโร” โดยอยู่หลัก 
ปาปณิกธรรมในพระพุทธศาสนา คือ มีการจัดการที่ดี และมีการด าเนินการตามกฎ ระเบียบเพ่ือความ
โปร่งใส (อุเบกขา) ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณ  
อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “อุเบกขา” โดยอยู่หลักพรหมวิหารธรรมในพระพุทธศาสนา 
คือ ความวางใจเป็นกลางปราศจากอคติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =๔.๖๗, S.D=๐.๕๐) และค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีความกล้าตัดสินใจ กล่าวคือ มีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็ว และ
ถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๒๒) 

๑๐) ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ 

ตารางที่ ๔.๒๕ ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ โดยแสดงในรูปแบบค่าเฉลี่ย (  ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียด ดังนี้  

ประเด็นการประเมิน 
ด้านผลส าเร็จของโครงการท่ีบูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานอืน่ในการจัดบริการสาธารณะ 

ผลการประเมินด้านผลส าเร็จของโครงการท่ีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการ
จัดบริการสาธารณะ 

ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความ 

เป็นไปได้ 
การใช้ประโยชน ์

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

๑. มีการวางแผน ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๓.๘๙ ๐.๗๘ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 
         
๒. ผู้บริหารมีความกล้าในการตัดสนิใจ ๔.๑๑ ๐.๓๓ ๔.๐๐ ๐.๕๐ ๓.๗๘ ๐.๔๔ ๔.๔๔ ๐.๕๓ 
         
๓. มีส่วนร่วมด าเนินการ ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๕๖ ๐.๕๓ ๓.๘๙ ๐.๓๓ ๔.๕๖ ๐.๕๓ 



๓๕๑ 

ตารางที่ ๔.๒๕ ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ โดยแสดงในรูปแบบค่าเฉลี่ย (  ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ต่อ)  

ประเด็นการประเมิน 
ด้านผลส าเร็จของโครงการท่ีบูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานอืน่ในการจัดบริการสาธารณะ 

ผลการประเมินด้านผลส าเร็จของโครงการท่ีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการ
จัดบริการสาธารณะ 

ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความ 

เป็นไปได้ 
การใช้ประโยชน ์

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

๔. มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
(วิมังสา) 

๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๕๖ ๐.๕๓ ๓.๘๙ ๐.๗๘ ๔.๗๘ ๐.๔๔ 

         
๕. สร้างการมีสว่นร่วม ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๖๗ ๐.๕๐ ๓.๗๘ ๐.๘๓ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 
         
๖. มีการจัดท าแผนด าเนินการที่สอดคล้องกนั และ

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (วิมังสา) 
๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๐๐ ๐.๗๑ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 

         
๗. มีการประสานงานที่ดี (นิสสยสัมปันโน) ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๖๗ ๐.๕๐ ๔.๐๐ ๐.๗๑ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 
         
๘. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผูน้ าสูง ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๓.๘๙ ๐.๖๐ ๔.๕๖ ๐.๕๓ 

         
รวม ๔.๒๖ ๐.๑๓ ๔.๔๖ ๐.๒๖ ๓.๘๙ ๐.๓๑ ๔.๖๓ ๐.๒๗ 

จากตารางที่ ๔.๒๕ ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นในการจัดบริการสาธารณะ ผลการวิจัย พบว่า  

ผลการประเมินด้านความถูกต้อง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๒๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี ๔ ปัจจัย คือ มีการวางแผน เช่น มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
ที่สอดคล้องกับปัญหา ตามภารกิจขององค์กรอย่างเป็นระบบ, มีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนที่จะจัดท าโครงการ/กิจกรรมทุกครั้ง, มีการก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ อัตราก าลัง และระยะเวลาด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน, มีการ
จัดท าแผนงานที่ชัดเจน เช่น แผนระยะยาว แผนระยะกลาง และแผนระยะสั้น และมีการวิเคราะห์
ข้อดี ข้อด้อย โอกาส และอุปสรรคเพื่อปรับปรุงการจัดท าโครงการ/กิจกรรมทุกมิติด้านการจัดท าแผน, 
มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) เช่น มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน, จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการ, มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไป
อย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน, มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และโครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่น, สร้างการมีส่วนร่วม เช่น การร่วม
คิดและตัดสินใจ การร่วมด าเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
และมีการประสานงานที่ดี (นิสสยสัมปันโน) เช่น สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้บริหารกับ
บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “นิสยสัมปันโน” โดยอยู่
หลักปาปณิกธรรมในพระพุทธศาสนา คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =๔.๓๓, 



๓๕๒ 

S.D=๐.๕๐) รองลงมามี ๓ ปัจจัย คือ มีส่วนร่วมด าเนินการ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาโครงการ, พิจารณางบประมาณตามโครงการ ร่วมเป็นกรรมการ
ในการด าเนินการตามโครงการ ร่วมเป็นกรรมการประสานงาน เป็นต้น, มีการจัดท าแผนด าเนินการ 
ที่สอดคล้องกัน และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (วิมังสา) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “วิมังสา” โดยอยู่หลัก
อิทธิบาทธรรมในพระพุทธศาสนา คือ การท างานด้วยความเข้าใจ และผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า
สูง เช่น เป็นผู้ที่มีความคิด มีความรู้ความ สามารถการคิดค่าเปลี่ยนแปลงกล้ารับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการด าเนินงาน มีความมุ่งมั่นในการท างานมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ คิดเร็ว ท าเร็ว
มีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ มีความเข้าใจภาระหน้าที่ มีความ สามารถในการจูงใจ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
( =๔.๒๒, S.D=๐.๔๔) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีความกล้าในการตัดสินใจ เป็นภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารที่มีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็ว และถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๑๑) 

ผลการประเมินด้านความเหมาะสม  ภาพรวมมีค่า เฉลี่ ยอยู่ ในระดับมากที่สุด  
( =๔.๔๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี ๒ ปัจจัย คือ สร้างการมีส่วนร่วม เช่น การร่วมคิดและ
ตัดสินใจ การร่วมด าเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และมีการ
ประสานงานที่ดี (นิสสยสัมปันโน) เช่น สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร 
ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “นิสยสัมปันโน” โดยอยู่หลัก 
ปาปณิกธรรมในพระพุทธศาสนา คือ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =๔.๖๗,  
S.D=๐.๕๐) รองลงมามี ๒ ปัจจัย คือ มีส่วนร่วมด าเนินการ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาโครงการ, พิจารณางบประมาณตามโครงการ ร่วมเป็นกรรมการ 
ในการด าเนินการตามโครงการ ร่วมเป็นกรรมการประสานงาน  เป็นต้น และมีการท างานด้วยความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) เช่น มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน , จัดล าดับ
ขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการ , มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน, มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และโครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๕๖, S.D=๐.๕๓) และ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีความกล้าในการตัดสินใจ เป็นภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มี
ความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็ว และถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
( =๔.๐๐) 

ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๓.๘๙) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี ๒ ปัจจัย คือ มีการจัดท าแผนด าเนินการที่สอดคล้องกัน และเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ  (วิมังสา) ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ “วิมังสา” โดยอยู่หลักอิทธิบาทธรรม 
ในพระพุทธศาสนา คือ การท างานด้วยความเข้าใจ และมีการประสานงานที่ดี (นิสสยสัมปันโน) เช่น 
สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน  
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “นิสยสัมปันโน” โดยอยู่หลักปาปณิกธรรมในพระพุทธศาสนา คือ การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๐๐) รองลงมา คือ มีส่วนร่วมด าเนินการ เช่น การเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาโครงการ , พิจารณางบประมาณตาม



๓๕๓ 

โครงการ ร่วมเป็นกรรมการในการด าเนินการตามโครงการ ร่วมเป็นกรรมการประสานงาน เป็นต้น  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๘๙, S.D=๐.๓๓) ตามล าดับ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีความกล้า
ในการตัดสินใจ เป็นภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มีความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็ว และถูกต้อง
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๗๘, S.D=๐.๔๔, ๐.๘๓) ตามล าดับ 

ผลการประเมินด้านการใช้ประโยชน์  ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด  
( =๔.๖๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) 
เช่น มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน , จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการ
ด าเนินการ, มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน, มีการศึกษาข้อมูล
อย่างรอบด้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และโครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความ
ราบรื่น มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๗๘) รองลงมามี ๔ ปัจจัย คือ มีการวางแผน เช่น มีการศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน , มีการจัดท าแผนงานที่ชัดเจน เช่น  
แผนระยะยาว แผนระยะกลาง และแผนระยะสั้น และมีการวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย โอกาส และ
อุปสรรคทุกมิติด้านการจัดท าแผน, มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหา ตามภารกิจ
ขององค์กรอย่างเป็นระบบ, มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ 
อัตราก าลัง และระยะเวลาด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน, สร้างการมีส่วนร่วม เช่น การร่วมคิดและ
ตัดสินใจ การร่วมด าเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล , มีการ
จัดท าแผนด าเนินการที่สอดคล้องกัน และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (วิมังสา) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
“วิมังสา” โดยอยู่หลักอิทธิบาทธรรมในพระพุทธศาสนา คือ การท างานด้วยความเข้าใจ และมีการ
ประสานงานที่ดี (นิสสยสัมปันโน) เช่น สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร 
ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “นิสยสัมปันโน” โดยอยู่หลัก 
ปาปณิกธรรมในพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๖๗, S.D=๐.๕๐) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ผู้บริหารมีความกล้าในการตัดสินใจ เป็นภาวะผู้น าของผู้บริหารที่มีความสามารถในการตัดสินใจ  
ที่รวดเร็ว และถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๐.๕๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕๔ 

๑๑) ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

ตารางท่ี ๔.๒๖  ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน โดยแสดงในรูปแบบค่าเฉลี่ย (  ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียด ดังนี้  

ประเด็นการประเมิน 
ด้านผลส าเร็จของโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

ผลการประเมินด้านผลส าเร็จของโครงการท่ีเป็นประโยชน ์
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความ 

เป็นไปได ้
การใช้ประโยชน์ 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๑. มีกระบวนการตรวจสอบ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๓.๗๘ ๐.๖๗ ๔.๔๔ ๐.๕๓ 
         
๒. ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๓.๖๗ ๐.๘๗ ๔.๕๖ ๐.๕๓ 
         
๓. มีส่วนร่วมประเมินผล ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๓.๗๘ ๐.๘๓ ๔.๔๔ ๐.๕๓ 
         
๔. มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๔.๑๑ ๐.๓๓ ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๓.๘๙ ๐.๗๘ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 
         
๕. มีการก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาทอ้งถิน่ที่ครอบคลุม 
๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๓.๘๙ ๐.๖๐ ๔.๕๖ ๐.๕๓ 

         
๖. สร้างการมีสว่นร่วมระหว่างภาครัฐกับภาค

ประชาชน 
๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๓.๗๘ ๐.๖๗ ๔.๕๖ ๐.๕๓ 

         
๗. มีการด าเนินการเชิงรกุ (อทิธิบาท) ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๓.๖๗ ๑.๐๐ ๔.๗๘ ๐.๔๔ 
         
๘. มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อก าหนดปัญหา (อริยสัจ) ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๓.๘๙ ๐.๗๘ ๔.๕๖ ๐.๕๓ 
         

รวม ๔.๒๔ ๐.๑๗ ๔.๓๕ ๐.๒๖ ๓.๗๙ ๐.๒๗ ๔.๕๗ ๐.๑๗ 

จากตารางที่ ๔.๒๖ ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ด้านผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ผลการวิจัย พบว่า  

ผลการประเมินด้านความถูกต้อง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =๔.๒๔) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี ๒ ปัจจัย คือ มีกระบวนการตรวจสอบ เช่น บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามตรงกับผู้ต้องการข้อมูลได้, มีระบบในการติดตาม และ
ตรวจสอบการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสม่ าเสมอ , มีการ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด, มีมาตรฐานในการ
ตรวจสอบ ประเมินผลด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีระบบการควบคุมภายใน และมีหน่วยงาน
ภายนอกมาร่วมตรวจสอบ และมีวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหา (อริยสัจ) มีการข้อมูลจากการ
ประชาคมของประชาชนจึงน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหา และจัดล าดับความส าคัญ



๓๕๕ 

เพ่ือจัดท าร่างโครงการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความครอบคลุมซึ่งมีความสอดคล้อง
กับหลักอริยสัจในพระพุทธศาสนา คือ ก าหนดปัญหา (ทุกข์) ตั้งสมมุติฐาน (สมุทัย) เก็บข้อมูล (นิโรธ) 
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (มรรค) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๓๓, S.D=๐.๕๐) รองลงมามี ๕ ปัจจัย 
คือ ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด เช่น มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบในการบริหารองค์กร 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์, มีวิสัยทัศน์ สามารถก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน โดยมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ, มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์ขององค์กรในการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป , มุ่งแสวงหารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่จะท าให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ และสามารถตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการ
ของบุคลากร และประชาชนได้, มีส่วนร่วมประเมินผล เช่น มีส่วนร่วมในการประเมินผลด้านอุปสรรค
ก่อนการก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ, ความคืบหน้า, ด้านปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ, 
ตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ, สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาค
ประชาชน คือ ร่วมคิดและตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผลประโยชน์ , มีการ
ก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ครอบคลุม เช่น มีความสัมพันธ์ และสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดพิจิตร, สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน คือ ร่วมคิดและตัดสินใจ ร่วม
ด าเนินการ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผลประโยชน์ และมีการด าเนินการเชิงรุก (อิทธิบาท) เข้าหา
ประชาชน เช่น มีการจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม / one stop service, มีการปรับขยายเวลา
การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง, มีการจัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ หรือในช่วง
เวลาราชการ หรือวันวันหยุดราชการ เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักอิทธิบาทธรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( =๔.๒๒, S.D=๐.๔๔) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน (วิมังสา) เช่น มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน, จัดล าดับขั้นตอน และเวลา
ที่เหมาะสมในการด าเนินการ, มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน,  
มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และโครงการ/กิจกรรม
ด าเนินไปด้วยความราบรื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๑๑) 

ผลการประเมินด้านความเหมาะสม  ภาพรวมมีค่า เฉลี่ ยอยู่ ในระดับมากที่สุด  
( =๔.๓๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี ๒ ปัจจัย คือ มีกระบวนการตรวจสอบ เช่น บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามตรงกับผู้ต้องการข้อมูลได้ , มีระบบใน
การติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่าง
สม่ าเสมอ, มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด , 
มีมาตรฐานในการตรวจสอบ ประเมินผลด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีระบบการควบคุมภายใน 
และมีหน่วยงานภายนอกมาร่วมตรวจสอบ และมีวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหา (อริยสัจ) มีการ
ข้อมูลจากการประชาคมของประชาชนจึงน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหา และจัดล าดับ
ความส าคัญเพ่ือจัดท าร่างโครงการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความครอบคลุมซึ่งมีความ
สอดคล้องกับหลักอริยสัจในพระพุทธศาสนา คือ ก าหนดปัญหา (ทุกข์) ตั้งสมมุติฐาน (สมุทัย) เก็บ
ข้อมูล (นิโรธ) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (มรรค) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =๔.๔๔, S.D=๐.๕๓) 



๓๕๖ 

รองลงมามี ๕ ปัจจัย คือ ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด เช่น มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบใน
การบริหารองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์, มีวิสัยทัศน์ สามารถก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ชัดเจน โดยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ , มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์ขององค์กรในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป, มุ่งแสวงหารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ 
ที่จะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ และสามารถตอบสนองความคาดหวัง หรือความ
ต้องการของบุคลากร และประชาชนได้, มีส่วนร่วมประเมินผล เช่น มีส่วนร่วมในการประเมินผลด้าน
อุปสรรคก่อนการก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ , ความคืบหน้า, ด้านปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินการ, ตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ , มีการก าหนดโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ครอบคลุม เช่น มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร, สร้าง
การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน คือ ร่วมคิดและตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วม
ตรวจสอบ และร่วมรับผลประโยชน์ และมีการด าเนินการเชิงรุก (อิทธิบาท) เข้าหาประชาชน เช่น  
มีการจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม / one stop service, มีการปรับขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนในช่วงพักเที่ยง, มีการจัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ หรือในช่วงเวลาราชการ 
หรือวันวันหยุดราชการ เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักอิทธิบาทธรรม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
( =๔.๓๓, S.D=๐.๕๐) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
(วิมังสา) เช่น มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน, จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสม
ในการด าเนินการ , มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ,  
มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และโครงการ/กิจกรรม
ด าเนินไปด้วยความราบรื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๒๒) 

ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๓.๗๙) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นที่
ครอบคลุม เช่น มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดพิจิตร และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๓.๘๙, S.D=
๐.๖๐) ตามล าดับ รองลงมามี ๒ ปัจจัย คือ มีกระบวนการตรวจสอบ เช่น บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามตรงกับผู้ต้องการข้อมูลได้, มีระบบในการติดตาม และ
ตรวจสอบการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสม่ าเสมอ , มีการ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด, มีมาตรฐานในการ
ตรวจสอบ ประเมินผลด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีระบบการควบคุมภายใน และมีหน่วยงาน
ภายนอกมาร่วมตรวจสอบ, สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน คือ ร่วมคิดและ
ตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมประเมินผล เช่น  
มีส่วนร่วมในการประเมินผลด้านอุปสรรคก่อนการก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ , ความคืบหน้า, 
ด้านปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ, ตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ,  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๗๘, S.D=๐.๖๗) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด 



๓๕๗ 

เช่น มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบในการบริหารองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ , มีวิสัยทัศน์ 
สามารถก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน โดยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ,  
มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์ขององค์กรในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อสถานการณ์  
ที่ เปลี่ยนแปลงไป , มุ่งแสวงหารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่จะท าให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ และสามารถตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการของบุคลากร  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๖๗, S.D=๐.๘๗) 

ผลการประเมินด้านการใช้ประโยชน์  ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด  
( =๔.๕๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการด าเนินการเชิงรุก (อิทธิบาท) เข้าหาประชาชน เช่น 
มีการจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม / one stop service, มีการปรับขยายเวลาการให้บริการ
ประชาชนในช่วงพักเที่ยง, มีการจัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ หรือในช่วงเวลาราชการ 
หรือวันวันหยุดราชการ เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักอิทธิบาทธรรม  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
( =๔.๗๘) รองลงมา คือ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) เช่น มีเทคนิค
วิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน , จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการ,  
มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน , มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบ
ด้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และโครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่น   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๖๗) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมี ๒ ปัจจัย คือ มีกระบวนการตรวจสอบ เช่น 
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามตรงกับผู้ต้องการข้อมูลได้ ,  
มีระบบในการติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
อย่างสม่ าเสมอ, มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลาที่
ก าหนด, มีมาตรฐานในการตรวจสอบ ประเมินผลด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีระบบการควบคุม
ภายใน และมีหน่วยงานภายนอกมาร่วมตรวจสอบ และมีส่วนร่วมประเมินผล เช่น มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลด้านอุปสรรคก่อนการก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ, ความคืบหน้า, ด้านปัญหาที่เกิดข้ึน
ระหว่างการด าเนินการ , ตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
( =๔.๔๔, S.D=๐.๕๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕๘ 

๑๒) ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

ตารางที่ ๔.๒๗ ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยแสดงในรูปแบบค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียด ดังนี้  

ประเด็นการประเมิน 
ผลส าเร็จของโครงการท่ีสอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ผลการประเมินด้านผลส าเร็จของโครงการท่ีสอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความ 

เป็นไปได ้
การใช้ประโยชน์ 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
๑. มีการการพัฒนา ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๓.๘๙ ๐.๓๓ ๔.๔๔ ๐.๕๓ 
         
๒. ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๓.๗๘ ๐.๖๗ ๔.๕๖ ๐.๕๓ 
         
๓. มีส่วนร่วมประเมินผล ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๓.๘๙ ๐.๓๓ ๔.๓๓ ๐.๕๐ 
         
๔. มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๐๐ ๐.๗๑ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 
         
๕. มีการจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัด (วิมังสา) 
๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๕๖ ๐.๕๓ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 

         
๖. มีการแปลงแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัด 

ให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน (วิมังสา) 
๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๓.๗๘ ๐.๔๔ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 

         
๗. สร้างการมีสว่นร่วมทั้งภาครฐั และประชาชน ๔.๒๒ ๐.๔๔ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๑๑ ๐.๓๓ ๔.๔๔ ๐.๕๓ 
         
๘. มีปัจจัยทีน่ าไปสู่ความส าเร็จ (อทิธิบาท) ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๔.๕๖ ๐.๕๓ ๔.๐๐ ๐.๕๐ ๔.๗๘ ๐.๔๔ 
         
๙. บุคลากรมีคณุภาพ ๔.๓๓ ๐.๕๐ ๔.๔๔ ๐.๕๓ ๓.๘๙ ๐.๓๓ ๔.๖๗ ๐.๕๐ 
         

รวม ๔.๓๒ ๐.๒๑ ๔.๔๓ ๐.๓๐ ๓.๙๖ ๐.๑๕ ๔.๕๘ ๐.๒๓ 

จากตารางที่ ๔.๒๗ ผลการประเมินเป็นรายข้อของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ผลการวิจัย พบว่า  

ผลการประเมินด้านความถูกต้อง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =๔.๓๒) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด (วิมังสา) เพ่ือให้เกิดการสอดคล้องกับแผนพัฒนา และด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยมีการวิเคราะห์ขีดจ ากัดในสนองการด าเนินการ ขีดจ ากัดของงบประมาณ ขีดจ ากัดของบุคลากร 
ว่ามีศักยภาพเพียงใดซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร มีการจัดระบบงานภายในองค์กรให้เป็นไป
ตามแบบแผนของทางราชการ และมีปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) คือ ทั้งคณะผู้บริหาร และ



๓๕๙ 

บุคลากรมีความรักในหน้าที่ของตนเอง, มีความอดทนมุ่งม่ันท างานให้ส าเร็จ, มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มก าลังความสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน และมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตน  
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๔๔) รองลงมามี ๔ ปัจจัย คือ มีการพัฒนาการบริหาร เช่น มีการน าปัญหา
ที่ได้รับมาจากผลการประเมินผล มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการด าเนินการให้มีประสิทธิผล , มีการ
ฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล , 
มีการวิเคราะห์ เพ่ือการพัฒนากระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้องตามเหตุผล ,  
มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากให้ลดลง และมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน, มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) เช่น มีเทคนิควิธีการในการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน, จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการ , มีแผนการใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน, มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และโครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่น , มีการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน (วิมังสา) เพ่ือให้
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่มีสภาพแตกต่างกัน เช่น มีการคิดค้นนวัตกรรมน าเศษพลาสติกบีบ
อัดเป็นก้อนอิฐบล็อกปูทางเท้า, การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก, จัดตั้งธนาคารขยะขึ้นในหมู่บ้าน เป็นต้น 
และบุคลากรมีคุณภาพ คือ มีเป็นผู้มีสติปัญญาดี มีความฉลาด ไหวพริบ มีปฏิภาณเป็นคนช่างสังเกต 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์, มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความรับผิดชอบสูง มีก าลังใจดี มีความ
ทุ่มเท รักการท างาน มีฉันทะในการท างาน, มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ และมี
ทักษะ มีประสบการณ์, มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ และมีพฤติกรรมที่ดี มี
ความกตัญญู ไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๓๓, S.D=๐.๕๐) และค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดมี ๓ ปัจจัย คือ ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด เช่น มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบในการ
บริหารองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์, มีวิสัยทัศน์ สามารถก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ชัดเจน โดยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ , มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์ขององค์กรในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป, มุ่งแสวงหารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ 
ที่จะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ และสามารถตอบสนองความคาดหวัง หรือความ
ต้องการของบุคลากร และประชาชนได้, มีส่วนร่วมประเมินผล เช่น มีส่วนร่วมในการประเมินผลด้าน
อุปสรรคก่อนการก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ , ความคืบหน้า, ด้านปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินการ, ตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ 
และประชาชน คือ สร้างการร่วมคิดและตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับ
ผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๒๒, S.D=๐.๔๔) 

ผลการประเมินด้านความเหมาะสม  ภาพรวมมีค่า เฉลี่ ยอยู่ ในระดับมากที่สุด  
( =๔.๓๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี ๒ ปัจจัย คือ มีการจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (วิมังสา) เพ่ือให้เกิดการสอดคล้องกับแผนพัฒนา และด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการวิเคราะห์ขีดจ ากัดในสนองการด าเนินกา ร ขีดจ ากัดของ
งบประมาณ ขีดจ ากัดของบุคลากร ว่ามีศักยภาพเพียงใดซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร มีการ
จัดระบบงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามแบบแผนของทางราชการ และมีปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
(อิทธิบาท) คือ ทั้งคณะผู้บริหาร และบุคลากรมีความรักในหน้าที่ของตนเอง , มีความอดทนมุ่งมั่น



๓๖๐ 

ท างานให้ส าเร็จ, มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน 
และมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  =๔.๕๖, S.D=๐.๕๓) รองลงมา 
มี ๓ ปัจจัย คือ มีการพัฒนาการบริหาร เช่น มีการน าปัญหาที่ได้รับมาจากผลการประเมินผล  
มาวิเคราะห์เ พ่ือพัฒนาการด าเนินการให้มีประสิทธิผล , มีการฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะ 
ของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล , มีการวิเคราะห์ เพ่ือการ
พัฒนากระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้องตามเหตุผล, มีการปรับปรุงขั้นตอน 
การปฏิบัติงานที่ยุ่งยากให้ลดลง และมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน, มีการท างานด้วย
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) เช่น มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน, จัดล าดับ
ขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการ , มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน , มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน และโครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่น , มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัดให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน (วิมังสา) เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่มีสภาพแตกต่างกัน เช่น มีการคิดค้นนวัตกรรมน าเศษพลาสติกบีบอัดเป็นก้อนอิฐบล็อกปูทางเท้า, 
การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก, จัดตั้งธนาคารขยะขึ้นในหมู่บ้าน เป็นต้น และบุคลากรมีคุณภาพ คือ  
มีเป็นผู้มีสติปัญญาดี มีความฉลาด ไหวพริบ มีปฏิภาณเป็นคนช่างสังเกต มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์, มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความรับผิดชอบสูง มีก าลังใจดี มีความทุ่มเท รักการท างาน  
มีฉันทะในการท างาน, มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ และมีทักษะ มีประสบการณ์, 
มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ และมีพฤติกรรมที่ดี  มีความกตัญญู  
ไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =๔.๔๔, S.D=๐.๕๓) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมี ๓ 
ปัจจัย คือ ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด เช่น มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบในการบริหาร
องค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์, มีวิสัยทัศน์ สามารถก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 
โดยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ, มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์ขององค์กรในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป, มุ่งแสวงหารูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ที่จะท า
ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ และสามารถตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการ
ของบุคลากร และประชาชนได้, มีส่วนร่วมประเมินผล เช่น มีส่วนร่วมในการประเมินผลด้านอุปสรรค
ก่อนการก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ, ความคืบหน้า, ด้านปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ, 
ตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ และประชาชน 
คือ สร้างการร่วมคิดและตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผลประโยชน์  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( =๔.๓๓, S.D=๐.๕๐) 

ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๓.๙๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด (วิมังสา) เพ่ือให้เกิดการสอดคล้องกับแผนพัฒนา และด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยมีการวิเคราะห์ขีดจ ากัดในสนองการด าเนินการ ขีดจ ากัดของงบประมาณ ขีดจ ากัดของบุคลากร 
ว่ามีศักยภาพเพียงใดซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการบริหาร มีการจัดระบบงานภายในองค์กรให้เป็นไป
ตามแบบแผนของทางราชการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๓๓) รองลงมา คือ สร้างการมีส่วนร่วมทั้ง
ภาครัฐ และประชาชน คือ สร้างการร่วมคิดและตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับ
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ผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๔.๑๑) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน (วิมังสา) เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่มีสภาพแตกต่างกัน เช่น มีการคิดค้นนวัตกรรมน าเศษพลาสติกบีบอัดเป็นก้อนอิฐบล็อกปูทางเท้า, 
การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก, จัดตั้งธนาคารขยะขึ้นในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  =๓.๗๘,  
S.D=๐.๔๔) 

ผลการประเมินด้านการใช้ประโยชน์  ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด  
( =๔.๕๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท) คือ ทั้งคณะ
ผู้บริหาร และบุคลากรมีความรักในหน้าที่ของตนเอง, มีความอดทนมุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จ, มีความ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน และมีความรู้ความเข้าใจใน
หน้าที่ของตน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( =๔.๗๘) รองลงมามี ๔ ปัจจัย คือ มีการท างานด้วยความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) เช่น มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน , จัดล าดับขั้นตอน 
และเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการ, มีแผนการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน, มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
โครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่น, มีการจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด (วิมังสา) เพ่ือให้เกิดการสอดคล้องกับแผนพัฒนา และด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีการวิเคราะห์ขีดจ ากัดในสนองการด าเนินการ ขีดจ ากัดของงบประมาณ ขีดจ ากัดของ
บุคลากร ว่ามีศักยภาพเพียงใดซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหาร มีการจัดระบบงานภายในองค์กร
ให้เป็นไปตามแบบแผนของทางราชการ, มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชน (วิมังสา) เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่มีสภาพแตกต่างกัน เช่น  
มีการคิดค้นนวัตกรรมน าเศษพลาสติกบีบอัดเป็นก้อนอิฐบล็อกปูทางเท้า, การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก, 
จัดตั้งธนาคารขยะขึ้นในหมู่บ้าน เป็นต้น และบุคลากรมีคุณภาพ คือ มีเป็นผู้มีสติปัญญาดี มีความ
ฉลาด ไหวพริบ มีปฏิภาณเป็นคนช่างสังเกต มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์, มีความมุ่งมั่นตั้งใจ 
และมีความรับผิดชอบสูง มีก าลังใจดี มีความทุ่มเท รักการท างาน มีฉันทะในการท างาน , มีความรู้
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ และมีทักษะ มีประสบการณ์ , มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ และมีพฤติกรรมที่ดี มีความกตัญญู ไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( =๔.๖๗, S.D=๐.๕๐) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมประเมินผล เช่น มีส่วนร่วม 
ในการประเมินผลด้านอุปสรรคก่อนการก าหนดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ, ความคืบหน้า, ด้านปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการ, ตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
( =๔.๓๓) 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ปัจจัยเชิงสาเหตุ ๕ ปัจจัย 
และประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ๖ ด้าน 
ที่ได้รับจากผลการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับผลที่ได้รับจากการสังเคราะห์จากการวิจัยเชิงคุณภาพ และ
ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๙ รูป/คน จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
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Discussion) ทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้  
และด้านการใช้ประโยชน์ โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก-มากที่สุดโดยสรุปไดด้ังนี้  

๑. ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตรเกิดประสิทธิผล ๕ ปัจจัย ประกอบด้วย 

๑.๑ ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย ๑.๑.๑ มีการท างานด้วยความรัก 
ในหน้าที่ (ฉันทะ) ๑.๑.๒ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) ๑.๑.๓ มีการท างาน
ด้วยความเพียรพยายาม (วิริยะ) ๑.๑.๔ มีการท างานด้วยความเอาใจใส่ (จิตตะ) ๑.๑.๕ มีการท างาน
ด้วยความไม่ประมาท (สติ) 

๑.๒ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ๑.๒.๑ ร่วมคิด และตัดสินใจอย่างบูรณา
การทั้งการบริหารและการเมือง ๑.๒.๒ มีการร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็น
สาธารณะ ๑.๒.๓ มีการร่วมประเมินผลทางตรง และทางอ้อม ๑.๒.๔ มีการร่วมด าเนินการเชิงรุกเพ่ือ
สร้างความสามัคคีรวมทั้งพัฒนาให้สมบูรณ์ 

๑.๓ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๑.๓.๑ มีการวางแผนอย่างบูรณาการ 
๑.๓.๒ มีการด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน ๑.๓.๒ มีการประสานงานที่ดี ๑.๓.๓ มีการตรวจสอบ 
อย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ ๑.๓.๔ มีการพัฒนาการบริหารจัดการอยู่เสมอ ๑.๓.๕ มีการมอบหมาย 
ให้ตรงตามความรู้และความสามารถ 

๑.๔ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ประกอบด้วย ๑.๔.๑ มีความรู้คู่คุณธรรม ๑.๔.๒ มีความ
กล้าตัดสินใจด้วยความถูกต้อง (อุเบกขา) ๑.๔.๓ มีความเฉลียวฉลาด ๑.๔.๔ มีความอบอุ่นภายใน
องค์กร (พรหมวิหาร) ๑.๔.๕ มีการจูงใจด้วยพระเดช และพระคุณ 

๑.๕ ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ๑.๕.๑ มีสติปัญญาดี มีความ
ฉลาด มีไหวพริบ ๑.๕.๒ มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ และมีทักษะ ๑.๕.๓ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และ 
มีความรับผิดชอบสูง  ๑.๕.๔ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ๑.๕.๕  
มีพฤติกรรมที่ดี มีความกตัญญู ไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ 

๒. ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตร ๖ ด้าน ประกอบด้วย 

๒.๑ ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ ประกอบด้วยกระบวนการ 
ดังนี้  ๒.๑.๑ มีการพัฒนาการบริหาร ๒.๑.๒ ผู้บริหารมีความกล้าตัดสินใจ  ๒.๑.๓ มีส่วนร่วม
ประเมินผล ๒.๑.๔ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) ๒.๑.๕ มีการมอบหมายให้
ตรงตามความรู้และความสามารถ (ปุคคลัญญุตา) ๒.๑.๖ บุคลากรมีคุณภาพ (อิทธิบาทธรรม) ๒.๑.๗ 
มีความอบอุ่นในองค์กร (พรหมวิหารธรรม) ๒.๑.๘ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒.๑.๙ มีการจัดเก็บ
เอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

๒.๒ ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้  ๒.๒.๑  
มีกระบวนการ ตรวจสอบ ๒.๒.๒ ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด ๒.๒.๓ มีส่วนร่วมด าเนินการ ๒.๒.๔  



๓๖๓ 

มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) ๒.๒.๕ มีการปรับข้อมูลของผู้เสียภาษีเป็น
ปัจจุบัน ๒.๒.๖ มีองค์ประกอบแห่งความส าเร็จ (พละ ๕) ๒.๒.๗ มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ 
๒.๒.๘ มีการสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บรายได้ 

๒.๓ ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วยกระบวนการ 
ดังนี้ ๒.๓.๑ มีกระบวนการตรวจสอบ ๒.๓.๒ ผู้บริหารมีความกล้าในการตัดสินใจ ๒.๓.๓ มีส่วนร่วม
ด าเนินการ ๒.๓.๔ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) ๒.๓.๕ มีกระบวนการ
จัดการที่ดี (วิธูโร) ๒.๓.๖ มีการด าเนินการตามกฎระเบียบเพ่ือความโปร่งใส (อุเบกขา) ๒.๓.๗ มีการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ (วิมังสา) ๒.๓.๘ มีการสื่อสารที่มีคุณภาพ (เทศนาวิธี) 

๒.๔ ด้านผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการ
สาธารณะ ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ ๒.๔.๑ มีการวางแผน ๒.๔.๒ ผู้บริหารมีความกล้าในการ
ตัดสินใจ ๒.๔.๓ มีส่วนร่วมด าเนินการ ๒.๔.๔ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) 
๒.๔.๕ สร้างการมีส่วนร่วม๒.๔.๖ มีการจัดท าแผนด าเนินการที่สอดคล้องกัน และเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ (วิมังสา) ๒.๔.๗ มีการประสานงานที่ดี (นิสสยสัมปันโน) ๒.๔.๘ ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง 

๒.๕ ด้านผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชน ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ ๒.๕.๑ มีกระบวนการตรวจสอบ ๒.๕.๒ ผู้บริหารมีความ
เฉลียวฉลาด๒.๕.๓ มีส่วนร่วมประเมินผล ๒.๕.๔ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
(วิมังสา)  ๒ .๕ .๕ มีการก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ครอบคลุม  
๒.๕.๖ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน  ๒.๕.๗ มีการด าเนินการเชิงรุก (อิทธิ
บาท) ๒.๕.๘ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหา (อริยสัจ) 

๒.๖ ด้านผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ประกอบ ด้วยกระบวนการ ดังนี้ ๒.๖.๑ มีการการพัฒนา ๒.๖.๒ ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด  
๒.๖.๓ มีส่วนร่วมประเมินผล ๒.๖.๔ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  (วิมังสา)  
๒.๖.๕ มีการจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (วิมังสา)  
๒.๖.๖ มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน (วิมังสา)  
๒.๖.๗ สร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ และประชาชน ๒.๖.๘ มีปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท)  
๒.๖.๙ บุคลากรมีคุณภาพ 

๔.๔.๔ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ร ับจากการประเมินผลการประเมินโมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

จากกระบวนการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
๙ รูป/คน เพ่ือประเมินผลโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะให้เพ่ิมเติม
รายละเอียดเพ่ือความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์  มี
รายละเอียด ดังนี้ 



๓๖๔ 

๑. ด้านการบริหารจัดการ ต้องสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ หมายถึง 
ในส่วนของการด าเนินการตามโครงการบางโครงการที่เร่งด่วนที่ได้ก าหนดขึ้น แทนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเองทั้งหมด บางครั้งอาจตอบสนองความต้องการได้ไม่ทันต่อเหตุการณ์๒๒๖ 
ดังนั้นจึงควรเน้นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ซึ่งน าวิธีการบริหารจัดการตามแบบภาคเอกชน 
เปลี่ยนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและให้รางวัลเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และในส่วนของการบริหารคน เงิน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ก็จะต้อง 
มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น 

๒. ด้านภาวะผู้น า ต้องสร้างวัฒนธรรมแบบร่วมมือกันเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการท างานของราชการซึ่งจะมีโครงสร้างที่ชัดเจน
ว่าใครด ารงต าแหน่งใด มีขอบเขตอ านาจแค่ไหน และมีหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับอะไรอย่าง
ชัดเจนอยู่แล้ว แต่มีเพ่ือให้รู้ว่าหน้าที่และความรับผิดชอบคืออะไร สุดท้ายทุกฝ่ายจะต้องร่ วมมือกัน
ทั้งหมด เพ่ือผลลัพธ์สุดท้ายก็คือ ผลงานชั้นเลิศ และเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ๒๒๗ 
ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมีจุดมุ่งหมาย และความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานชั้นเลิศ ทุกคนต้องคิดว่า การ
สร้างผลงานแบบมาตรฐานนั้นไม่เพียงพอ๒๒๘ จะต้องสร้างความเป็นเลิศให้ได้ในทุกด้าน เพราะการ
สร้างวัฒนธรรมแบบนี้ จะท าให้พนักงานทุกคนไม่อยู่กับที่ จะต้องมีความคิดและความพยายามที่จะ
สร้างผลงานเพ่ือพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง๒๒๙ 

๓. ปัจจัยด้านงบประมาณมีความพอเพียง เป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่มี
ความส าคัญต่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากจะมีผู้บริหารที่ดี พร้อมทั้ง
บุคลากรที่มีทั้งความรู้ และความสามารถแล้ว งบประมาณก็เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
การบริหาร ดังนั้น การก าหนดงบประมาณต้องมีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับโครงการที่จะ
ด าเนินการ๒๓๐ เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถจัดท ากิจกรรมไปได้ด้วยความราบรื่น บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เช่น มีการใช้เหตุผลในการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณด้านต่าง ๆ,  
มีความสามารถในการตั้งงบประมาณได้สอดคล้องกับโครงการ, มีการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ในทางที่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม, มีความประหยัดสมเหตุสมผล ประหยัดและคุ้มค่า 
เหมาะสม, มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความยืดหยุ่น งบประมาณที่ดีควรจะยืดหยุ่นได้ตาม

                                           
๒๒๖ สนทนากลุ่ม ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์, ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๒๒๗ สนทนากลุ่ม พระครูวิโชติสิกขกิจ , ดร., รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร , ๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๒. 
๒๒๘ สนทนากลุ่ม พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, ๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๒. 
๒๒๙ สนทนากลุ่ม ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียน, อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๒๓๐ สนทนากลุ่ม ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



๓๖๕ 

ความจ าเป็น หากจัดวางงบประมาณไว้อย่างเคร่งครัดจนขยับไม่ได้ อาจจะก่อให้เกิดความไม่คล่องตัว
ในการท างาน เพราะลักษณะของการท างบประมาณเป็นการวางแผนการท างานในอนาคต ซึ่งอาจ 
มีปัจจัยอ่ืนมากระทบท าให้การบริหารงบประมาณผิดพลาด และอย่างไรก็ตาม ถ้ามีความยืดหยุ่นมาก
ก็อาจเกิดปัญหาการใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ๒๓๑ 

๔. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งสนับสนุนส่งเสริมให้การ
บริหารจัดการเกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว อีกทั้งเป็นการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และมีความ
คล่องตัวทางการบริหารมากยิ่งขึ้นซึ่งในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนใช้ใน
องค์กรอย่างหลากหลายรูปแบบ๒๓๒ เช่น ใช้ในจัดเก็บข้อมูลซึ่งประหยัดพ้ืนที่และทรัพยากรมากกว่า
รูปแบบเอกสาร, การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว , การบูรณาการแชร์ข้อมูลกับ
หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ในการจัดท าบริการสาธารณะ , การด าเนินการด้านการเงินการคลัง ,  
การประชุมทางไกล๒๓๓กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง, การติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น, 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งการน ามาใช้เพ่ือเป็นช่องทางเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินความพึงพอใจ การร้องเรียนเรื่องราวต่าง ๆ ของผลกระทบที่เกิดจาก
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๒๓๔  เป็นต้น  

สรุปได้ว่ า  จากกระบวนการสนทนากลุ่ม เฉพาะ ( Focus Group Discussion)  
กับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๙ รูป/คน มีข้อแนะน าเพ่ิมเติม คือ ๑) ด้านการบริหารจัดการต้องสร้าง 
ความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ ๒) ด้านภาวะผู้น าต้องสร้างวัฒนธรรมแบบร่วมมือกันเพ่ือมุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ ๓) ควรเพ่ิมปัจจัยด้านงบประมาณมีความพอเพียง ๔) ควรเพ่ิมปัจจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ 

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบการวิจัย
ด้วยวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผล
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของประสิทธิผลพุทธบูรณา
การการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
๒) เพ่ือวิเคราะห์โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน

                                           
๒๓๑ สนทนากลุ่ม นายมนูญ ดิษเสถียร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง อ าเภอเมืองพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๒๓๒ สนทนากลุ่ม พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร., ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๒๓๓ สนทนากลุ่ม นางสาวนภัสวรรณ บุญฮุย, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ อ าเภอตะพานหิน 

จังหวัดพิจิตร, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
๒๓๔ สนทนากลุ่ม นายพิทักษ์ ตั้งแต่ง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค ์

จังหวัดนครสวรรค์, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 



๓๖๖ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร และ ๓) เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ซึ่งผู้วิจัย
ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยตามระเบียบการวิจัยโดยวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑) เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรกับข้อมูล
เชิงประจักษ์โดยด าเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณท าการวิเคราะห์ค่าสถิติเพ่ือยืนยัน
ความสอดคล้องด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) และใน
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒) เพ่ือวิเคราะห์โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณา
การการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตาม
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการน าผลการวิจัยที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณตั้งเป็นข้อค าถาม
ส าหรับการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๐ รูป/คน 
และน าค าสัมภาษณ์ที่ได้รับด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ และประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร เพ่ือเป็นข้อมูลน าไปสู่ขั้นตอนของ
วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๓) เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร โดยการน าข้อมูลของโมเดลจ าลอง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตรที่ซึ่งเป็นผลได้รับจากการวิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เข้าสู่การสนทนากลุ่ม
เฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๙ รูปหรือคน เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วน ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้

๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  

จากผลการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๙ รูปหรือคน ผู้วิจัยสามารถสรุป
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ปัจจัยเชิงสาเหตุจ านวน ๗ ปัจจัย และประสิทธิผลพุทธ
บูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรจ านวน ๖ ด้านตามภาพที่ 
๔.๑๕ ดังนี้ 
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๓๖๘ 

๑) ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตรเกิดประสิทธิผล ๗ ปัจจัย ประกอบด้วย 

๑.๑) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๑.๑.๑ มีการวางแผนอย่าง
บูรณาการ ๑.๑.๒ มีการด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน ๑.๑.๓ มีการประสานงานที่ดี ๑.๑.๔ มีการ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ ๑.๑.๕ มีการพัฒนาการบริหารจัดการอยู่เสมอ ๑.๑.๖ มีการ
มอบหมายให้ตรงตามความรู้และความสามารถ ๑.๑.๗ มีการสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ 

๑.๒) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ประกอบด้วย ๑.๒.๑ มีความรู้คู่คุณธรรม ๑.๒.๒  
มีความกล้าตัดสินใจด้วยความถูกต้อง (อุเบกขา) ๑.๒.๓ มีความเฉลียวฉลาด ๑.๒.๔ มีความอบอุ่น
ภายในองค์กร (พรหมวิหาร) ๑.๒.๕ มีการจูงใจด้วยพระเดช และพระคุณ ๑.๒.๖ มีการสร้างวัฒนธรรม
แบบร่วมมือกันเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

๑.๓) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ๑.๓.๑ ร่วมคิด และตัดสินใจอย่าง
บูรณาการทั้งการบริหารและการเมือง ๑.๓.๒ มีการร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่เป็นสาธารณะ ๑.๓.๓ มีการร่วมประเมินผลทางตรง และทางอ้อม ๑.๓.๔ มีการร่วมด าเนินการเชิง
รุกเพ่ือสร้างความสามัคคีรวมทั้งพัฒนาให้สมบูรณ์ 

๑.๔) ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย ๑.๔.๑ มีการท างานด้วยความรัก 
ในหน้าที่ (ฉันทะ) ๑.๔.๒ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) ๑.๔.๓ มีการท างาน
ด้วยความเพียรพยายาม (วิริยะ) ๑.๔.๔ มีการท างานด้วยความเอาใจใส่ (จิตตะ) ๑.๔.๕ มีการท างาน
ด้วยความไม่ประมาท (สติ) 

๑.๕) ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ๑.๕.๑ มีสติปัญญาดี มีความ
ฉลาด มีไหวพริบ ๑.๕.๒ มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ และมีทักษะ ๑.๕.๓ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมี
ความรับผิดชอบสูง ๑.๕.๔ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ๑.๕.๕ มีพฤติกรรม
ที่ดี มีความกตัญญู ไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ 

๑.๖) ปัจจัยด้านงบประมาณมีความพอเพียง ประกอบด้วย ๑.๖.๑ มีการใช้
เหตุผลในการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ ๑.๖.๒ มีความสามารถในการตั้งงบประมาณได้
สอดคล้องกับโครงการ ๑.๖.๓ มีการใช้จ่ายที่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด  ๑.๖.๔ มีความประหยัด
สมเหตุสมผล ประหยัดและคุ้มค่า เหมาะสม ๑.๖.๕ มีความยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็น 

๑.๗) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ๑.๗.๑ สนับสนุนการจัดเก็บ
ข้อมูล๑.๗.๒ สนันสนุนการด าเนินการด้านการเงินการคลัง ๑.๗.๓ สนับสนุนการติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๑.๗.๔ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
๑.๗.๕ สนับสนุนการจัดท าบริการสาธารณะ 
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๒) ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตร ๖ ด้าน ประกอบด้วย 

๒.๑) ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ ประกอบด้วยกระบวนการ 
ดังนี้  ๒.๑.๑ มีการพัฒนาการบริหาร ๒.๑.๒ ผู้บริหารมีความกล้าตัดสินใจ  ๒.๑.๓ มีส่วนร่วม
ประเมินผล ๒.๑.๔ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) ๒.๑.๕ มีการมอบหมายให้
ตรงตามความรู้และความสามารถ (ปุคคลัญญุตา) ๒.๑.๖ บุคลากรมีคุณภาพ (อิทธิบาทธรรม) ๒.๑.๗ 
มีความอบอุ่นในองค์กร (พรหมวิหารธรรม) ๒.๑.๘ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒.๑.๙ มีการจัดเก็บ
เอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

๒.๒) ผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ ๒.๒.๑  
มีกระบวนการ ตรวจสอบ ๒.๒.๒ ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด ๒.๒.๓ มีส่วนร่วมด าเนินการ ๒.๒.๔  
มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) ๒.๒.๕ มีการปรับข้อมูลของผู้เสียภาษีเป็น
ปัจจุบัน ๒.๒.๖ มีองค์ประกอบแห่งความส าเร็จ (พละ ๕) ๒.๒.๗ มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ 
๒.๒.๘ มีการสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บรายได้ 

๒.๓) ผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วยกระบวนการ 
ดังนี้ ๒.๓.๑ มีกระบวนการตรวจสอบ ๒.๓.๒ ผู้บริหารมีความกล้าในการตัดสินใจ ๒.๓.๓ มีส่วนร่วม
ด าเนินการ ๒.๓.๔ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) ๒.๓.๕ มีกระบวนการ
จัดการที่ดี (วิธูโร) ๒.๓.๖ มีการด าเนินการตามกฎระเบียบเพ่ือความโปร่งใส (อุเบกขา) ๒.๓.๗ มีการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ (วิมังสา) ๒.๓.๘ มีการสื่อสารที่มีคุณภาพ (เทศนาวิธี) 

๒.๔) ผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการ
สาธารณะ ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ ๒.๔.๑ มีการวางแผน ๒.๔.๒ ผู้บริหารมีความกล้าในการ
ตัดสินใจ ๒.๔.๓ มีส่วนร่วมด าเนินการ ๒.๔.๔ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) 
๒.๔.๕ สร้างการมีส่วนร่วม๒.๔.๖ มีการจัดท าแผนด าเนินการที่สอดคล้องกัน และเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ (วิมังสา) ๒.๔.๗ มีการประสานงานที่ดี (นิสสยสัมปันโน) ๒.๔.๘ ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง 

๒.๕) ผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชน ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ ๒.๕.๑ มีกระบวนการตรวจสอบ ๒.๕.๒ ผู้บริหารมี
ความเฉลียวฉลาด๒.๕.๓ มีส่วนร่วมประเมินผล ๒.๕.๔ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
(วิมังสา) ๒.๕.๕ มีการก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ครอบคลุม ๒.๕.๖ สร้าง
การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ๒.๕.๗ มีการด าเนินการเชิงรุก (อิทธิบาท) ๒.๕.๘  
มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหา (อริยสัจ) 

๒.๖) ผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ประกอบ ด้วยกระบวนการ ดังนี้ ๒.๖.๑ มีการการพัฒนา ๒.๖.๒ ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด  
๒.๖.๓ มีส่วนร่วมประเมินผล ๒.๖.๔ มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  (วิมังสา)  
๒.๖.๕ มีการจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (วิมังสา)  
๒.๖.๖ มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน (วิมังสา)  



๓๗๐ 

๒.๖.๗ สร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ และประชาชน ๒.๖.๘ มีปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท)  
๒.๖.๙ บุคลากรมีคุณภาพ 

๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ 

ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยมาด าเนินการสังเคราะห์เพ่ือน าไปสร้างเป็น
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร และเป็นเครื่องมือท าให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factors leading to success ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ 
๑. รักหน้าที ่ ๒. มีความเข้าใจ  ๓. ใส่ใจการงาน  ๔. ไม่ประมาทขาดสติ  ๕. ด าริความพยายาม 

Buddhism Integrated Effective Management of Local Administrative Organizations in Phichit Province 
ประสิทธิผลพุทธบรูณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

๑. บรรลุข้อบัญญัติ  ๒. จัดเก็บรายได้  ๓. เบิกจ่ายพอเพียง  ๔. ฟังเสียงเครือข่าย  ๕. แจกจ่ายประโยชน์แก่ส่วนรวม  ๖. มีส่วนร่วมตามยุทธศาสตร์  

อปท. 
Good support 
สิ่งสนับสนนุด ี

๑. งบประมาณพอเพยีง 
๒. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Good capital  
ทุนดี 

๑. มีภำวะผู้น ำ 
๒. บุคลำกรมีคุณภำพ 

Good process 
กระบวนการดี 

๑. กำรบริหำรจัดกำร 
๒. กำรมีส่วนรว่ม 

น าไปสู่ 

Knowledgeable 
รอบรู ้

Prudent 
รอบคอบ 

Around 
รอบข้าง 

ภาพที่ ๔.๑๖ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 



๓๗๑ 

จากภาพที่ ๔.๑๖ องค์ความรู้ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์และน ามาสร้างโมเดลความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตร ประกอบด้วย  

ส่วนที่ ๑ KPA คือ หัวใจของการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตร ประกอบด้วย 

๑.๑ K = Knowledgeable รอบรู้ คือ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรทั้งผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่านต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ๓ ประการ คือ 
รู้จักตน คือ รู้อ านาจ รู้หน้าที่ รู้จักวิธี คือ รู้กฎหมาย รู้ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานราชการ รวมถึง
ขั้นตอนวิธีการที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ และรู้เป้าหมาย คือ รู้วัตถุประสงค์ รู้เป้าหมายที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะที่รับผิดชอบให้ประสบผลส าเร็จตาม
นโยบาย 

๑.๒ P = Prudent รอบคอบ  คือ ในการปฏิบัติ งานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ดังนั้นการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ย่อมมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรง และทางอ้อมจึงต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบเพ่ือให้
เกิดผลกระทบที่ดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และราชการรวมทั้งลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย 

๑.๓ A = Around รอบข้าง คือ เป้าหมายสูงสุดในการด าเนินการตามหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการจัดท านั้นจะต้องถือผลประโยชน์ของประชาชน โดยการจัดท า
บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในมิติต่าง ๆ รวมถึงผลประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึนต่อประเทศเป็นที่ตั้ง  

ส่วนที่ ๒ 3GF=B คือ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มีรายละเอียด ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ๒.๑ 3G = 3Good คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย 

ด้านที่ ๑ Good capital ทุนดี ประกอบด้วย  

๑. มีภาวะผู้น า Leadership ประกอบด้วย ๑.๑ มีความรู้คู่คุณธรรม ๑.๒  
มีความกล้าตัดสินใจด้วยความถูกต้อง (อุเบกขา) ๑.๓ มีความเฉลียวฉลาด ๑.๔ มีความอบอุ่นภายใน
องค์กร (พรหมวิหาร) ๑.๕ มีการจูงใจด้วยพระเดช และพระคุณ ๑.๖ มีการสร้างวัฒนธรรมแบบ
ร่วมมือกันเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

๒. บุคลากรมีคุณภาพ Quality personnel ประกอบด้วย ๒.๑ มีสติ 
ปัญญาดี มีความฉลาด มีไหวพริบ ๒.๒ มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ และมีทักษะ ๒.๓ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ 
และมีความรับผิดชอบสูง ๒.๔ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ๒.๕ มีพฤติกรรม
ที่ดี มีความกตัญญู ไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ 



๓๗๒ 

ด้านที่ ๒ Good process กระบวนการดี ประกอบด้วย  

๑. การบริหารจัดการ Management ประกอบด้วย ๑.๑ มีการวางแผน 
อย่างบูรณาการ ๑.๒ มีการด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน ๑.๓ มีการประสานงานที่ดี ๑.๔ มีการ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ ๑.๕ มีการพัฒนาการบริหารจัดการอยู่เสมอ ๑.๖ มีการ
มอบหมายให้ตรงตามความรู้และความสามารถ ๑.๗ มีการสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ 

๒. การมีส่วนร่วม Participation ประกอบด้วย ๒.๑ ร่วมคิด และตัดสินใจ 
อย่ า งบู รณาการทั้ งการบริหารและการ เมือง  ๒.๒ มีการร่ วมรับผลประโยชน์ที่ เ กิ ดขึ้น 
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะ ๒.๓ มีการร่วมประเมินผลทางตรง และทางอ้อม ๒.๔ มีการร่วม
ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือสร้างความสามัคคีรวมทั้งพัฒนาให้สมบูรณ์ 

ด้านที่ ๓ Good support สิ่งสนับสนุนดี  ประกอบด้วย  

๑. งบประมาณมีความพอเพียง Budget is sufficient ประกอบด้วย 
๑.๑ มีการใช้เหตุผลในการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ ๑.๒ มีความสามารถในการตั้งงบประมาณ
ได้สอดคล้องกับโครงการ ๑.๓ มีการใช้จ่ายที่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด ๑.๔ มีความประหยัด
สมเหตุสมผล ประหยัดและคุ้มค่า เหมาะสม ๑.๕ มีความยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็น 

๒. เทคโนโลยีสารสนเทศ Information technology ประกอบด้วย  
๒.๑ สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล ๒.๒ สนันสนุนการด าเนินการด้านการเงินการคลัง ๒.๓ สนับสนุนการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๒.๔ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ๒.๕ สนับสนุนการจัดท าบริการสาธารณะ 

องค์ประกอบที่ ๒.๒ F = Factors leading to success ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ  
จากองค์ประกอบที่  ๒.๑ 3G = 3Good คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรซึ่งประกอบด้วย ๓ ด้านดังกล่าวข้างต้น
เป็นองค์ประกอบที่ต้องบูรณาการร่วมกับปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรเกิดประสิทธิผล มีจ านวน ๕ ปัจจัย ประกอบด้วย 

๑.๒.๑ รักหน้าที่ ประกอบด้วย ๑) มีความกระตือรือร้นในการท างาน ๒) เปิดใจ
รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนไม่เอาความคิดตนเองเป็นที่ตั้ง  ๓) ท างานอย่างมีความสุข ๔) มุ่ง
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ๕) ปฏิบัติหน้าที่โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

๑.๒.๒ มีความเข้าใจ ประกอบด้วย ๑) มีเทคนิควิธีการในการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ๒) จัดล าดับขั้นตอน และเวลาที่เหมาะสมในการด าเนินการ ๓) มีแผนการใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ๔) มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ๕) โครงการ/กิจกรรมด าเนินไปด้วยความราบรื่น 

๑.๒.๓ ใส่ใจการงาน ประกอบด้วย ๑) มีการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม อย่าง
รอบครอบก่อนที่จะก าหนดเพ่ือน าไปปฏิบัติ  ๒) ใส่ใจในการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด ๓) 



๓๗๓ 

สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ ๔) มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
แม้เพียงเล็กน้อย ๕) มีมาตรการในการเฝ้าระวัง เพ่ือป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 

๑.๒.๔ ไม่ประมาทขาดสติ ประกอบด้วย ๑) มีการก าหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ๒) การวางแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓) การรักษาเสถียรภาพ
การเงินการคลัง 

๑.๒.๕ ด าริความพยายาม ประกอบด้วย ๑) มีความอุตสาหะที่จะด าเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ๒) โครงการ/กิจกรรมเสร็จทันตามก าหนด ๓) ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ 
๔) ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ๕) มุ่งม่ันท างานให้เสร็จแม้นอกเวลางาน 

องค์ประกอบที่ ๒.๓ B = Buddhism Integrated Effective Management of 
Local Administrative Organizations in Phichit Province ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มี ๖ ด้าน ประกอบด้วย 

๒.๓.๑ บรรลุข้อบัญญัติ ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ ๑) มีการพัฒนาการ
บริหาร ๒) ผู้บริหารมีความกล้าตัดสินใจ ๓) มีส่วนร่วมประเมินผล ๔) มีการท างานด้วยความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน (วิมังสา) ๕) มีการมอบหมายให้ตรงตามความรู้และความสามารถ (ปุคคลัญญุตา)  
๖) บุคลากรมีคุณภาพ (อิทธิบาทธรรม) ๗) มีความอบอุ่นในองค์กร (พรหมวิหารธรรม) ๘) มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๙) มีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

๒.๓.๒ จัดเก็บรายได้ ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้  ๑) มีกระบวนการ 
ตรวจสอบ ๒) ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด ๓) มีส่วนร่วมด าเนินการ ๔) มีการท างานด้วยความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) ๕) มีการปรับข้อมูลของผู้เสียภาษีเป็นปัจจุบัน ๖) มีองค์ประกอบแห่ง
ความส าเร็จ (พละ ๕) ๗) มีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ ๘) มีการสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บรายได้ 

๒.๓.๓ เบิกจ่ายอย่างพอเพียง ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ ๑) มีกระบวนการ 
ตรวจสอบ ๒) ผู้บริหารมีความกล้าในการตัดสินใจ ๓) มีส่วนร่วมด าเนินการ ๔) มีการท างานด้วยความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) ๕) มีกระบวนการจัดการที่ดี (วิธูโร) ๖) มีการด าเนินการตาม
กฎระเบียบเพ่ือความโปร่งใส (อุเบกขา) ๗) มีการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ (วิมังสา) ๘) มีการสื่อสารที่มี
คุณภาพ (เทศนาวิธี) 

๒.๓.๔ ฟังเสียงเครือข่าย ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ ๑) มีการวางแผน  
๒) ผู้บริหารมีความกล้าในการตัดสินใจ ๓) มีส่วนร่วมด าเนินการ ๔) มีการท างานด้วยความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน (วิมังสา) ๕) สร้างการมีส่วนร่วม ๖) มีการจัดท าแผนด าเนินการที่สอดคล้องกัน และ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (วิมังสา) ๗) มีการประสานงานที่ดี (นิสสยสัมปันโน) ๘) ผู้บริหารมีภาวะความ
เป็นผู้น าสูง 

๒.๓.๕ ให้ประโยชน์ส่วนรวม ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ ๑) มีกระบวนการ
ตรวจสอบ ๒) ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด ๓) มีส่วนร่วมประเมินผล ๔) มีการท างานด้วยความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) ๕) มีการก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น 



๓๗๔ 

ที่ครอบคลุม ๖) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ๗) มีการด าเนินการเชิงรุก  
(อิทธิบาท) ๘) มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหา (อริยสัจ) 

๒.๓.๖ มีส่วนร่วมตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ ๑) มีการการ
พัฒนา ๒) ผู้บริหารมีความเฉลียวฉลาด ๓) มีส่วนร่วมประเมินผล ๔) มีการท างานด้วยความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงาน (วิมังสา) ๕) มีการจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด (วิมังสา) ๖) มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชน (วิมังสา) ๗) สร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ และประชาชน ๘) มีปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
(อิทธิบาท) 

 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร” โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้  
๑) เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ๒) เพ่ือวิเคราะห์
โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ๓) เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธ
บูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  

ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ส ารวจกลุ่มตัวอย่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตร จ านวน ๑๐๒ แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการประจ า (ท้องถิ่น) ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ฝ่ายนิติ
บัญญัติท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง จ านวน ๕๕๐ คน จากจ านวนประชากร ๕,๘๑๘ คน 
การสุ่มตัวอย่าง (Random Sampling) ใช้หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Probability 
Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Mulit-Stage Sampling) ประกอบด้วยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) และวิธีการจับฉลาก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งมี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๗๘ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ สถิติพรรณนาที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๐ รูป/คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
ที่มีโครงสร้างซึ่งมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ ๑ และวิเคราะห์เพ่ือน ามาสร้างเป็นโมเดล
แบบจ าลองเพ่ือน าเข้าสู่การพัฒนาโดยการประเมินผลด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ (Expert) จ านวน ๙ รูป/คน โดยผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์อยู่ในระดับมาก-มากท่ีสุดทุกด้าน 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 

 



๓๗๖ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญของโมเดลความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 
โดยผู้วิจัยออกแบบเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ ยืนยัน 
และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือศึกษาลักษณะและการแจกแจงของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) 
และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย โดยจ าแนกรายละเอียดแต่ละประเด็น ดังนี้ 

๕.๑.๑ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล 
พุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรกับข้อมูลเชิง
ประจักษ ์

๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน ๓๗๑ คน ส่วนเพศชาย มีจ านวน ๑๗๙ คน โดยมีช่วงอายุ
ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปีมากที่สุด จ านวน ๒๐๖ คน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งข้าราชการประจ า (ท้องถิ่น) มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง ๑๐,๐๐๐-๑๕๐๐๐ บาท 

๒) ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 
สรุปได้ว่า ในภาพรวมของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล มีตัวบ่งชี้ ๒๓ ตัวแปรที่ใช้วัดตัวแปรแฝง ๕ ตัว
แปร ประกอบด้วย ๒.๑) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ๒.๒) ด้านภาวะผู้น า ๒.๓) ด้านการมีส่วนร่วม  
๒.๔) ด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ และ๒.๕) ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายและการแจก
แจงของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัว ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
คะแนนต่ าสุด (Min) คะแนนสูงสุด (Max) สัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ค่าความเบ้ (Sk) และค่า
ความโด่ง (Ku) ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ตัวแปรทุกตัว
แปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย และค่าความโด่งเป็นบวก แสดง
ว่าข้อมูลของตัวแปรส่วนมากสูงกว่าค่าเฉลี่ย และมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้ง
ปกติ มีการกระจายน้อยกว่าการกระจายของโค้งปกติเล็กน้อย มีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑) ด้านบริหารจัดการ (MANAG) พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของด้านการ
บริหารจัดการอยู่ในระดับมาก ( =๓.๙๖) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ด้านการวางแผน (Plan) มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๐๒) รองลงมา คือ ด้านการด าเนินการ (Do) มีค่าเฉลี่ย 
( =๔.๐๑) ด้านการตรวจสอบ (Check) มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๗) ด้านการประสานงาน (Coor)  



๓๗๗ 

มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๒) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการพัฒนา (Develop) มีค่าเฉลี่ย ( =
๓.๘๗) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการ
กระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๔.๗๑ - ๑๕.๖๒ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) 
ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูล
ของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจก
แจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการ
กระจายของข้อมูลน้อย  

๒.๒) ด้านภาวะผู้น า (LEADER) พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของด้านภาวะผู้น า
อยู่ในระดับมาก ( =๓.๙๖) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านมีคุณธรรม 
(Moral) มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๐๔) รองลงมา คือ ด้านมีความเฉลียวฉลาด (Smart) และด้านมีความกล้า
ตัดสินใจ (Decis) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( =๓.๙๕) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านมีความสามารถใน
การจูงใจ (Motivat) มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๔) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) 
ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๖.๗๑ - ๑๘.๐๗ 
เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย  
(ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) 
พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) 
แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลน้อย  

๒.๓) ด้านการมีส่วนร่วม (PARTI) พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของด้านการ 
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๙๓) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมี ๓ ด้าน 
คือ ด้านร่วมคิดและตัดสินใจ (ParThink) ด้านร่วมด าเนินการ (ParDo) และด้านร่วมรับผลประโยชน์ 
(ParBene) มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๔ ) รองลงมา คือ ด้านร่วมประเมินผล (ParCheck) มีค่าเฉลี่ย  
( =๓.๘๙) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจาย
ไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๖.๒๐ - ๑๗.๐๑ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัว
แปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของ  
ตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจง
ของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจาย
ของข้อมูลน้อย  

๒.๔) ด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (IDDHI) พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของ
ด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ  อยู่ในระดับมาก ( =๓.๙๑) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมี ๓ ด้าน คือ ด้านการท างานด้วยความรักในหน้าที่ (Chanda) ด้านการท างานด้วยความ
เพียรพยามยาม (Viriya) และด้านการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (Vimam) มีค่าเฉลี่ย 
( =๓.๙๑ ) รองลงมา คือ ด้านการท างานด้วยความเอาใจใส่ (Citta) มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๐ )  
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก 
โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๑๔.๘๗ - ๑๖.๓๗ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า  
ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูง



๓๗๘ 

กว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูล 
ในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูล
น้อย  

๒.๕) ด้านประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร (EFFEC) พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของด้านประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร อยู่ ในระดับมาก ( =๓.๘๙) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
(Budget) มีค่าเฉลี่ย ( =๔.๐๑) รองลงมา คือ ด้านผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ (Integrat) ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ (Income) 
ด้านผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน  (Benefit) 
และด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ (Bylaw) มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๙๗, ๓.๙๑, 
๓.๙๐, ๓.๘๔) ตามล าดับ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategi) มีค่าเฉลี่ย ( =๓.๗๓) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจาย (C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 
๑๔.๑๑ - ๑๖.๖๒ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงใน
ลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่า
ความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะสูงโด่งกว่าโค้งปกติ  
(ค่าความโด่งมากกว่า ๐) แสดงว่าตัวแปรทุกตัวมีการกระจายของข้อมูลน้อย 

๒.๖) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรสังเกตได้
ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

เมื่ อพิ จารณาค่ าสหสั มพันธ์ ระหว่ างตั วแปรสั งเกตได้ จ านวน ๒๓  ตั วแปร  
มีความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .๐๑) มีจ านวน 
๒๕๓ คู่ มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง ๐.๔๗๓ ถึง ๐.๘๕๘ แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับต่ าถึงระดับสูง และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ 
พบว่า ทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .๐๑) และเป็นความสัมพันธ์ทางบวก แสดง
ว่า ความสัมพันธ์ 

ของตัวแปรทุกตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด 
คือ การท างานด้วยความเอาใจใส่ (Citta) กับการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (Vimam) 
โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๘๕๘ รองลงมา คือ  
มีความสามารถในการจูงใจ (Motivat) กับมีความกล้าตัดสินใจ (Decis) โดยมีขนาดความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๘๔๖ และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าที่สุด คือ  
การวางแผนกับด้านประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตรด้านผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategi) 



๓๗๙ 

โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๔๗๓ และเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ระหว่างกลุ่มตัวแปรด้านเดียวกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้านการบริหารจัดการ (MANAG) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
อยู่ในช่วง ๐.๖๙๙ ถึง ๐.๘๓๗ โดยตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู ่ 
(p < .๐๑) และเป็นความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางถึงระดับสูง แสดงว่า ความสัมพันธ์ของตัว
แปรทุกตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ การวางแผน (Plan)  
กับการด าเนินการ (Do) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๘๓๗ 
แสดงว่า เมื่อวางแผนเพ่ิมขึ้น การด าเนินการก็เพ่ิมขึ้นด้วย ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด 
คือ การวางแผน (Plan) กับการพัฒนา (Develop) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ๐.๖๙๙ 

ด้านภาวะผู้น า (LEADER) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 
๐.๗๙๗ ถึง ๐.๘๔๖ โดยตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่  
(p < .๐๑) และเป็นความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง แสดงว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ มีความสามารถในการจูงใจ (Motivat) กับ 
มีความกล้าตัดสินใจ (Decis) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ 
๐.๘๔๖ แสดงว่า เมื่อมีความสามารถในการจูงใจเพ่ิมขึ้นความกล้าตัดสินใจก็เพ่ิมขึ้นด้วย ในขณะที่ 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ มีความเฉลียวฉลาด (Smart) กับมีความสามารถในการจูงใจ 
(Motivat) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๗๙๗ 

ด้านการมีส่วนร่วม (PARTI) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 
๐.๗๒๔ ถึง ๐.๘๐๖ โดยตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ (p < .๐๑) 
และเป็นความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง แสดงว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ ร่วมคิดและตัดสินใจ (ParThink) กับร่วมด าเนินการ 
(ParDo) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๘๐๖ แสดงว่า  
เมื่อร่วมคิดและตัดสินใจเพิ่มข้ึนการร่วมด าเนินการก็เพ่ิมขึ้นด้วย ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน
ต่ าสุด คือ ร่วมคิดและตัดสินใจ (ParThink) กับร่วมประเมินผล (ParCheck) มีขนาดความสัมพันธ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๗๒๔ 

ด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (IDDHI) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
อยู่ในช่วง ๐.๗๐๑ ถึง ๐.๘๕๘ โดยตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู ่ 
(p < .๐๑) และเป็นความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง แสดงว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ การท างานด้วยความเอาใจใส่ (Citta) กับการ
ท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (Vimam) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๘๕๘ แสดงว่า เมื่อท างานด้วยความเอาใจใส่เพ่ิมขึ้น การท างานด้วยความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานก็เพ่ิมขึ้นด้วย ในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ การท างานด้วย
ความรักในหน้าที่ (Chanda) กับการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (Vimam) มีขนาด
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๗๐๑ 



๓๘๐ 

ด้านประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตร (EFFEC) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง ๐.๕๕๔ ถึง ๐.๗๖๕ แสดง
ว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า และมีนัยส าคัญทางสถิติทุกคู่ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ 
ผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ ( Integrat)  
กับผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน (Benefit)  
มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๗๖๕ แสดงว่า เมื่อผลส าเร็จ 
ของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะเพ่ิมข้ึน ผลส าเร็จของโครงการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนก็เพ่ิมขึ้นด้วย ในขณะที่ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันต่ าสุด คือ ผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (Budget) กับผลส าเร็จของ
โครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategi) มีขนาดความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ เท่ากับ ๐.๕๕๔ 

๒.๗) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ ์สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้  พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มีค่าความเที่ยง 
อยู่ระหว่าง ๐.๕๗ ถึง ๐.๘๕ โดยตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงสูงที่สุด คือ มีความกล้าตัดสินใจ (Decis),  
มีความสามารถในการจูงใจ (Motivat) และมีความเฉลียวฉลาด (Smart) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 
๐.๘๕ รองลงมา คือ การพัฒนา (Develop) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๘๔ ในขณะที่ตัวแปรที่มีค่า
ความเที่ยงต่ าที่สุด คือ ผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
(Strategi) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๐.๕๗ 

ค่ าสั มป ระสิ ท ธิ์ ก ารพ ยากรณ์  (Coefficient of determination: R๒ ) ห รื อ 
(Squared Multiple Correlations for Structural Equations: R-SQUARE) ของสมการโครงสร้าง
ตัวแปรแฝงภายใน พบว่า ด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ  (IDDHI) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
เท่ากับ ๐.๘๐ แสดงว่า ตัวแปรภายในจากด้านการบริหารจัดการ (MANAG) ด้านภาวะผู้น า 
(LEADER) และด้านการมีส่วนร่วม (PARTI) ทั้ง ๓ ด้านร่วมกันอธิบายความแปรรวนของด้านปัจจัย
น าไปสู่ความส าเร็จ ได้ร้อยละ ๘๐.๐๐ และด้านประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร (EFFEC) มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ ๐.๘๙ แสดงว่า 
ตัวแปรภายในจากด้านการบริหารจัดการ (MANAG) ด้านภาวะผู้น า (LEADER) ด้านการมีส่วนร่วม 
(PARTI) และด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ  (IDDHI) ทั้ง ๔ ด้านร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
ด้านประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  
ได้ร้อยละ ๘๙.๐๐ 

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า ค่าพิสัยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าอยู่ในช่วง ๐.๘๐ ถึง ๐.๙๔ โดยตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์แบบมีทิศทาง
เดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก) ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด คือ ด้านปัจจัย
น าไปสู่ความส าเร็จ (IDDHI) กับด้านประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครอง



๓๘๑ 

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร (EFFEC) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๙๔ แสดงว่า เมื่อปัจจัย
น าไปสู่ความส าเร็จเพ่ิมข้ึน ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตรก็เพ่ิมขึ้นด้วย รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ (MANAG) กับด้านภาวะผู้น า 
(LEADER) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ ๐.๘๘ 

ค่าสถิติที่ใช้วัดความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผล
พุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร สรุปได้ว่า ค่าไค-
สแควร์ (๒) มีค่าเท่ากับ ๒๐๔.๖๔ องศาอิสระ (df) เท่ากับ ๑๗๙ ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 
๐.๐๙๒ และค่ารากท่ีสองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่า
เท่ากับ ๐.๐๑๖ แสดงให้ทราบว่า ค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๗ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๕ ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ ๑ และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ 
(RMR) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๖๒ ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ ซึ่งสนับสนุนว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผล
พุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒.๘) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่มีตัวแปรส่งผ่าน พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๒๐๔.๖๔ องศาอิสระเท่ากับ ๑๗๙ 
ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ ๐.๐๙๒ และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของ
การประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๑๖ แสดงให้ทราบว่า ค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์
อย่างไม่มีนัยส าคัญซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๗ 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๕ ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ ๑ และค่าดัชนีราก
ของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๖๒ ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ ซึ่งสนับสนุนว่าโมเดล
การวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ โมเดลความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

๕.๑.๒ ผลการวิเคราะห์โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธ
บูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร การสรุปผลการวิจัยใน
หัวข้อนี้ เป็นการสรุปผลจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมวิธี 
(Mixed Methods Research) ซึ่งใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒) คือ เพ่ือวิเคราะห์โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล
พุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มีรายละเอียด ดังนี้ 



๓๘๒ 

จากข้อค้นพบที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณ และน าไปสู่การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่ถูกเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย ๑) ด้านผู้มี
อ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) ด้านผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับรางวัล หรือผ่านเกณฑ์
การบริหารจัดการที่ดี ๓) ด้านนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบาย
เสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่างๆ และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการ
เสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง หรือเห็นควรเพ่ิมเติมให้ชุดความรู้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น ตัวแปรศึกษา คือ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตรเกิดประสิทธิผล และประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา พบว่า โมเดลจ าลอง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ๑) ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรเกิดประสิทธิผล จ านวน ๕ ปัจจัย และ ๒) ประสิทธิผลพุทธบูรณาการ 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร จ านวน ๖ ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตรเกิดประสิทธิผล ประกอบด้วย  

๑.๑) ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย ๑.๑.๑) มีการท างานด้วยความรัก 
ในหน้าที่ ๑.๑.๒) มีการท างานด้วยความเพียรพยามยาม ๑.๑.๓) มีการท างานด้วยความเอาใจใส่  
๑.๑.๔) มีการท างานด้วยความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๑.๑.๕) มีการท างานด้วยความไม่ประมาท  
(สติพละ) 

๑.๒) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ๑.๒.๑) มีการร่วมคิด และตัดสินใจ
อย่างบูรณาการ ๑.๒.๒) มีการร่วมรับผลประโยชน์ ๑.๒.๓) มีการร่วมประเมินผล ๑.๒.๔) มีการมีร่วม
ด าเนินการเชิงรุก 

๑.๓) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๑.๓.๑) มีการวางแผนอย่าง
บูรณาการ ๑.๓.๒) มีการด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน ๑.๓.๓) มีการตรวจสอบเป็นระบบ และ
สม่ าเสมอ ๑.๓.๔) มีการประสานงานที่ดี ๑.๓.๕) มีการพัฒนาการบริหารจัดการอยู่เสมอ ๑.๓.๖)  
มีการมอบหมายให้ตรงตามความรู้ และความสามารถ 

๑.๔) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ประกอบด้วย ๑.๔.๑) มีความรู้คู่คุณธรรม ๑.๔.๒)  
มีความกล้าตัดสินใจด้วยความถูกต้อง (อุเบกขา) ๑.๔.๓) มีความเฉลียวฉลาด ๑.๔.๔) มีความอบอุ่น
ภายในองค์กร (พรหมวิหาร) ๑.๔.๕) มีการจูงใจด้วยพระเดช และพระคุณ 

๑.๕) ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ๑.๕.๑) มีสติปัญญาดี มีความ
ฉลาด มีไหวพริบ ช่างสังเกต ๑.๕.๒) มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง มีความ



๓๘๓ 

รับผิดชอบสูง ๑.๕.๓) มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ มีทักษะ มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ 
๑.๕.๔) มีพฤติกรรมที่ดี มีความกตัญญู อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ก้าวร้าว ไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์ 

๒) ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย 

๒ .๑) ด้านผลส าเร็จในการบรรลุ เป้ าหมายตามข้อบัญญั ติ  ประกอบด้วย  
๒.๑.๑) มีการมอบหมายให้ตรงตามความรู้ และความสามารถ (ปุคคลัญญุตา) ๒.๑.๒) บุคลากร 
มีคุณภาพ (อิทธิบาทธรรม) ๒.๑.๓) มีความอบอุ่นในองค์กร (พรหมวิหารธรรม) ๒.๑.๔) มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒.๑.๕) มีการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

๒.๒) ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ ประกอบด้วย ๒.๒.๑) มีการปรับข้อมูล
ของผู้ เสียภาษีเป็นปัจจุบัน ๒.๒ .๒) มีองค์ประกอบแห่งความส าเร็จ (พละ ๕) ๒ .๒.๓) มีการใช้
เทคโนโลยี ๒.๒.๔) มีการสร้างแรงจูงใจในการจัดเก็บรายได้ 

๒.๓) ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประกอบด้วย  
๒.๓.๑) มีกระบวนการจัดการที่ดี (วิธูโร) ๒.๓.๒) มีการด าเนินการตามกฎระเบียบเพ่ือความโปร่งใส 
(อุเบกขา) ๒.๓.๓) มีการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ (วิมังสา) ๒.๓.๔) มีการสื่อสารที่มีคุณภาพ (เทศนาวิธี) 

๒.๔) ด้านผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการ
สาธารณะ ประกอบด้วย ๒.๔.๑) สร้างการมีส่วนร่วม ๒.๔.๒) มีการจัดท าแผนด าเนินการที่สอดคล้อง
กัน และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (วิมังสา) ๒.๔.๓) มีการประสานงานที่ดี (นิสยสัมปันโน) ๒.๔.๔) 
ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง 

๒.๕) ด้านผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชน ประกอบด้วย ๒.๕.๑) มีการก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ที่ครอบคลุมมี ๒.๕.๒) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนมี ๒.๕.๓) การด าเนินการ
เชิงรุก (อิทธิบาท) ๒.๕.๔) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดปัญหา (อริยสัจ) 

๒.๖) ด้านผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ประกอบด้วย ๒.๖.๑) มีการจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
๒ .๖ .๒) มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน  
๒.๖.๓) การมีส่วนร่วม ๒.๖.๔) มีปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ ๒.๖.๕) บุคลากรมีคุณภาพ 

๕.๑.๓ ผลการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  

การสรุปผลการวิจัยในหัวข้อนี้เป็นการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ คือ เพ่ือพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตร โดยการน าผลที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับผลการวิเคราะห์ที่ได้รับจากการวิจัย
เชิงคุณภาพเข้าสู่การสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน ๙ รูป/คน เพ่ือยืนยันโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน



๓๘๔ 

จังหวัดพิจิตรว่ามีความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และการใช้ประโยชน์ใน
ภาพรวม พบว่า ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตรเกิดประสิทธิผล จ านวน ๕ ปัจจัย และประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร จ านวน ๖ ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด รวมทั้ง
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนั้น โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณา
การการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ KPA คือ หัวใจของการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตร ประกอบด้วย 

๑) K = Knowledgeable  รอบรู ้
๒) P = Prudent   รอบคอบ 
๓) A = Around   รอบข้าง 

ส่วนที่ ๒ 3GF=B คือ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมี ๓ องค์ประกอบ คือ  

องค์ประกอบที่ ๒.๑ 3G = 3Good คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลพุทธบูรณา
การการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย 

ด้านที่ ๑ Good capital ทุนดี ประกอบด้วย ภาวะผู้น า Leadership บุคลากร
มีคุณภาพ Quality personnel 

ด้านที่ ๒ Good process กระบวนการดี ประกอบด้วย การบริหารจัดการ 
Management การมีส่วนร่วม Participation 

ด้านที่ ๓ Good support สิ่งสนับสนุนดี  ประกอบด้วย งบประมาณมีความ
พอเพียง Budget is sufficient เทคโนโลยีสารสนเทศ Information technology 

องค์ประกอบที่ ๒.๒ F = Factors leading to success ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ
เป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนองค์ประกอบที่ ๒.๑ ให้ส าฤทธิ์ผลมีจ านวน ๕ ปัจจัย ประกอบด้วย รักหน้าที่   
มีความเข้าใจ ใส่ใจการงาน ไม่ประมาทขาดสติ ด าริความพยายาม 

องค์ประกอบที่ ๒.๓ B = Buddhism Integrated Effective Management of 
Local Administrative Organizations in Phichit Province ประสิทธิผล พุทธบู รณ าการการ
บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มี ๖ ด้าน ประกอบด้วย บรรลุข้อบัญญัติ 
จัดเก็บรายได้ เบิกจ่ายพอเพียง ฟังเสียงเครือข่าย แจกจ่ายประโยชน์แก่ส่วนรวม มีส่วนร่ว มตาม
ยุทธศาสตร์ 

 

 

 



๓๘๕ 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะได้อภิปรายผลการวิจัยโดยแยกตาม

วัตถุประสงค์การวิจัยเป็น ๓ ด้าน คือ ๑) เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ๒) เพ่ือวิเคราะห์โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณา
การการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  และ๓) เพ่ือพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดพิจิตร 

๕.๒.๑ อภิปรายผลความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผล
พุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  พิจารณาจาก
ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งประกอบด้วย ๑) ปัจจัย
ด้านการบริหาร ๒) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ๓) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ๔) ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ 
๕) ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน, การด าเนินการ,  
การประสานงาน, การตรวจสอบ และการพัฒนาเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล เพราะเป็นกระบวนวิธีการที่มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตั้งแต่จุดเริ่มต้น คือ การวางแผนไปถึงจุดสิ้นสุด คือ การพัฒนาและวน
ย้อนกลับมาสู่ในการวางแผนต่อในรูปแบบของวงจรที่จะท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับผลการวิจัยของกมลลักษณ์  ยินดียม๑  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารองค์การตามหลักการบริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา” ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลต าบลในพ้ืนที่บริเวณ
ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยรวมมีระดับความส าเร็จมาก เมื่อแยกพิจารณาประสิทธิผลการบริหาร 
เป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านผลลัพธ์การด าเนินการ รองลงมาคือด้านความสามารถในการ
สร้างความพึงพอใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการจัดหา และการจัดสรรทรัพยากร 

๒) ปัจจัยด้านภาวะผู้ น า  ประกอบด้วย  มีความเฉลียวฉลาด, มีคุณธรรม ,  
มีความสามารถในการจูงใจ และมีความกล้าตัดสินใจ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการการบริหารงาน

                                           
๑ กมลลักษณ์ ยินดียม, “ประสิทธิผลการบริหารองค์การตามหลักการบริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา

เทศบาลต าบลในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา”, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปีท่ี ๔ ฉบับ
ที่ ๑ (เมษายน ๒๕๕๖). 



๓๘๖ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล เพราะกระบวนการใช้อิทธิพล
ทางความคิด ความเชื่อต่อบุคลากรหรือเพ่ือนร่วมงานโดยใช้ความพยายามเพ่ือจูงใจโดยไม่ได้เป็นการ
บังคับให้บุคลากร หรือเพ่ือนร่วมงานเกิดความสมัครใจในการปฏิบัติตามเพ่ือบรรลุไปสู่จุดหมายตาม
จุดประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีประสิทธิผลได้ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าที่ดี เพราะเมื่อผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าที่
ดีย่อมสร้างการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ เพราะการบริหาร คือ การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยบุคคลอ่ืน
ด้วยความเต็มใจ ซึ่งหมายความว่าผู้บริหารเพียงผู้เดียวไม่อาจจะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบผลส าฤทธิ์
ได้ ต้องอาศัยบุคลากรเป็นผู้ขับเคลื่อน เพราะฉะนั้นภาวะผู้น าที่ดีจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการมีส่วน
ร่วมสอดคล้องกับผลการวิจัยของเสน่ห์ จุ้ยโต๒ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็น
องค์การสมรรถนะสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ๓ ปัจจัย ประกอบด้วย กระบวนการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงเทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยแห่งความส าเร็จการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การเป็นองค์การสมรรถนะสูงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ การเป็นองค์การทริป
เปิ้ลเอชที่ประกอบด้วย ๓ สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะที่ ๑: การบริหารยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (สมองดีเยี่ยม) สมรรถนะที่ ๒: การบริหารองค์การสมัยใหม่ (เครื่องมือครบ) สมรรถนะที่ ๓: 
การบริหารทุนมนุษย์ (ใจเกินร้อย), สอดคล้องกับผลการวิจัยของนิทัศน์ เพชรน้อย๓ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิผลของการบริหารการพัฒนา : กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก” ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
วิเคราะห์ประสิทธิผลของการบริหารการพัฒนาจังหวัดนครนายกในภาพรวมมีระดับดีมากเรียงล าดับ
ประสิทธิผลจากมากไปน้อยคือ ด้านความสามารถและคุณภาพในการบริหาร ด้านความเสมอภาคและ
เป็นธรรมในด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ด้านความรับผิดชอบต่อหน่วยงานด้านสัมฤทธิผล และการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย และด้าน
ผลเสียหายต่อสังคมตามล าดับ, สอดคล้องกับผลการวิจัยของVishal Gupta๔ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“Sanjeev Chopra & Ram Kumar Kakani, Leadership competencies for effective public 
administration: a study of Indian Administrative Service officers” ผลการวิจัยพบว่า มี ๘ 
สมรรถนะคือคนแรก, น าคนอ่ืน, ความซื่อสัตย์ การตัดสินใจ, การวางแผนการประสานงานและการ
ด าเนินงาน การแก้ปัญหา, ความตระหนักในตนเองและการควบคุมตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ 
สมรรถนะแปดข้อถูกยึดครองภายใต้ความสามารถของเมตาความสามารถสี่ด้านคือ การวิเคราะห์  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการตัดสินใจการจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการสร้างทีมงานและ

                                           
๒ เสน่ห์ จุ้ยโต, “การพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง”, 

วารสารวิจัยและพัฒนาฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘). 
๓ นิทัศน์ เพชรน้อย , “ประสิทธิผลของการบริหารการพัฒนา: กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก”,  

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ๒๕๕๗). 
๔ Gupta, V. and group, Leadership competencies for effective public administration:  

a study of Indian Administrative Service officers, Journal of Asian Public Policy, Volume 11 Issue 
1 (Jul, 2017). 



๓๘๗ 

บุคลิกภาพของผู้ดูแลระบบในเชิงบวก รายละเอียดของพฤติกรรมที่รวมอยู่ในแต่ละความสามารถและ
ความสามารถในเมตามีอยู่ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติ 

๓) ด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ร่วมคิด และตัดสินใจ, ร่วมด าเนินการ, ร่วมรับ
ผลประโยชน์ และร่วมประเมินผลเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรเพื่อให้เกิดประสิทธิผล เพราะเป็นกระบวนการในการด าเนินการร่วมกันใน
กระบวนการต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นการลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกทั้งยัง
เป็นการสร้างความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจด าเนินการในกระบวนการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปสู่จุดหมายตามจุดประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีประสิทธิผลได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน เพราะฉะนั้น ปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านการมีส่วนร่วมจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญ, สอดคล้องกับผลการวิจัยของวรพล วรสุวรรณโรจน์๕, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การท างาน
เป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก” ผลการวิจัยพบว่า 
หลักการท างานเป็นทีมกับหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมของ
บุคลากรเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก แบ่งออกเป็น ๔ ด้านคือ ๑) ทีมแก้ไขปัญหา ๒) งานบริหารตนเอง 
๓) ทีมประสานข้ามสายงาน และ ๔) ทีมเสมือนจริง โดยทุกด้านมีการท างานเป็นทีมที่ดี ส่วนหลักค า
สอนทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับการท างานเป็นทีมของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก
ได้แก่หลักอปริหานิยธรรม ๗ คือ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพียงกันประชุมและเลิก
ประชุม ๓) ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิม ๔) มีความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ๕) ให้ความ
เคารพต่อเพศสตรี ๖) ให้ความเคารพต่อสถานที่ และ ๗) ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน โดยทุก
ข้อมีหลักปฏิบัติในการท างานเป็นทีมที่ดี 

๔) ด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย การท างานด้วยความรักในหน้าที่, 
การท างานด้วยความเพียรพยายาม, การท างานด้วยความเอาใจใส่ และการท างานด้วยความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในจังหวัดพิจิตรเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล เพราะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน และเป็นรากฐานน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกข้อ
เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องสัมพันธ์ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้  เช่น การจะ
ด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศัยการท างานด้วยความเอาใจใส่ ติดตามอย่างใกล้ชิด มุ่งมั่น  
ที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จซึ่งต้องอาศัยการท างานด้วยความเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และ
ปัญหาต่างซึ่งการเพียรพยามยามอย่างไม่ลดละย่อมแสดงออกถึงการท างานด้วยความรักในหน้าที่ของ
ตน เกิดความใฝ่เรียนรู้ ศึกษาให้เกิดความเข้าใจซึ่งน าไปสู่การท างานด้วยความเข้าใจ มีเทคนิค วิธีการ
ต่าง ๆ ที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จเพราะฉะนั้น ปัจจัยความสัมพันธ์

                                           
๕ วรพล วรสุวรรณโรจน์, “การท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด

พิษณุโลก”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๓๘๘ 

เชิงสาเหตุด้านปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ สอดคล้องกับ
ผลวิจัยของผอบทอง สุจินพรัหม๖ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน าหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
จังหวัดศรีสะเกษสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘” ผลการวิจัยพบว่า ทรรศนะ
ของบุคลากรที่มีต่อการน าหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทรรศนะของบุคลากรที่มีต่อการ 
น าหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก, สอดคล้อง
กับผลวิจัยของพระธัชพล สิริภทฺโท (งามแพง)๗ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด” 
ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก  
โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อย คือ ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายและ
การบริหาร และด้านลักษณะงาน และความรับผิดชอบ 

๕) ประสิทธิพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ, ผลส าเร็จของการจัดเก็บ
รายได้, การด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย, การด าเนินการให้เกิดผล
ส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการสาธารณะ, การด าเนินการ  
ให้เกิดผลส าเร็จตามโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน และการ
ด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเกิดขึ้นได้
ต้องอาศัยการบริหารจัดการ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วม โดยบูรณาการร่วมกับหลัก
ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ (อิทธิบาท ๔) ที่ค้นพบจากการสัมภาษณ์ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร สอดคล้อง
กับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือเสนอขอรับเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  

 

 

 

                                           
๖ ผอบทอง สุจินพรัหม, “การน าหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษจังหวัดศรีสะเกษสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘”, วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ 
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙). 

๗ พระธัชพล สิริภทฺโท (งามแพง), “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด”, วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตร้อยเอ็ด, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘). 



๓๘๙ 

๕.๒.๒ อภิปรายผลการวิเคราะห์โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผล
พุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

โมเดลจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ๑) ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้การบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรเกิดประสิทธิผล ประกอบด้วย ๕ ปัจจัย และ
ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร  
ประกอบด้วย ๖ ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตรเกิดประสิทธิผล ประกอบด้วย ๕ ปัจจัย ดังนี้ 

๑.๑) ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย มีการท างานด้วยความรักในหน้าที่,  
มีการท างานด้วยความเพียรพยามยาม, มีการท างานด้วยความเอาใจใส่, มีการท างานด้วยความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน และมีการท างานด้วยความไม่ประมาท (สติพละ) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ผดุง วรรณทอง และคณะ๘ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหาร
องค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า อิทธิบาท ๔ มีความจ าเป็นและส าคัญต่อการ
บริหารองค์กรเอกชน เพราะ ๑) ด้านฉันทะ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้บุคลากรเกิดและมีความพอใจใน
หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถ ๒) ด้านวิริยะ ท าให้มีความตื่นตัวพร้อมที่จะ
พัฒนาการท างานอยู่ตลอดเวลา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ๓) ด้านจิตตะ เป็นหลัก 
ที่จะต้องเอาใจใส่งานอยู่ เสมอ เมื่อเกิดปัญหาก็หมั่นตรวจสอบหาข้อบกพร่อง ท างานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ ๔) ด้านวิมังสา เพราะสามารถแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้มีการพัฒนาดียิ่งขึ้นไป สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอดทนต่อปัญหา  
ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองไตร่ตรองการท างานที่ได้รับ
มอบหมายอยู่เสมอ โดยใช้ก าลังสติปัญญา แสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

๑.๒) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย มีการร่วมคิด และตัดสินใจอย่างบูรณา
การ, มีการร่วมรับผลประโยชน์, มีการร่วมประเมินผล และมีการมีร่วมด าเนินการเชิงรุกสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเสน่ห์ ใจสิทธิ์๙  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัย
พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

                                           
๘ ผดุง วรรณทอง และคณะ, “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัด

นนทบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑). 
๙ เสน่ห์ ใจสิทธิ์, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด

นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๙๐ 

ท้องถิ่นประกอบด้วย ๘ ขั้นตอนได้แก่ ๑) การวางแผน เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชน ๒) 
การประสานงานกับสถาบันทางพระพุทธศาสนา ๓) สร้างกลไกการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ๔) การให้
ความรู้แก่ประชาชนต่อกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ ๕) การระดมความคิดด้วยการท า
ประชาคมระดับหมู่บ้าน ๖) การน าข้อความคิดเห็นของประชาชนมาระบุไว้ในแผนงานที่จะด าเนินงาน
ตามกรอบนโยบายสาธารณะ และมีการจัดล าดับความส าคัญ ๗) การน าแผนงานเข้าสู่กระบวนการลง
ประชามติอีกครั้ง เพ่ือการก าหนดนโยบายสาธารณะในส่วนที่ยังขาดไป ๘) การร่วมด าเนินการ 
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากการน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหาร
จัดการ 

๑.๓) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย มีการวางแผนอย่างบูรณาการ,  
มีการด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน, มีการตรวจสอบเป็นระบบ และสม่ าเสมอ, มีการประสานงานที่ดี, 
มีการพัฒนาการบริหารจัดการอยู่เสมอ, มีการมอบหมายให้ตรงตามความรู้ และความสามารถ,  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของธณัฐพล ชอุ่ม๑๐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของเทศบาลต าบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการ
ในภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย อันดับแรก คือ สมรรถนะ/ความสามารถทางการบริหาร และปัจจัยส าคัญที่สามารถอธิบาย
ประสิทธิผลการบริหารจัดการเทศบาลต าบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย ประกอบด้วย 
ทรัพยากรการบริหาร วัฒนธรรมองค์การ การมีส่วนร่วม และสมรรถนะ/ความสามารถทางการบริหาร, 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของยุทธศักดิ์ ไชยสีหา๑๑ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผล
ต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับปัจจัยทางการบริหารในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

๑.๔) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ประกอบด้วย มีความรู้คู่คุณธรรม, มีความกล้าตัดสินใจ
ด้วยความถูกต้อง (อุเบกขา), มีความเฉลียวฉลาด, มีความอบอุ่นภายในองค์กร (พรหมวิหาร) และมีการ
จูงใจด้วยพระเดชและพระคุณสอดคล้องกับผลการวิจัยของธาดา เจริญกุศล๑๒ “การพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาระบบปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดภาคเหนือตอนบนในด้านการบริหารจัดการการ มีส่วนร่วม 

                                           
๑๐ ธณัฐพล ชอุ่ม, “การบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลต าบลในเขตภาคกลางของ

ประเทศไทย”, วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๕๘). 
๑๑ ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา, “ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น”, วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีท่ี ๗ 
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖). 

๑๒ ธาดา เจริญกุศล, “การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดภาคเหนือตอนบน”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๙๑ 

ได้แก่ เมตตา กรุณา และอุเบกขาและสอดคล้องกับผลการวิจัยของชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์๑๓  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบพุทธจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าองค์กรแห่งการเรียนรู้” ผลการวิจัย
พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น าองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ในประเทศไทยมี ๓ องค์ประกอบหลัก คือ ด้านวิสัยทัศน์ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านความ
รอบรู้ตามหลักอิทธิบาท ๔ และด้านการเรียนรู้ร่วมกันตามหลักสังคหวัตถุ ๔, สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของMendiola Teng-Calleja and group๑๔ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “Transformation in 
Philippine local government” ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงองค์กรในรัฐบาลท้องถิ่นของ
ฟิลิปปินส์ได้รับการกระตุ้นจากวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น าของ และการมีส่วนร่วมของพลเมือง, สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของTumuhimbise Manasseh๑๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “Heightening Leadership 
EFFEC in Local Governments of Uganda: ‘Challenge the Process’ for Organizational 
Support” ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าในการ "ท้าทายกระบวนการ" มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมของ
องค์กร และสามารถมีอิทธิพลในการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรได้ 

๑.๕) ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย มีสติปัญญาดี มีความฉลาด  
มีไหวพริบ ช่างสังเกต, มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบสูง,   
มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ มีทักษะ มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และมีพฤติกรรมที่ดี มีความ
กตัญญู อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ก้าวร้าว ไม่ประพฤตินอกกฎเกณฑ์สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สุทธญาณ์ โอบอ้อม๑๖, “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนว
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดทฤษฎีและหลักธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ๑) ด้านการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล การฝึกอบรมขั้นศีล คือ 
การปรับแก้การแสดงออกทางพฤติกรรมทางกาย วาจา ขั้นสมาธิ คือ การพัฒนาจิตใจให้มีสภาวะ
อดทน ขั้นปัญญา คือ การชี้แนะให้เห็นพฤติกรรมที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า ๒) ด้านการศึกษา 
ได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ ขั้นศีล คือ 
การเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยระบบการศึกษา ขั้นสมาธิ คือ การพัฒนาพฤติกรรมจิตใจให้มี ขั้นปัญญา คือ 

                                           
๑๓ ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์, “รูปแบบพุทธจิตวิทยาเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าองค์กรแห่งการเรียนรู้ ”, 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑). 
๑๔ Teng-Calleja, M. and group, Transformation in Philippine local government,  

Journal Local Government Studies, Volume 43 Issue 1 (March, 2017). 
๑๕ Manasseh, T., Heightening Leadership Effectiveness in Local Governments of 

Uganda: ‘Challenge the Process’ for Organisational Support, International Journal of African 
Renaissance Studies-Multi, Inter and Transdisciplinarity, Volume 10 Issue 2 (December, 2015). 

๑๖ สุทธญาณ์ โอบอ้อม , “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนว
พระพุทธศาสนา” , พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๙๒ 

ให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม ๓) การพัฒนาขั้นศีล คือ การเพาะบ่มพฤติกรรมนิสัยที่ดีงาม ขั้นสมาธิ คือ การ
ฝึกจิตใจให้เป็นไปในทิศทางท่ีควร ขั้นปัญญา คือ การส่งเสริมพัฒนาให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม 

๒) ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย ๖ ด้าน  

๒.๑) ด้านผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติ  ประกอบด้วย มีการ
มอบหมาย ให้ตรงตามความรู้ และความสามารถ (ปุคคลัญญุตา), บุคลากรมีคุณภาพ (อิทธิบาทธรรม), 
มีความอบอุ่นในองค์กร (พรหมวิหารธรรม), มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการจัดเก็บเอกสารและ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับผลการวิจัยของพระสราวุธ สุขิโต (ปัดจะมะ)๑๗ ได้ศึกษาเรื่อง 
“การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
สะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า ๑) การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหม
วิหาร ๔ ในการบริหารงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านมุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข ด้านเมตตา : ความรักความปรารถนาดี  ด้านกรุณา : ความ
สงสารคิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ และด้านอุเบกขา : ความวางใจเป็นกลาง ๒) ผลการเปรียบเทียบการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาด
สมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

๒.๒) ด้านผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้ ประกอบด้วย มีการปรับข้อมูลของผู้เสีย
ภาษีเป็นปัจจุบัน, มีองค์ประกอบแห่งความส าเร็จ (พละ ๕), มีการใช้เทคโนโลยี, มีการสร้างแรงจูงใจ
ในการจัดเก็บรายได้สอดคล้องกับผลการวิ จัยของสิริพงษ์  ปานจันทร์๑๘ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการภายในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม 

๒.๓) ด้านผลส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย มีกระบวนการ 
จัดการที่ดี (วิธูโร), มีการด าเนินการตามกฎระเบียบเพ่ือความโปร่งใส  (อุเบกขา), มีการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ (วิมังสา) และมีการสื่อสารที่มีคุณภาพ (เทศนาวิธี) สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระมหา

                                           
๑๗ พระสราวุธ สุขิโต (ปัดจะมะ), “การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด”, วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘). 

๑๘ สิริพงษ์ ปานจันทร์ , “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม”,
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔). 

 



๓๙๓ 

สมเด็จ มหาสมิทฺธิ (อัตสาร)๑๙ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนว
พระพุทธศาสนาเพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย” ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารงานในการส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาเพ่ือการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย มี ๖ ประเด็นส าคัญคือ ๑) การสร้างเสริมความ
โปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๗ ๒) การสร้าง
เสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๖๘ ๓) การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักสุจริต ๓ ตามหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘ ๔) การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา ตามหลักนิติธรรม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๙ ๕) การสร้างเสริมความโปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา 
ตามหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๖๓ ๖) การสร้างเสริมความ
โปร่งใสด้วยหลักไตรสิกขา ตามความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๑ 

๒.๔) ด้านผลส าเร็จของโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดบริการ
สาธารณะ ประกอบด้วย สร้างการมีส่วนร่วม, มีการจัดท าแผนด าเนินการที่สอดคล้องกัน และเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ (วิมังสา), มีการประสานงานที่ดี (นิสยสัมปันโน) และผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง, 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมบัติ บุญเลี้ยง และคณะ๒๐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ลักษณะภาวะของผู้น า
ที่ดีในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะภาวะผู้น าที่ดีจะต้อง
ประกอบไปด้วย ๑) ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ ๒) ผู้บริหารต้องมีบุคลิกภาพที่ดี ๓) ผู้บริหารต้องมีความ
มุ่งม่ันในการท างานและอดทน ๔) ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ๕) ผู้บริหารต้องใช้หลักการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน ๖) ผู้บริหารต้องมีมุษยสัมพันธ์ในการท างานที่ดี ๗) ผู้บริหารต้องเป็นผู้มี
ความคิดริเริ่มและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๘) ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ๙) 
ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา๑๐) ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการ
สร้างแรงจูงใจ และ ๑๑) ผู้บริหารต้องรู้จักใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากภาวะผู้น าแล้ว ผู้น า
ต้องบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบไปด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

๒.๕) ด้านผลส าเร็จของโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชน ประกอบด้วย มีการก าหนดโครงการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ครอบคลุม, 
สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน, การด าเนินการเชิงรุก (อิทธิบาท) และมีการ

                                           
๑๙ พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ (อัตสาร), “กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา

เพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

๒๐ สมบัติ บุญเลี้ยง และคณะ, “ลักษณะภาวะของผู้น าที่ดีในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, 
วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, ปีท่ี ๒๙ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๕). 



๓๙๔ 

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดปัญหา (อริยสัจ), สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุวัฒน์ อินทรประไพ๒๑ 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าป่าสัก” 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่ม
น้ าป่าสักให้เกิดประโยชน์สูงสุดท าให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าป่าสักมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล พบว่า โดยภาพรวมมีทั้งหมด ๑๐ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณลักษณะคุณธรรมของผู้น า ๒) ด้าน
การให้คุณค่าทางสังคมของสมาชิก ๓) ด้านความตระหนักของสมาชิกมีจิตส านึกรักท้องถิ่น ๔) ด้าน
ความเอาใจใส่ในกิจกรรมของชุมชน ๕) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน ๖) ด้านการได้รับการสนับสนุน
และการยอมรับ ๗) ด้านกระบวนการตัดสินใจ ๘) ด้านการรับรู้ข่าวสาร ๙) ด้านการก าหนดแผนงานที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๑๐) ด้านการบริหารจัดการ 

๒.๖) ด้านผลส าเร็จของโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ประกอบด้วย มีการจัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด, มีการแปลง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน, การมีส่วนร่วม, มีปัจจัยที่
น าไปสู่ความส าเร็จ, บุคลากรมีคุณภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของปรีชา สุวรรณภูมิ๒๒ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนต าบลในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ ๑ ประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนต าบลในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ ๑ คือ การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามความต้องการของประชาชน , การก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลมี
ความชัดเจนครอบคลุมแผนงาน/โครงการ, ความสอดคล้องของนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล
กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ, ความสอดคล้องของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกับจังหวัด และ
ประเทศ, การก าหนดกลุ่มผู้รับบริการให้ครอบคลุมกับพันธกิจที่ก าหนดไว้ , การรายงานหรือเผยแพร่
ผลงานต่อประชาชน, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้การท างานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

๕.๒.๓ อภิปรายผลการพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย  

ส่วนที่ ๑ KPA คือ หัวใจของการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
พิจิตร ประกอบด้วย 

                                           
๒๑ สุวัฒน์ อินทรประไพ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าป่า

สัก”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๒๒ ปรีชา สุวรรณภูมิ, “รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนต าบลในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ ๑ ประเทศไทย”, วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีท่ี ๑๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๕๔). 



๓๙๕ 

๑.๑ K = Knowledgeable รอบรู้ คือ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรทั้งผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่านต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  ๓ ประการ คือ 
รู้จักตน คือ รู้อ านาจ รู้หน้าที่ รู้จักวิธี คือ รู้กฎหมาย รู้ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานราชการ รวมถึง
ขั้นตอนวิธีการที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ และรู้เป้าหมาย คือ รู้วัตถุประสงค์ รู้เป้าหมายที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะที่รับผิดชอบให้ประสบผลส าเร็จตาม
นโยบาย 

๑.๒ P = Prudent รอบคอบ  คือ  ในการปฏิบัติ งานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ดังนั้นการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ย่อมมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรง และทางอ้อมจึงต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบเพ่ือให้
เกิดผลกระทบที่ดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และราชการรวมทั้งลดผลกระทบที่ก่ อให้เกิดความ
เสียหาย 

๑.๓ A = Around รอบข้าง คือ เป้าหมายสูงสุดในการด าเนินการตามหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการจัดท านั้นจะต้องถือผลประโยชน์ของประชาชน โดยการจัดท า
บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในมิติต่าง ๆ รวมถึงผลประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึนต่อประเทศเป็นที่ตั้ง  

ส่วนที่ ๒ 3GF=B คือ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มีรายละเอียด ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ๒.๑ 3G = 3Good คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย  

ด้านที่ ๑ Good capital ทุนดี ประกอบด้วย ๑. มีภาวะผู้น า Leadership 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร)๒๓ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิง
พุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสงคมไทย” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงพุทธส าหรับครองคน 
ได้แก่ พรหมวิหารธรรม บารมีธรรม ราชสังคหวัตถุธรรม สังคหวัตถุธรรม พลธรรม ทศพิธราชธรรม 
จักรวรรดิวัตรธรรม คหบดีธรรม อธิปไตย กัลยาณมิตรธรรม อริยทรัพยธรรม ยุติธรรม อคติธรรม และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของณรงค์ฤทธิ์ ทายะ๒๔ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าที่มีผลต่อประสิทธิผล
การบริหารงาน: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่ม ๑” 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อประสิทธิผลการ

                                           
๒๓ พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร), “ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสงคมไทย”, 

รายงานวิจัย , (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๒๔ ณรงค์ฤทธิ์ ทายะ, “ภาวะผู้น าท่ีมีผลต่อประสทิธิผลการบรหิารงาน: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่ม ๑”, วารสารพิฆเนศวร์สาร, ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๕๖). 



๓๙๖ 

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ๓ ด้าน โดยเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคัล
มาตรฐานจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ๑) ด้านทักษะในการจูงใจ ๒) ด้านวิสัยทัศน์ และ ๓) ด้านความ
เชื่อมั่นในตนเองและกล้าตัดสินใจสอดคล้องกับผลการวิจัยของอภิชาติ พานสุวรรณ๒๕ ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า 
หลักพุทธธรรม ทฤษฎีผู้น า ทฤษฎีการพัฒนามีผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้น าชุมชนควรเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการโดยเฉพาะ 
๓ ด้านคือ ๑) มัตตัญญุตาหรือรู้ตน คือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีอุดมการณ์ เชื่อมั่นในตนเอง มีความ
กระตือรือร้น ขยันอดตน อุทิศเวลาให้แก่งาน พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ยอมรับความผิดพลาด 
มีวินัยในตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน ๒) ปุลคลปโรปรัญญุตาหรือรู้จักบุคคล คือ รู้จัก
เลือกใช้คนให้เหมาะกับงาน สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็น
กัลยาณมิตรต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความสามารถในการจูงใจคน สร้างขวัญก าลังใจให้กับเพ่ือนร่วมงาน 
๓) ปริสัญญุตาหรือรู้จักชุมชน คือ มีความรักในชุมชนที่อาศัย รู้ความต้องการของคนในชุมชน  
รู้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นผู้น าในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เป็นผู้น าใน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชุมชน เป็นผู้น าในการสร้างอาชีพ ทฤษฎีคุณลักษณะผู้น าผู้น าชุมชนควรมี
ลักษณะที่ส าคัญ ๔ ด้านคือ ๑ ความเป็นกันเอง ๒ ความเฉลียวฉลาด ๓ ความมุ่งมั่นและ ๔ ความ
มั่นใจในตนเอง และ๒. บุคลากรมีคุณภาพ Quality personnel สอดคล้องกับผลวิจัยของพระปลัด
เทียน พลวุฑฺโฒ (ค าพงษ์)๒๖, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน” ผลการวิจัยพบว่ามาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบด้วย ๑) หลักกายสุจริต ประกอบด้วย ๑.๑) การยืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ถูกกฎหมาย ๑.๒) การยึดมั่นในหลักจริยธรรม วิชาชีพขององค์กร และ๑.๓) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒) หลักวจีสุจริต ประกอบด้วย ๒.๑) งานให้การ
บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยไม่เลือกปฏิบัติ ๒ .๒) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ๓) หลักมโนสุจริต ประกอบด้วย ๓.๑) 
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๓.๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม ๓ .๓) การมีจิตส านึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ๓ .๔) การถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.๕) สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนในท้องถิ่น เป็นพลเมืองที่ดีร่วม กันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม  และดูแลสภาพ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน, สอดคล้องกับผลวิจัยของวิมล ชาตะมีนา, และ

                                           
๒๕ อภิชาติ พานสุวรรณ, “การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, 

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๒๖ พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ (ค าพงษ์), “การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในภาคเหนือตอนบน”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๙๗ 

คณะ๒๗ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการและด าเนินโครงการของอบจ.
แพร่และของ อบจ.พิษณุโลก” จากการถอดบทเรียนปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการของ
ทั้ง ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า มีปัจจัยหลายประการที่มีส่วนส่งเสริมให้การบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ โดยเฉพาะ
ปัจจัยด้านบุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ กล่าวคือ บุคลากรในระดับ
ปฏิบัติงานต้องมีความรอบรู้ มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบสูง และอุทิศตน 
ทุ่มเทการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งบุคลากรยังต้องมีความคล่องตัวในการ
ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่ง, 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของRichard M. Walker๒๘ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “Local  Government  
Management  and  Performance:  A  Review  of Evidence” ผลการวิจัยพบว่า การจัดการ
และการปฏิบัติงานของรัฐบาลท้องถิ่นเกิดจาก กลยุทธ์การวางแผน, คุณภาพบุคลากร, ความมั่นคง
ของบุคลากรและระบบราชการ และระบบเครือข่าย 

ด้านที่  ๒ Good process กระบวนการดี  ประกอบด้วย ๑. การบริหาร
จัดการ Management สอดคล้องกับผลการวิจัยของจิดาภา เร่งมีศรีสุข๒๙ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ยุทธศาสตร์เพ่ือการเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทยในทศวรรษหน้า” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยใน
ทศวรรษหน้า คือ “เป็นองค์กรชั้นน าในการบริหารจัดการ ที่รวดเร็ว ทันสมัย โปร่งใส ด้วยการร่วมแรง
ร่วมใจจากทุกภาคส่วน ท างานร่วมกันด้วยความสุจริต ซื่อสัตย์ ซื่อตรง จริงใจ เพ่ือการพัฒนาชุมชน
และสังคมอย่างยั่งยืน” โดยมีปัจจัยที่ส าคัญ คือ ๑) มีการบริหารจัดการที่ดี มีความ โปร่งใส ในการ
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ การให้บริการประชาชน และการด า เนินโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ  ๒) มีการส่งเสริมการสื่อสาร การประสานงาน การสร้างความ
ร่วมมือ การควบคุม และ การโน้มน้าวใจ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการบริหารทุกด้าน  และ๒. การมี
ส่วนร่วม Participation สอดคล้องกับผลการวิจัยของธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล๓๐, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 

                                           
๒๗ วิมล ชาตะมีนา และคณะ, “ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการและด าเนินโครงการของ

อบจ.แพร่และของ อบจ.พิษณุโลก”, รายงานวิจัย, (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: ส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง, ๒๕๕๑). 

๒๘ Richard M. Walker, Local Government Management and Performance: A Review of 
Evidence, Journal of Public Administration Research and Theory, Volume 25 Issue 1 (January, 
2015). 

๒๙ จิดาภา เร่งมีศรีสุข, “ยุทธศาสตร์เพื่อการเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในทศวรรษหน้า”, วารสารการบริหารท้องถิ่น , ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ (เมษายน - 
มิถุนายน ๒๕๖๒). 

๓๐ ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล, “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๓๙๘ 

“การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
จังหวัดน่าน” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชา
สังคมเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ 
รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน ตามล าดับ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของพลภัทร ช่างสากล๓๑ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผล
การด าเนินงานของเทศบาลต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมการ
ท างานเน้นการมีส่วนร่วม เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ด้านที่ ๓ Good support สิ่งสนับสนุนดี  ประกอบด้วย ๑. งบประมาณ 
มีความพอเพียง Budget is sufficient สอดคล้องกับผลการวิจัยของวาสนา คงสกุลทรัพย์๓๒  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม” 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม บุคลากรมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยตามล าดับ คือ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป 
และด้านการบริหารวัสดุ และ๒. เทคโนโลยีสารสนเทศ Information technology สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวาสนา จักรพล๓๓ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานสากล” ผลการวิจัยพบว่า การใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการจัดการเป็นองค์ประกอบ 
ของรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บิหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล 

องค์ประกอบที่ ๒.๒ F = Factors leading to success ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ  
ประกอบด้วย รักหน้าที่ มีความเข้าใจ ใส่ใจการงาน ไม่ประมาทขาดสติ ด าริความพยายาม 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของวาสิตา เกิดผล ประสบศักดิ์๓๔ “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณา
การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” การวิจัยพบว่า ๑) แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้เทคนิคการสร้างบูรณาการ ๓ ประการ ได้แก่ ร่วมมือ, 
ประสาน และสอดคล้อง การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ ระดับ ได้แก่ องค์การ

                                           
๓๑ พลภัทร ช่างสากล, “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, หน้า ๒๐๘. 
๓๒ วาสนา คงสกุลทรัพย์, “การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม”, 

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE, Vol. 11 No. 1 (May-August 2017). 
๓๓ วาสนา จักรพล, “รูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล”, วารสาร มจร 

สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ฉบับท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐). 
๓๔ วาสิตา เกิดผล ประสบศักดิ์ “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๙๙ 

บริหารส่วนจังหวัด, เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล สาระงานท้องถิ่น ๓ ประการ ได้แก่ 
การเงิน, บุคลากร และการมีส่วนร่วม กลุ่มงานท้องถิ่น ๓ กลุ่ม ได้แก่งานบริหาร, งานบริการ และงาน
สนับสนุนอันน าไปสู่คุณลักษณะของแบบจ าลองการบริหารงานเชิงพุทธบูรณาการ ๓ ประการ ได้แก่ 
ความเป็นเอกภาพ, ความเข้มแข็ง และความยั่งยืน ๒) การบริหารงานเชิงพุทธบูรณาการตามหลักพุทธ
ธรรมผู้บริหารท้องถิ่นใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ผู้ปฏิบัติงานใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ และผู้รับบริการใช้
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ โดยทุกภาคส่วนใช้หลักอิทธิบาทตามหลักการบริหารงานเชิงพุทธ
บูรณาการเพ่ือให้การบริหารงาน ของท้องถิ่นประสบความส าเร็จซึ่งการใช้หลักพุทธธรรมดังกล่าว 
ท าให้การบริหารเชิงพุทธบูรณาการของท้องถิ่นมีความเป็นเอกภาพเข้มแข็งและยั่งยืน, สอดคล้อง  
กับผลการวิจัยของพระธีรวัต คนึงทรัพย์๓๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔  
ของบุคคลากรเพ่ือการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก” 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรต่อการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔  
ของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งและรายได้ต่อ
เดือน โดยภาพรวมทัศนะของบุคลากรต่อการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕, สอดคล้องกับผลการวิจัยของบัญญัติ เหง้าโคกงาม๓๖ ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการครูในโรงเรียน ในเขตอ าเภอบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก 
อิทธิบาท ๔ อยู่ในระดับมาก ( =๓.๘๒) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา 

องค์ประกอบที่ ๒.๓ B = Buddhism Integrated Effective Management of 
Local Administrative Organizations in Phichit Province ประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร มี ๖ ด้าน ประกอบด้วย 

๒.๓.๑ บรรลุข้อบัญญัติ สอดคล้องกับผลการวิจัยของจริยา มหายศนันทน์๓๗ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
ผลการวิจัยพบว่า มีการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักพุทธธรรม ดังนี้ “ด้านการรู้จักผล” การเป็นผู้น าในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น “ด้านการรู้จักตน” ปรับองค์กรให้มีคุณธรรม และ “ด้านการรู้จักชุมชน” โดยการให้

                                           
๓๕ พระธีรวัต คนึงทรัพย์, การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของบุคคลากรเพื่อการบริหารจัดการ

องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก,วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี 
๒, (กรกฎาคม-ธันวาคม, ๒๕๖๐). 

๓๖ บัญญัติ เหง้าโคกงาม, การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาท ๔ ของข้าราชการครูในโรงเรียน ในเขต
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒, (กรกฎาคม-ธันวาคม, ๒๕๕๘). 

๓๗ จริยา มหายศนันทน์, “การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙). 



๔๐๐ 

สงเคราะห์บุคลากรด้วยหลักสัมมาปฏิบัติตามล าดับ, สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระประกอบ 
ถิรจิตฺโต (ค าพิมพ์)๓๘, ได้ศึกษาเรื่อง “การใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัย
พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารตามความคิดเห็นของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวม และรายด้านอยู่ ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า คือ ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านมุทิตา (ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี) รองลงมาคือ ด้านกรุณา (ความสงสาร) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านเมตตา (ความรัก) สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระมหาสกล  
ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด)๓๙ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือตอนล่าง” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะ
ภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือตอนล่าง พบว่า คนที่จะท างานรับใช้
ประชาชน บริการชุมชน ต้องมีความอดทนไม่มีอคติ มีความซื่อสัตย์ และมีความประพฤติดีซึ่งเป็นผล
มาจากการพัฒนาทางกายภาพ คือ การพัฒนาพฤติกรรมและการพัฒนาปัญญา การพัฒนาทาง
กายภาพหรือการภาวนาเป็นปัจจัยให้เกิดคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาพฤติกรรม 
คือ ศีลภาวนาเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดคุณลักษณะภาวะผู้น าด้านพฤติกรรม ที่มุ่งท างานให้ส าเร็จโดยชอบ
ธรรม และการพัฒนาจิตใจและปัญญา ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดคุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์  
ที่สามารถน าตน น าคน น างานได้ทุกสถานการณ์, สอดคล้องกับผลการวิจัยของพิชรญา เพียเพ็ชร๔๐ 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมและราย
ด้าน มีการปฏิบัติในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการบริหารตามหลักวิริยะ 
รองลงมาคือ ด้านการบริหารตามหลักจิตตะ และด้านการบริหารตามหลักฉันทะส่วนต่ าสุดคือ ด้าน
การบริหารตามหลักวิมังสา 

                                           
๓๘ พระประกอบ ถิรจิตฺโต (ค าพิมพ์), “การใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารตาม

ความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม”, วารสารมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘). 

๓๙ พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด), “รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อ
พัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือตอนล่าง”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

๔๐ พิชรญา เพียเพ็ชร, การบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒, (กรกฎาคม-ธันวาคม, 
๒๕๕๘). 



๔๐๑ 

๒.๓.๒ จัดเก็บรายได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของภาส ภาสสัทธา๔๑ ได้ศึกษา 
วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้บริหารงานและบุคลากรด้าน
การมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญ  คือ ๑) ร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ, ด้านการน าความรับผิดชอบมาปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานประกอบด้วย ๓ ประเด็นส าคัญคือ ๑) ความรับผิดชอบต่อตนเอง ๒) ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนท้องถิ่น ๓) ความรับผิดชอบต่อสังคม, ด้านการน าหลักหิริโอตัปปะกับหลักธรรมาภิบาลมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน คือ ๑) ความละอายต่อการกระท า
สิ่งผิด ๒) ความเกรงกลัวต่อการกระท าสิ่งผิด, สอดคล้องกับผลการวิจัยของนิพนธ์ บุรณจันทร์๔๒  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร เพราะ
เป็นการสนองตอบต่อความต้องการท าให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน  เช่น มีสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาลที่ดี, มีการอ านวยความสะดวกปัจจัยพ้ืนฐานของบุคลากร, มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน, มีการประเมินการปฏิบัติงานโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม 

๒.๓.๓ เบิกจ่ายอย่างพอเพียง สอดคล้องกับผลการวิจัยของธนบดี ฐานะชาลา๔๓ 
ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในภาค
ตะวันออก” ผลการวิจัยพบว่า ๑) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อันดับหนึ่ง คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านหลักความมีส่วนร่วม หลักนิติ
ธรรม หลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรม และหลักความโปร่งใส ตามล าดับ  ๒) ปัจจัยที่อธิบายธรรมา 
ภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ตัวแปร เรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย คือ 
ภาวะผู้น า (X๑), การมีส่วนร่วมของประชาชน (X๒), กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุล (X๓) และการ
สื่อสารระหว่างรัฐกับประชาชน (X๔) มีผลต่อภาพรวมธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ ๔๑.๐๐% ที่ระดับนัยส าคัญ .๐๕, สอดคล้องกับผลการวิจัยของมุทิตา วรกัลยากุล๔๔ ได้ศึกษา
เ รื่ อ ง 

                                           
๔๑ ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๔๒ นิพนธ์ บุรณจันทร์, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑, 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘). 

๔๓ ธนบดี ฐานะชาลา, “ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออก”, ดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์, (สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล: มหาวิทยาลัยชินวัตร, 
๒๕๖๐). 

๔๔ มุทิตา วรกัลยากุล, ได้ศึกษาเรื่อง “ความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธาน”ี, วารสารวิทยบริการ, ปีท่ี ๒๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖). 



๔๐๒ 

“ความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี  พบว่า ปัจจัยด้านกล
ยุทธ์ ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านระบบงาน ปัจจัยด้านผู้น า ปัจจัยด้านพนักงาน ปัจจัยด้าน
ค่านิยมร่วม ปัจจัยด้านทักษะมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๕, สอดคล้องกับผลการวิจัยของไพศาล  
เครือแสง๔๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง” ผลการวิจัยพบว่า ๑) หลักนิติธรรมกับ
หลักศีล พบว่า มีเนื้อหาเชิงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติตนในองค์การบริหารส่วนต าบล
รวมทั้งจรรยาบรรณในความเป็นผู้น าองค์กรที่ดี ๒) หลักคุณธรรมกับหลักปัญญา พบว่า ระบบ
คุณธรรมเป็นเครื่องควบคุม พฤติกรรมทั้งหมดให้ถูกต้องชัดเจน เพราะรากฐานของคุณธรรมอยู่ที่
จิตส านึก และท้องถิ่นรักเพ่ือนมนุษย์ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อผู้อ่ืนและต่อสังคม ๓) หลักความโปร่งใส
กับหลักศีล พบว่า การเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยกระบวนการ วิธีการท างาน เปิดเผยงบประมาณ 
เพ่ือให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน ทั้งด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ ๔) หลักการมีส่วนร่วมกับหลัก
พาหุสัจจะ พบว่า กฎหมายหลายฉบับที่พยายามระบุถึงขอบข่ายที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม
ทุก ๆ ขั้นตอนทางการบริหาร ๕) หลักความรับผิดชอบกับหลักศรัทธา พบว่า มีความกล้ายืนหยัดใน
สิ่งที่ตนเองกระท าและกล้าที่จะรับผิดชอบต่อผลความคิดเพราะทั้งความคิดและการกระท าจะส่งผลทั้ง
คุณและโทษไปยังประชาชน และ ๖) หลักความคุ้มค่ากับหลักวิริยารัมภะ พบว่า ความสุจริตในการใช้
งบประมาณอย่างประหยัด ใช้งบประมาณก็สามารถสร้างความดี และความชั่ว ลดความเห็นแก่ตัว  
ใช้ตนเองไปสู่ความเสียสละต่อส่วนรวมมากยิ่งข้ึน 

๒.๓.๔ ฟังเสียงเครือข่าย สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุเมธ แสงนิ่มนวล๔๖  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย”  
ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมของกรณีศึกษา ทั้งจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพและ
ผลการวิจัย เชิงปริมาณ สามารถน ามาสรุปเป็นต้นแบบ (Prototype) การบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยได้  ๙ ประการ ได้แก่  มีผู้น าองค์กรดี  มีการมีส่วนร่วม  
มีการบริหารจัดการครบถ้วนสมบูรณ์ มีการพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต มีจิตใจ 
“ธรรมาภิบาล” มีความสามัคคีปรองดอง มีนวัตกรรม มีมาตรฐาน และมีต้นทุนที่ดี ซึ่งต้นแบบที่ได้
จากการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

                                           
๔๕ ไพศาล เครือแสง, “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๔๖ สุเมธ แสงนิ่มนวล, “ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๕). 

 . 



๔๐๓ 

อนุจิตร ชิณสาร๔๗, ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”, ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อเกิดนวัตกรรม 
ประกอบไปด้วย ๑) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๒) วัฒนธรรมองค์การ ๓) ความรู้ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ๔) การมีส่วนร่วมของประชาชน ๕) การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและข้อ
ค้นพบส าคัญจากการศึกษาครั้งนี้คือ ๖) ทุนทางสังคม 

๒.๓.๕ ให้ประโยชน์ส่วนรวม สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระณธีร์วิชญ์  
คมฺภีรปญฺโญ (วรโภคินธนะโชค)๔๘ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร
เทศบาลในยุคโลกาภิวัตน์ตามหลักพุทธธรรม” ผลการวิจัยพบว่า  สมรรถนะหลักของบุคลากร
เทศบาลมี ๕ ด้านคือ ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒) การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  
๓) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน ๔) บริการเป็นเลิศ ๕) การท างานเป็นทีม ใช้วิธีการพัฒนา
สมรรถนะ คือ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมหน่วยงาน ระบบโครงสร้างองค์กร พัฒนาปรับปรุง
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ค าสั่ง การสร้างอุปนิสัยไฝ่ความเป็นเลิศ การสร้างจิตส านึก ปลูกฝังจิตสาธารณะ 
ปรัชญาและอุดมสติ การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ การประยุกต์
หลักธรรม การมีส่วนร่วม และการพัฒนาความรู้ทางพระพุทธศาสนา, สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง๔๙ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
ความยั่งยืนของชุมชน” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหาร 
ในระดับสูงมากทั้งหมดทุกด้าน (  = ๓.๖๘, S.D. = ๐.๗๒) ประกอบด้วยการก าหนดนโยบายที่จะ
เลือกไปปฏิบัติการก าหนดจุดม่งหมายที่ชัดเจนเพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนา ก่อนน าไปบริหารให้เกิด
ผลลัพธ์ และมีการตรวจสอบและประเมินผล ของการด าเนินงาน และความยั่งยืนของชุมชนพบว่ามีผล
การด าเนินงานในระดับสูงมาก (  = ๓.๕๖, S.D. = ๐.๖๙) ทั้งหมดทุกด้านเช่นกัน คือ มีผลการ
ด าเนินงานในระดับสูง ในด้านความยั่งยืนของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมด้านความยั่งยืนของชุมชนด้าน
สังคมด้านความยั่งยืนของชุมชนด้านเศรษฐกิจและด้านความยั่งยืนของชุมชนด้านวัฒนธรรม 

๒.๓.๖ มีส่วนร่วมตามยุทธศาสตร์  สอดคล้องกับผลการวิจัยของปิ่นมณี 
ขวัญเมือง๕๐ ได้ศึกษาเรื่อง หลักอิทธิบาท ๔: เส้นทางสู่ความส าเร็จ พบว่า การสร้างความส าเร็จให้กับ

                                           
๔๗ อนุจิตร ชิณสาร , “นวัตกรรมการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือ”, ดุษฎีปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัย
บูรพา, ๒๕๕๗). 

๔๘ พระณธีร์วิชญ์ คมฺภีรปญฺโญ (วรโภคินธนะโชค), “การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล 
ในยุคโลกาภิวัตน์ตามหลักพุทธธรรม”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

๔๙ ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง, “ตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของ
ชุมชน”, รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ , 
๒๕๕๗). 

๕๐ ปิ่นมณี ขวัญเมือง, “หลักอิทธิบาท ๔: เส้นทางสู่ความส าเร็จ”, วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม,  
ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗). 



๔๐๔ 

ชีวิต และหน้าที่การงาน สามารถสร้างได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ให้ครบทุกข้อ และ
กระท าอย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพราะทุกข้อนั้นมีขั้นตอนที่ต่อเนื่อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน, 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของวัฒนา นนทชิต๕๑ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชน
เป็นฐานในเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว” ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวระเหวอยู่ในระดับมากทุกด้าน และผลการทดสอบ
ความสัมพันธ์ พบว่า การมีส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐาน ด้านการ
ติดตามประเมินผล และรับภาระหรือค่าใช้จ่ายในการจัดท ากิจกรรมสาธารณะมีความสัมพันธ์กับการ
บริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว, สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระมหา 
ฐิติวัชร์ วรวฑฺฒโน (ปุญญ์หิรัณย์)๕๒ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะเชิงพุทธของ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท” ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์สมรรถนะ
เชิงพุทธเพ่ือผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท พบว่า เป็นการพัฒนาความรู้
ความสามารถคู่กับคุณธรรมของผู้ปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานที่อาศัยความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่การพัฒนาสมรรถนะเชิงพุทธเป็นการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาสมรรถนะของ
บุคคลเต็มความสามารถได้แก่หลักอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาช่วยผลักดันให้บุคคล
ปฏิบัติงานบรรลุถึงเป้าหมายและหลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลักการเพ่ิมสมรรถนะโดยอาศัยความ
ช่วยเหลือของทีมงานให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัยได้พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรจึง
ขอเสนอแนะ มีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการจัดท านโยบายเพ่ือส่งเสริม และพัฒนาเพ่ิมประสิทธิผลการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรทีจ่ะเกิดในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
ดังนี้ 

                                           
๕๑ วัฒนา นนทชิต, “การบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการมี

ส่วนร่วมแบบร่วมกันรับผิดชอบขององค์การที่มีชุมชนเป็นฐานในเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว”, วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม- มิถุนายน ๒๕๖๑). 

๕๒ พระมหาฐิติวัชร์ วรวฑฺฒโน, “การพัฒนาสมรรถนะเชิงพุทธของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๔๐๕ 

๑) ด้านการบริหาร รัฐบาลควรมีการจัดท านโยบายเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพัฒนามุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการบริการสาธารณะแก่ประชาชน
ให้อยู่ดี มีสุข อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ 

๒) ด้านภาวะผู้น า รัฐบาลควรมีการจัดท านโยบายเพ่ือส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ของผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาด้านจิตใจมุ่งสู่ความเป็น
องค์กรสีเขียว ยืนหยัดในความถูกต้อง ยืดหยุ่นในการบริหาร ยิ้มย่องมุ่งสู่การบริการ  

๓) ด้านการมีส่วนร่วม รัฐบาลควรมีการจัดท านโยบายสร้างการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
เพ่ือให้เกิดการด าเนินการเชิงรุกอย่างบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียง
กันในการจัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชน 

๔) ด้านปัจจัยแห่งความส าเร็จ รัฐบาลควรมีการจัดท านโยบายจูงใจข้าราชการท้องถิ่น
ให้เกิดความเอาใจใส่ในต าแหน่งหน้าที่ของตนเองที่จะท างานให้บรรลุผลส าเร็จให้มากยิ่งขึ้น 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริม และพัฒนาเพ่ิมประสิทธิผลการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
กระบวนการในการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ถูกต้องตามความต้องการมากยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากให้ลดลง 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการพัฒนาด้านภาวะผู้น าด้านความสามารถใน
การจูงใจ โดยใช้หลักสร้างพระพรหมให้เป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานภายในองค์กร คือ มีการสร้าง
บรรยากาศการท างานด้วยความรัก ความปรารถนาดี การยกย่องผู้มีความสามารถสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และความซื่อตรงต่อหน้าที่การงานไม่ทุจริต เพ่ือครองใจ และจูงใจบุคลากร
ให้เกิดศรัทธา 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ให้มากยิ่งขึ้น เช่น เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลความคืบหน้าการ
ด าเนินการ ติดตามประเมินผล และตรวจสอบความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ รวมทั้งมีการ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลการติดตามความคืบหน้า
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ 

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการพัฒนาด้านการท างานด้วยความเอาใจใส่ 
หรือมีความตั้งใจที่จะท างานให้บรรลุผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม อย่าง
รอบครอบก่อนที่จะก าหนดเพ่ือน าไปปฏิบัติ, ใส่ใจในการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด, สนับสนุน
ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ, มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแม้เพียง
เล็กน้อย และมีมาตรการในการเฝ้าระวัง เพ่ือป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 

 



๔๐๖ 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

จากการศึกษาการวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัยขอเสนอแนะส าหรับการวิจัย
ในครั้งต่อไป ดังนี้ 

๑) ควรมีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือพัฒนาเกี่ยวกับ
ปัจจัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ได้รับจากผลการวิจัยให้ดียิ่งขึ้น 

๒) ควรมีการวิจัยโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลพุทธบูรณาการการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนอ่ืน ๆ เพ่ือท าให้ทราบถึงบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
แนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

๓) ควรมีการวิจัยปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือเป็นรูปแบบในการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร 



๔๐๗ 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 

กมล รอดคล้าย. คู่มือการบริหารวัด. กรุงเทพมหานคร: การศาสนา, ๒๕๕๒. 
กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ . “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน”. 

วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๕๕. 

กองพุทธศาสนศึกษา. คู่มือโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ . กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๖. 

กิตติมา ปรีดีดิลก. ทฤษฎีบริหารองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ์, ๒๕๕๖. 
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, ๒๕๕๒. 
                   . การปกครองท้องถิ่นไทย: หลักการและมิติใหม่ในอนาคต. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 
๒๕๔๘. 
                   . การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ

การมีส่วนร่วมของประชาชน ประจ าปี ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร: บริษัทมิสเตอร์ก๊อปปี้ 
ประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๕๐. 

คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ . สรุปเนื้อหาวิชาทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙. 

จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์. การบริหาร. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๗. 
เจษฎา บุญโฮม. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. นครปฐม: สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๔๖. 
ถวิล เกอถูลาห์. การบริหารสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร.วัฒนาพานิช, ๒๕๕๒. 
ทองหล่อ เดชไทย. หน่วยที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข . นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕. 
ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓. 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ ๙. นนทบุรี: 

บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง. แมสโปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑. 
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: องค์ศิลป์การพิมพ์, ๒๕๔๖. 



๔๐๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง . เชียงใหม่: สิริ

ลักษณ์การพิมพ์, ๒๕๕๗. 
นิตย์ สัมมาพันธ์. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร: อินโนกราฟฟิกส์, ๒๕๔๖. 
เนตร์พัณณา ยาวิราช. ภาวะผู้น า และผู้น าเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส

จ ากัด, ๒๕๔๖. 
ประเวศ วะสี. ภาวะผู้น า. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๕๖. 
ปัญญา ใช้บางยาง. ธรรมาธิบายหลักธรรมในพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมสภา, 

๒๕๔๘. 
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. ผู้น าที่ดีไม่มีเสื่อม. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป, ๒๕๕๐. 
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๘. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๔๖. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรม

ศาสนา, ๒๕๔๕. 
               . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม . พิมพ์ครั้งที่ ๓๑. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือ บริษัท ส านักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด, ๒๕๕๘. 
               . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้งที่ ๒๔. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ผลิธัมม์ ในเครือ บริษัท ส านักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด, ๒๕๕๘. 
               . ภาวะผู้น า: ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท บุ๊ค

ไทม์, ๒๕๔๙. 
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺ โต). คุณธรรมส าหรับนักบริหาร . กรุงเทพมหานคร: บริษัท

สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๗. 
พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ. พระอภิธรรมปิฎก ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. คนส าราญงานส าเร็จ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับ

ลิชชิ่ง จ ากัด, ๒๕๕๗. 
พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ และสังวร รัตนรักษ์ . ชุดเครื่องมือพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย 
จ ากัด, ๒๕๕๑. 

พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติขจร. แนวคิด ยุทธศาสตร์ การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อปท. ในโลกโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร: ปัญญาชน, ๒๕๕๒. 

พิทูร มลิวัลย์. แบบเรียนวิชาธรรมและนักธรรมชั้นตรี. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๔๐. 
พุทธทาสภิกขุ. สุญญตา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๑๘. 
ภิญโญ สาธร. การบริหาร. กรงุเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, ๒๕๕๒. 



๔๐๙ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
ยงยุทธ เกษสาคร. ภาวะผู้น าและการจูงใจ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๕๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นานมี 

บุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖. 
               . พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย พุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์

ครั้งที่ ๑๔, พ.ศ.๒๕๔๘. 
วิกรม กรมดิษฐ์. มองซีอีโอโลก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัท โพสต์พับลิชชิง จ ากัด 

มหาชน, ๒๕๕๑. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ

หน่วยงานของรัฐ. กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, ๒๕๕๑. 
วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหารหลักการ ทฤษฎี ประเด็นทางการศึกษาและบทวิเคราะห์องค์การทาง

การศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๗. 
สนอง วรอุไร. ท าชีวิตให้ได้ดีและมีสุข. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์อมรินทร์, 

๒๕๕๐ 
สมใจ ลักษณะ. การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน . กรุงเทพมหานคร: เพ่ิมทรัพย์การพิมพ์, 

๒๕๕๒ 
สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๗. 
สมยศ นาวีการ. การบริหารตามสถานการณ์. กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, ๒๕๕๕. 
สมัย จิตต์หมวด. พฤติกรรมผู้น า. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๔๗. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ . เอกสารชี้แจงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖. กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๖. 

ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน . คู่มือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน . 
กรุงเทพมหานคร: กรมชลประทาน, ๒๕๕๕. 

สิรภพ เหล่าลาภะ. พุทธศาสตร์การเมือง. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๕. 
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๐. 

อรทัย ก๊กผล. คู่คิด คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับนักบริหารท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: 
จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๕๒. 

อุทัย บุญประเสริฐ. หลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: เอส ดี 
เพรส, ๒๕๕๔. 

 

 

 



๔๑๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
(๒) ดุษฎีนิพนธ์: 

ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง. “ตัวแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน”.  
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์, ๒๕๕๗. 

ทรงยศ แก้วมงคล . “ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร”. ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๕. 

ธณัฐพล ชอุ่ม. “ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลต าบลในเขตภาคกลาง
ของประเทศไทย”. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๘. 

ธนบดี ฐานะชาลา. “ปัจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออก”. ดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์. สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และ 
ธรรมาภิบาล: มหาวิทยาลัยชินวัตร, ๒๕๖๐. 

ธาดา เจริญกุศล. “การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในจังหวัดภาคเหนือตอนบน”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๗. 

ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล. “การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

นิทัศน์  เพชรน้อย . “ประสิทธิผลของการบริหารการพัฒนา: กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก” ,  
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ๒๕๕๗. 

ปกรณ์ มหากันธา. “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ”. 
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระณธีร์วิชญ์ คมฺภีรปญฺโญ วรโภคินธนะโชค. “การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุค
โลกาภิวัตน์ตามหลักพุทธธรรม”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ . “การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ
ตอนบน”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๗. 

พระมหาฐิติวัชร์ วรวฑฺฒโน. “การพัฒนาสมรรถนะเชิงพุทธของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 



๔๑๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
พระมหานภดล ปุญฺญสุวฑฺฒโน. “ประสิทธิผลการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม”. พุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

พระมหานิพนธ์ วีรพโล. “ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพื่อความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง”. พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด). “รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือตอนล่าง”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๙. 

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ (อัตสาร). “กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนา 
เพ่ือการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย”. พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

พลภัทร ช่างสากล . “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลในเขต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๘. 

ไพศาล เครือแสง. “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๗. 

ภาส ภาสสัทธา. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

วรพล วรสุวรรณโรจน์. “การท างานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัด
พิษณุโลก”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

วาสิตา เกิดผล ประสบศักดิ์ “แบบจ าลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สิริพงษ์ ปานจันทร์ . “ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม”. 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔. 

 
 



๔๑๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
สุทธญาณ์ โอบอ้อม . “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนว

พระพุทธศาสนา”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สุเมธ แสงนิ่มนวล. “ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย”. 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
สยาม, ๒๕๕๕. 

สุวัฒน์ อินทรประไพ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าป่าสัก”. 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

เสน่ห์ ใจสิทธิ์. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๗. 

อนุจิตร ชิณสาร. “นวัตกรรมการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. 
ดุษฎีปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๗. 

อภิชาติ พานสุวรรณ . “การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าชุมชนในเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”.  
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

(๓) รายงานวิจัย: 

พระเทพปริยัติเมธี (สฤษดิ์ สิริธโร). “ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสงคมไทย”. 
รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

วิมล ชาตะมีนา. วชิรา วราศรัย และ รุ่งทิพย์ จินดาพล . “ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการ
และด าเนินโครงการของอบจ.แพร่และของ อบจ.พิษณุโลก”. รายงานวิจัย . ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, ๒๕๕๑. 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหง. “ผลการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจและก ากับดูแลตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๐. 

(๔) บทความ: 

กมลลักษณ์ ยินดียม. “ประสิทธิผลการบริหารองค์การตามหลักการบริหารจัดการที่ดี: กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร. ปีที่ ๔ ฉบับที่ (เมษายน ๒๕๕๖): ๑๐๖. 



๔๑๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
จริยา มหายศนันทน์ . “การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๕๙): หน้า ๑๕๒. 

จิดาภา เร่งมีศรีสุข. “ยุทธศาสตร์เพ่ือการเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใส ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในทศวรรษหน้า”. วารสารการบริหารท้องถิ่น. ปีที่ ๑๒ 
ฉบับที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒): ๒๓๔. 

จีรศักดิ์ เกษียนบุตร. “องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ปัญหาขัดข้อง แนวทางแก้ไขและการ
พัฒนาในอนาคต”. วารสารเทศาภิบาล. (๔ เมษายน ๒๕๕๖): ๓๑. 

ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์. “รูปแบบพุทธจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าองค์กรแห่งการเรียนรู้ ”. 
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๖๔๘. 

ณรงค์ฤทธิ์ ทายะ. “ภาวะผู้น าที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่ม ๑”. วารสารพิฆเนศวร์สาร. ปีที่ ๙ ฉบับที่ 
๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๖): ๘๕. 

ธณัฐพล ชอุ่ม. “การบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลต าบลในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย”. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน, 
๒๕๕๘): ๑๓๗. 

ธวัชชัย ภาคแก้ว. “ต้นแบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย: 
กรณีศึกษา โรงแรมในพ้ืนที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๓): ๗๘-๗๙. 

นิพนธ์ บุรณจันทร์. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์ . ปีที่ 
๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘): ๑๕๓. 

ปรีชา สุวรรณภูมิ. “รูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนต าบลในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ ๑ ประเทศไทย”. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที่ ๑๖ 
ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๔): ๑๐๖. 

ปิ่นมณี ขวัญเมือง. “หลักอิทธิบาท ๔: เส้นทางสู่ความส าเร็จ”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. ปีที่ 
๑๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๒. 

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. “ภาวการณ์เป็นผู้น า”. วารสารเสนาสนเทศ. ปีที่ ๒๗ (มีนาคม ๒๕๕๖): 
๑๗-๑๘. 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ.  “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทัศน์.  
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖): ๙๔-๙๕. 

พระมหาวิทูรย์ ธมฺมวุฑฺโฒ. การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอ
ยางสีสุราชสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๒. วารสาร
บัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗): ๖. 



๔๑๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
พระสมบัติ สุขทวีเลิศพงศ์ และ วรเดช จันทรศร . “ประสิทธิผลของการบริหารกิจการคณะสงฆ์”. 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ . ปีที่ 
๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑): ๑๕๓. 

ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา. “ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น”. วารสารศึกษาศาสตร์  ฉบับวิจัยบัณ ฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖): ๑๔๐-๑๔๑. 

รัตนา บุญมัธยะ. กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชนจากการท างานของตนเองเป็น
ขั้นตอน. วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ ๑๙ ฉบับ
ที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๐): ๖-๗. 

รัศมี ภิบาลแทน . คุณลักษณะของความเป็นผู้น า . วารสารวิจัยรามค าแหง มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๕): ๔๐-๔๑. 

วาสนา คงสกุลทรัพย์. “การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลนครนครปฐม”. 
JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE. Vol. 11 No. 2 (May-August 
2017): 147. 

ส าอาง จันทนนตรี. พุทธธรรมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา. วารสารธรรมนิทรรศน์. ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐): ๒๒๒. 

เสน่ห์ จุ้ยโต. “การพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง”. 
วารสารวิจัยและพัฒนาฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . ปีที่  ๕ ฉบับที่  ๑ 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘): ๕๘-๕๙. 

(๕) หนังสือพิมพ์: 

ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์. “ภาวะผู้น า: สินค้าที่ก าลังขาดแคลน”. ผู้จัดการรายสัปดาห์. (๑๗ มีนาคม
๒๕๕๑): ๑๓. 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). “ธรรมในใจของนักบริหารไฮโซ”. ไทยรัฐ. (๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๑): ๒๔. 

(๖) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอ่ืน ๆ: 

ส านักงานจังหวัดพิจิตร. แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒. (อัดส าเนา) 

สุพจน์ ทรายแก้ว. การวัดผลการปฏิบัติงาน. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกล
ยุทธ์และการบริหารงานมุ่งผลงาน . เชียงราย: ส านักพิมพ์ราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๕ .  

(อัดส าเนา). 
 
 
 
 



๔๑๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๗) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 

“๓ หมู่บ้านพิษณุโลกประกาศไม่รับงบโครงการเที่ยวชุมชนเหตุไม่ตรงความต้องการชาวบ้าน”, โพสต์
ทู เดย์ . [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา: https://www.posttoday.com/social/local/558453 
[๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑]. 

“ดีเดย์ ม.ค.๖๑ ‘ยุบองค์การบริหารส่วนต าบล’ วางไทม์ไลน์เลือกตั้งเทศบาลหลังได้ส.ส.”. ฐานเศรษฐกิจ, 
[ออนไลน์ ]. แหล่ งที่ มา: http://www.thansettakij.com/content/112301  [๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐]. 

ณัฐพล ใจจริง และกฤษณ์  วงศ์วิเศษธร. อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title [๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐]. 

ธัญวัฒน์ อิพภูดม. “อวสาน อบต.! เหลือแค่ เทศบาล และ อบจ. ความฝันปฏิรูปท้องถิ่นยุค"บิ๊กตู่"”. 
เนชั่น ทีวี. (๖ มีนาคม ๒๕๖๐), [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.nationtv.tv/ 
main/content/ politics/378537351 [๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐]. 

ปริญญา ชูเลขา. “เอาแน่! ปฏิรูปท้องถิ่นยุบ "องค์การบริหารส่วนต าบล". โพสต์ทูเดย์. [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: http://www.posttoday.com/analysis/report/482852 [๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐]. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 
๒๕๔๖ -พ.ศ. ๒๕๕๐ , [ออนไลน์ ], แหล่งที่มา: http://www.opdc.go.th/content/ 
OTkw [๒ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www. 
phichitlocal.go.th/frontpage [๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐]. 

อภิชา  ประกอบเส้ง, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA), [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http://colacooper.blogspot.com/2012/09/pmqa.html [๖ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 

(๘) ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ฯลฯ: 

“พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒”, ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๕ ก (พฤศจิกายน ๒๕๕๒): ๑๓-๑๕. 

“พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๕ ก 
(พฤศจิกายน ๒๕๕๒): ๑๕-๑๖. 

“พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒”, ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๔ ก (พฤศจิกายน ๒๕๕๒): ๒๒-๒๕. 

 “พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
๑๒๖ ตอนที่ ๘๕ ก (พฤศจิกายน ๒๕๕๒): ๑๕-๒๐. 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”, ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก (เมษายน ๒๕๖๐): ๑๗. 

 



๔๑๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 (๙) สัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม: 

สัมภาษณ์ ดต.ดร.วิชิต ไชยชนะ. อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒. 

              ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๒. 

              ดร.พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง. ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
              ดร.สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี. อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์

จังหวัดพิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
              นางสาวปิยะฉัตร ไพชนม์. นายอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
              นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตร. อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย . อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ๑๙ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง . อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ. อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรังนก. อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด. อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน . อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร , ๒๗ 

มีนาคม ๒๕๖๒. 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ. อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๒. 
              นายไชยยา สมถวิล. นายอ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
              นายทวิช ทวิชยานนท์. นายอ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร, ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒. 
              นายพจน์ หรูวรนันท์. นายอ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒. 
              นายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล. นายอ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร, ๒ เมษายน ๒๕๖๒. 
              พระครูสิริสุตโสภณ. อาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒. 
              พระเมธีธรรมประนาท, ป.ธ. ๙. ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา, อ าเภอเมือง

พิจิตร จังหวัดพิจิตร. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒. 
              พระราชสิทธิเวที, ดร.. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดพิจิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๔๑๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
สนทนากลุ่ม นางสาวนภัสวรรณ บุญฮุย. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ อ าเภอตะพานหิน 

จังหวัดพิจิตร, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒. 
              นายพิทักษ์ ตั้งแต่ง. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
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ภาคผนวก ข. 
ผลการหาดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) 
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ภาคผนวก ค. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง. 
ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) 
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ภาคผนวก จ. 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ. 
หนังสือของความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก ช. 
ค่า Print Out จากโปรแกรมส าเร็จรูป 
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ภาคผนวก ฌ. 
ผลการหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา 

(Content Validity Index = CVI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ. 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการศึกษาวิจัยแบบกึ่งโครงสร้าง 
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ภาคผนวก ฎ. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์เชิงลึก) 
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ภาคผนวก ฏ. 
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
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๒๐. ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๘ 

ภาคผนวก ฐ. (ต่อ) 
ภาพประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔๙ 

ภาคผนวก ฑ. 
ภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

๑. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พระราชรัตนเวท,ี ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๓. พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร.  ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๔. พระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร 

๕. ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียน อาจารย์ประจ าหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๖. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๗. นายมนูญ ดิษเสถียร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง อ าเภอเมืองพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร 

๘. นายพิทักษ์ ตั้งแต่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

๙. นางสาวนภัสวรรณ บุญฮุย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเกตุ อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๑ 

ประวัติผู้วิจัย  
 

 

ชื่อ ฉายา/นามสกุล : พระมหาสุเมฆ สมาหิโต (ทวีกุล) 

วัน เดือน ปีเกิด : วันศุกร์ที่ ๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ภูมิล าเนาที่เกิด : ๔๕๙/๒ หมู่ที่ ๑ ต าบลหัวดง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
๖๖๑๗๐ 

การศึกษา : พ.ศ. ๒๕๔๖  นักธรรมเอก 

พ.ศ. ๒๕๕๗  เปรียญธรรม ๓ ประโยค 

           -     ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์  
                 สาขา การจัดการเชิงพุทธ 
                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๐  ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
                 สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๓  ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
                 สาขา วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประสบการณ์การท างาน : พ.ศ. ๒๕๔๙  เลขานุการเจ้าคณะต าบลดงกลาง-ดงป่าค า 
                 อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

พ.ศ. ๒๕๕๐  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวดง ต าบลหัวดง  
                 อ าเภอเมืองพิจิตร 

ผลงานทางวิชาการ : บทความวิชาการ 

- พระมหาสุเมฆ สมาหิโต (ทวีกุล). “สังคหวัตถุเพ่ือการธ ารงรักษา
บุคลากร”. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือน
มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑ 

- พระมหาสุเมฆ สมาหิโต (ทวีกุล). “อุเบกขาธรรมกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต”. รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๑. ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ๙-๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑. 



๔๕๒ 

- พระมหาสุเมฆ สมาหิโต (ทวีกุล). “การใช้หลักเทศนาวิธีในการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่”. วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม. ปีที่ ๕ 
ฉบับที่ ๒ ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ 

บทความวิจัย 

- พระมหาสุเมฆ สมาหิโต (ทวีกุล). “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร”. วารสารมหาวิทยาลัย 
คริสเตียน. ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒ ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 
๒๕๖๒  

ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) : - 

อุปสมบท : วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

สังกัด : วัดเขารูปช้าง ต าบลดงป่าค า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

ต าแหน่ง : - 

ปีที่เข้าศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที่อยู่ปัจจุบัน  ๑๔๙ หมู่ที่  ๑ วัดเขารูปช้าง ต าบลดงป่าค า อ าเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๗๐ 

 


