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บทคัดย่อ 
 

ดุษฎีนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองใน
จังหวัดชลบุรี ๒. ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
๓. น าเสนอรูปแบบรูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมือง
ในจังหวัดชลบุรี ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม
ท่ีมีค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ  ๐.๙๗๓ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของเทศบาลเมือง
ในจังหวัดชลบุรี จ านวน ๓๕๔ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายและการถดถอยแบบขั้นตอน การวิจัย
เชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๗ รูปหรือคนแบบตัวต่อตัว 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาและการสนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน ๙ รูปหรือคน 
เพื่อยืนยันโมเดลหลังจากการสังเคราะห์ข้อมูล  

 
ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( x̅ = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๖๙๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านแผนพัฒนาของ
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อปท. ๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ ๓) ด้านการปฏิบัติราชการ และ๔) ด้านการพัฒนาองค์กร พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

๒. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี  พบว่า 
หลักอิทธิบาท ๔ และการบริหารสมัยใหม่ ส่งผลร่วมกันต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล
เมืองในจังหวัดชลบุรี  (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๑) ซ่ึงอิทธิบาท ๔ และการบริหารสมัยใหม่
สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลใจเมืองในจังหวัด
ชลบุรี ได้ร้อยละ ๘๔.๖ โดยมีสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๖๓๘ และ ๐.๓๐๙ 
ตามล าดับ 

๓. รูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองใน
จังหวัดชลบุรี พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ท้ัง ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑) ด้านแผนพัฒนาของ อปท. ๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ ๓) ด้านการปฏิบัติราชการ 
๔) ด้านการพัฒนาองค์กร โดยในการบริหารงานของเทศบาลมีปัจจัยการบริหาร ๒ อย่าง คือ การ
บริหารสมัยใหม่และแรงจูงใจในการบริหารงาน นอกจากนั้นยังบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ มีลักษณะ
ดังนี้ ๑) ด้านฉันทะ (มีใจรัก) ได้แก่ บริหารงานด้วยความสมัครใจ มุ่งหวังในความส าเร็จและพัฒนา
งานอยู่เสมอ ๒) ด้านวิริยะ (พากเพียรท า) ได้แก่ ยึดหลักความส าเร็จ ทุ่มเทเวลาและความสามารถ
และหมั่นเพียรหาประสบการณ์ ๓) ด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) ได้แก่ เก่ียวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ 
รับผิดชอบในงานอย่างเต็มท่ีและเป็นมิตรกับผู้อยู่ในการปกครอง ๔) ด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) 
ได้แก่ พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจสอบข้อบกพร่อง ค้นคว้าเพิ่มพูนและสร้างระบบและขั้นตอน 

 
 

 

 

 



ค 
 

 

Dissertion Title : Integrative Buddhism for Administration Effectiveness  
Development of City Municipalities in Chonburi Province 

Researcher  : Phramahawiset Kãntadhammo (Mangkhang) 
Degree   : Doctor of Philosophy (Public Administration) 
Dissertation Supervisory Committee 

: Assoc. Prof. Dr. Surin Niyamangkoon, B.S. (General Sciences), 

M.S. (Statistics), M.S. (Applied Statistics), Ph.D. (Development 
Administration)          
: Assoc. Prof. Dr.Sman Ngamsnit  Ph.D. (Public Administration) 
M.A. (Communication Arts) B.A. (Policy Science) 

Date of Graduation : September 11, 2021 
 

Abstract 
 

Objectives of this dissertation were: 1.To study the effectiveness 

administration of  Muang Municipality in Chonburi Province 2. To study factors 

affecting the effectiveness administration of Muang Municipality in Chonburi Province 

and 3. To propose Buddhism integrated effectiveness administration of Muang 

Municipality in  Chonburi  Province.  

Methodology was the mixed:  The quantitative method, data were 

collected with questionnaires that had reliability value at 0.973 from 354 samples 

who were Municipality personnel and analyzed by frequency, percent, average, 

mean, standard deviation and stepwise simple regression. The qualitative method: 

data were collected from 17 key informants by face to face in-depth-interviewing 

and analyzed by content descriptive interpretation. Data were also collected from 9 

participants in focus group discussion to confirm the model after model synthesis  

Findings were as follows: 
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1. The effectiveness administration of Muang Municipalities in Chonburi 

Province, by overall, was at a high level with mean value at (x̅ 4.05, S.D. = 0.693) 

Each aspect consisting of 1) the development plans of the Local Administrative 

Organization, 2) quality of service, 3) government duty performance, and                

4) organizational development were found all aspects were at high level.  

2. Factors affecting the effectiveness administration of Muang Municipalities 

in Chonburi Province were found that Itthipada 4 principles and modern 

administration affected the effectiveness administration of the Muang Municipalities 

in Chonburi Province with statistically significant value at 0.01 indicating that Itthipada 

4 and modern administration together affected the variance of effectiveness 

administration of Muang Municipalities in Chonburi Province at 84.6 percent with the 

standard regression coefficients values of 0.638 and 0.309 respectively. according to 

number. 

3. Buddhism integrated model for the effectiveness administration 

development of Muang Municipalities in Chonburi Province was found that the 

effectiveness administration of Muang Municipalities in Chonburi Province in all        

4 aspects consisted of 1) the development plan of the Local Administrative 

Organization, 2) the quality of services rendering 3) official duties performance and 4) 

organization development with 2 administrative factors they were modern 

administration and motivations. In addition, there were Itthipada 4 integration with 4 

principles, they were 1) Chanta, aspiration, administration with volunteering mind 

aiming for achievement and continuous development, 2 Viriya, effort, adhering to 

achievement principle, devoted to work with full competence,  effort and 

experiences, 3) Citta, attention, always paying attention to work, fully responsible for 

work and being friendly to coworkers and subordinates, 4) Vimamsa, examination, 

always considering, checking the loopholes, exploring and accumulating knowledge 

to create systems and procedures. 
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 กิตติกรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล
เมืองในจังหวัดชลบุรีสำเร็จลุล่วงด้วยดีจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งผู ้วิจัยขอระบุนามเพื่อแสดงความ
ขอบคุณไว้ ดังนี้ 

ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ท่ีบริหารการจัดการและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนและพัฒนาความรู้ จนทำให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ประธานกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์, 
รศ.ดร.สมาน งามสนิท กรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ท่ีได้ช่วยให้คำปรึกษา แนะนำและข้อคิดเห็นท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการทำดุษฎีนิพนธ์ทุกขั้นตอนจนกระทั่งดุษฎีนิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอ
เจริญพรขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอเจริญพรขอบคุณ ผศ.ดร. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา, ผศ.ดร. อนุวัตน์ 
กระสังข์, ดร.กาจญนา ดำจุติ, และดร. สมบัติ นามบุรี ที่กรุณารับเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิที ่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอเจริญพรขอบคุณ คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ คือ รศ.พล.ท.ดร.วีระ      
วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ รศ.ดร. เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์ 
ศ.ดร.บุญทันดอกไธสง รศ.ดร.สมาน งามสนิท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 
กรรมการและเลขานุการ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ มีความถูกต้องและสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

ขอเจริญพรขอบคุณ นายธานี เนื่องจำนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอ
บ้านบึง จังหวัดชลบรี ที ่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลตัวอย่างเพื่อการศึกษาวิจัย และ 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท้ัง ๑๐ แห่งในจังหวัดชลบุรี ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อ
ศึกษาการวิจัย ขอเจริญพรขอบคุณ ท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ทุกท่าน
และบุคลากรเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยตอบแบบสอบถามเป็น
อย่างดียิ่ง ตลอดจนเพื่อนนิสิตทุกรูป/คนที่มีส่วนช่วยเหลือในด้านการเรียนและให้กำลังใจในการทำ
ดุษฎีนิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูปลัดเทือง เตชวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดมาบไผ่ ที่ท่านได้
อุปการะและสนับสนุนทุนการศึกษาจนจบ ขอเจริญพรขอบคุณมารดาบิดาที่ให้อุปการะทั้งให้กำเนิด
และส่งเสียจนเรียนจบสำเร็จการศึกษา  

คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากดุษฎีนิพนธ์นี้ ขอยกคุณความดีนี้บูชาพระคุณขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึง มารดา บิดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่านท่ี
ได้อบรม ส่ังสอน แนะแนว เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้จนถึงปัจจุบันนี้ 

พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม (มัง่ค่ัง) 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
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สารบัญ  

 เรื่อง  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 

กิตติกรรมประกาศ จ 

สารบัญ ฉ 

สารบัญตาราง ฌ 

สารบัญภาพ ฎ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฐ 

บทที่ ๑ บทน า   

 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๖ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๖ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๗ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๘ 
 ๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย ๑๐ 
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ หลักอิทธิบาท ๔ ๑๒ 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารสมัยใหม่ ๒๕ 
 ๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการบริหารงาน ๓๖ 
 ๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงาน ๔๒ 
 ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับงานเทศบาล ๔๙ 
 ๒.๖ ข้อมูลบริบทเร่ืองท่ีวิจัย ๖๑ 
 ๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ๗๗ 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๒ 
    
    
 



ช 
 
 

สารบัญ ตอ่ 

 เรื่อง  หน้า 
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๙๔ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๙๕ 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ๙๕ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๙๕ 
  ๓.๒.๒ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ๙๘ 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๐๑ 
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๐๒ 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๐๓ 
  ๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๐๓ 
  ๓.๓.๒ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ๑๐๔ 
  ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๐๕ 
  ๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๐๗ 
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๐๙ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ๑๑๐ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ๑๑๒ 
  ๔.๒.๑ ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัด

ชลบุรี 
 

๑๑๒ 
  ๔.๒.๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล

เมืองในจังหวัดชลบุรี 
 

๑๑๓ 
  ๔.๒.๓ รูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการ

บริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
 

๑๓๕ 
 ๔.๓ การสนทนากลุ่มเฉพาะ FOCUS GROUP DISCUSSION ๑๖๓ 
 ๔.๔ องค์ความรู้ 

๔.๔.๑ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
๔.๔.๒ องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

๑๖๗ 
๑๖๗ 
๑๖๙ 
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 สารบัญ ตอ่  

 เรื่อง  หน้า 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๑๗๕ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๗๕ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๗๙ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๙๐ 
  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๙๐ 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๑๙๑ 
  ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป ๑๙๒ 
บรรณานุกรม  ๑๙๓ 
ภาคผนวก  ๒๐๔ 
 ภาคผนวก ก เคร่ืองมือการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ๒๐๔ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

เคร่ืองมือวิจัย ๒๑๗ 
 ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ค่า IOC ๒๒๐ 
 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถาม Try out 
 

๒๒๔ 
 ภาคผนวก จ ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม Reliability ๒๒๖ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

ปริมาณ 
 

๒๒๘ 
 ภาคผนวก ช หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

คุณภาพ 
 

๒๓๒ 
 ภาคผนวก ซ ประมวลภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๒๓๘ 
 ภาคผนวก ฌ หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๔๔ 
 ภาคผนวก ญ ประมวลภาพจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๔๙ 
ประวัติผู้วิจัย ๒๕๓ 
  



ฌ 
 

 
สารบัญตาราง 

ตารางที่   หน้า 
๒.๑ สาระส าคัญของความหมายของหลักอิทธิบาท ๔ ๑๓ 
๒.๒ สาระส าคัญของความหมายขององค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ ๑๗ 
๒.๓ สาระส าคัญความหมายของฉันทะ ๑๘ 
๒.๔ สาระส าคัญความหมายของวิริยะ ๑๙ 
๒.๕ สาระส าคัญความหมายของจิตตะ ๒๐ 
๒.๖ สาระส าคัญความหมายของวิมังสา ๒๑ 
๒.๗ สาระส าคัญของความหมายของการบริหาร ๒๔ 
๒.๘ สาระส าคัญของความหมายของการวางแผน ๒๖ 
๒.๙ สาระส าคัญของความหมายของการจัดองค์กร ๒๗ 

๒.๑๐ สาระส าคัญของความหมายของการน า ๒๙ 
๒.๑๑ สาระส าคัญของความหมายของการควบคุม ๓๑ 
๒.๑๒ สาระส าคัญของแนวคิดเก่ียว ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการบริหารงาน ๓๗ 
๒.๑๓ สาระส าคัญเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงาน ๔๒ 
๒.๑๔ สาระส าคัญของอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลเมือง จังหวัดชลบุรี ๕๑ 
๒.๑๕ สาระส าคัญของรายได้ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๕๔ 
๒.๑๖ สาระส าคัญงานวิจัยเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ ๗๓ 
๒.๑๗ สาระส าคัญงานวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานเทศบาล ๗๙ 
๓.๑ การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน ๘๗ 
๔.๑ จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๙๘ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจ โดยภาพรวม ๑๐๐ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจในการบริหารงาน จ าแนก

เป็นรายข้อ 
 

๑๐๑ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารสมัยใหม่ ๑๐๒ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารสมัยใหม่  จ าแนกเป็น

รายข้อ ๑๐๓ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ ๑๐๖ 
๔.๗ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานหลักอิทธิบาท ๔   



ญ 
 

จ าแนกเป็นรายข้อ ๑๐๗ 
๔.๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลในการบริหารงานของ

เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ๑๐๘ 
   
   

 สารบัญตาราง ต่อ  
   

๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลในการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี จ าแนกเป็นรายข้อ 

 
๑๑๐ 

๔.๑๐ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการบริหารงาน การบริหาร
สมัยใหม่และหลักอิทธิบาท ๔ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 

 
๑๑๓ 

๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย Simple Linear Regression 
Analysis โดยมีตัวแปรตามเป็นประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมือง
ในจังหวัดชลบุรี Y และตัวแปรต้นเป็นแรงจูงใจในการบริหารงาน X1 

 
 

๑๑๔ 
๔.๑๒ ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย Simple Linear Regression 

Analysis โดยมีตัวแปรตามเป็นประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมือง
ในจังหวัดชลบุรี Y และตัวแปรต้นเป็นการบริหารสมัยใหม่ X2 

 
๑๑๖ 

๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย Simple Linear Regression 
Analysis โดยมีตัวแปรตามเป็นประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมือง
ในจังหวัดชลบุรี Y และตัวแปรต้นเป็นอิทธิบาท ๔ X3 

 
๑๑๘ 

๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน Stepwise Regression Analysis 
โดยมีตัวแปรตามเป็นประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัด
ชลบุรี Y และตัวแปรต้นเป็นแรงจูงใจในการบริหารงาน X1 การบริหาร
สมัยใหม่ X2 และอิทธิบาท ๔ X3 

 
๑๒๐ 

๔.๑๕ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านฉันทะ มีใจรัก ๑๒๕ 
๔.๑๖ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านวิริยะ พากเพียรท า ๑๒๘ 
๔.๑๗ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านจิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ ๑๓๑ 
๔.๑๘ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านวิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน ๑๓๕ 
๔.๑๙ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  



ฎ 
 

ส่วนท้องถิ่น ๑๓๘ 
๔.๒๐ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านคุณภาพการให้บริการ ๑๔๑ 
๔.๒๑ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านการปฏิบัติราชการ ๑๔๓ 
๔.๒๒ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านการพัฒนาองค์กร ๑๔๖ 
๔.๒๓ ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยแรงจูงใจในการบริหารงาน โดย

ภาพรวม 
 

๑๔๘ 
๔.๒๔ ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม ๑๔๙ 
๔.๒๕ ผลการประเมินความเหมาะสมของการบริหารสมัยใหม่ โดยภาพรวม ๑๕๐ 
๔.๒๖ ผลการประเมินความเหมาะสมของประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมือง

ในจังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม 
 

๑๕๑ 
  



ฏ 
 

สารบัญแผนภาพ  

แผนภาพที่   หน้า 
๒.๑ องค์ประกอบของหลักอิทธิบาท ๔ ๒๒ 
๒.๒ องค์ประกอบของการบริหารสมัยใหม่ ๓๒ 
๒.๓ องค์ประกอบของแรงจูงใจในการบริหารงาน ๓๗ 
๒.๔ องค์ประกอบของประสิทธิผลของการบริหารงานเทศบาลเมือง ๔๓ 
๒.๕ โครงสร้างภายในของเทศบาลต าบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๔๙ 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๓ 
๔.๑ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านฉันทะ มีใจรัก ๑๒๖ 
๔.๒ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านวิริยะ พากเพียรท า ๑๒๙ 
๔.๓ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านจิตตะ เอาจิตฝักใฝ่   ๑๓๒ 
๔.๔ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านวิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน ๑๓๕ 
๔.๕ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๓๘ 
๔.๖ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านคุณภาพการให้บริการ ๑๔๑ 
๔.๗ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติราชการ ๑๔๔ 
๔.๘ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กร ๑๔๗ 
๔.๙ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย   ๑๕๒ 

๔.๑๐ องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๑๕๕ 
 



ฐ 
 

 

ค ำอธิบำยช่ือย่อในพระไตรปิฎก 
 
อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี/พระไตรปิฎก

ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนคัมภีร์ อรรถกถาบาลี/ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ 

การอ้างอิงพระไตรปิฎก จะระบุ เล่ม/หน้า/ข้อ หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี)
๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ
๒๗๖ หน้า ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐, ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ 
หน้า ๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙  

ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ลําดับเล่ม (ถ้ามี) /หน้า เช่น ที.สี.อ . (บาลี) ๑/
๒๗๖/๒๔๐ หมายถึง  ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสนี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖
หน้า ๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา ตามลําดับดังนี้ 

 
๑. ค ำอธิบำยค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

ก. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

พระสุตตันตปิฎก 
ค ำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภำษำ 

ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ภาษาไทย 
ม.ม.(ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ภาษาไทย 
 

พระอภิธรรมปิฎก 
ค ำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภำษำ 

อภิ.วิ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก วิภังค์ ภาษาไทย 
 

 
 



 
บทท่ี ๑ 

 
บทน ำ 

 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
๑.๑.๑ ควำมเป็นมำ  
ในปัจจุ บันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำลังเผชิญหน้ำกับกำรท้ำทำยของกำร

เปล่ียนแปลงบริบทส่ิงแวดล้อมซ่ึงมีควำมซับซ้อนและพลวัตสูง ส่ิงแวดล้อมส ำคัญท่ีมีผลกระทบกับกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ประชำชน กฎหมำยและรัฐบำล กล่ำวได้ว่ำ ประชำชน
ในยุคโลกำภิวัฒน์มีกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและมีควำมตื่นตัวทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคมสูงกว่ำ
ในอดีตส่งผลให้มีควำมคำดหวังและควำมต้องกำรต่อผู้บริหำรท้องถิ่นมำกขึ้นด้วย๑ ยิ่งไปกว่ำนั้น
ลักษณะควำมคำดหวังและควำมต้องกำรของประชำชนมีควำมหลำกหลำยตำมทัศนคติ  ค่ำนิยมและ
ควำมเชื่อของแต่ละกลุ่มยิ่งมีควำมเป็นเมืองมำกเท่ำไร ควำมคำดหวังและควำมต้องกำรยิ่งมีควำม
หลำกหลำยมำกขึ้น ซ่ึงกลำยเป็นแรงกดดันในกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำยใต้
ภำวะเช่นนี้ กำรบริหำรงำนเพ่ือตอบสนองควำมคำดหวังและต้องกำรของแต่ละกลุ่ม จึงเป็นงำนท่ีท้ำ
ทำยเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับผู้บริหำรส่ิงท่ีกระทบกับกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก
ประกำร คือ กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงและเนื้อหำของกฎหมำย กำรกระจำยอ ำนำจท่ีเปิดโอกำสให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรก ำหนดแผนและโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรตรวจสอบกำรท ำงำน
ของผู้บริหำรและกำรรับโอนภำรกิจจำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำคล้วนแล้วแต่ท ำให้กำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมหลำกหลำยและซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น 

ระบบรำชกำรเป็นกลไกส ำคัญท่ีน ำนโยบำยของรัฐไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุผล ในระยะท่ี
ผ่ำนมำระบบรำชกำรไทยได้มีกำรเปล่ียนแปลงให้เหมำะสมกับยุคสมัย มีกำรปฏิรูประบบบริหำร
รำชกำรหลำยคร้ังเนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองเปล่ียนแปลงจำกเข้ำสู่ยุคโลกำภิวัตน์
กล่ำวคือ ด้ำนเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงจำกเศรษฐกิจดั้งเดิมท่ีพึ่งพำกำรเกษตรสู่เศรษฐกิจอุตสำหกรรม
ด้ำนสังคมมีประชำกรเพิ่มมำกขึ้นก่อให้เกิดปัญหำด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะและปัญหำสังคม  ด้ำน

                                                           
๑ ปัณณพงศ์ วงศ์ณำศรี, “วิเครำะห์บริบทควำมท้ำทำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรบริหำร  

ท้องถิ่นเพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”, รำยงำนกำรวิจัย, (มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำช
วิทยำลัย : วิทยำเขตศรีธรรมโศกรำช, ๒๕๖๐), หน้ำ ๒๘. 



๒ 
 

กำรเมืองได้มีกำรปฏิรูปกำรเมืองและประกำศให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ท ำให้ประชำชนมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง ด้ำนกำรบริหำรมุ่งเน้นกำรใช้หลักธรรมำภิบำล๒ 

ประเทศไทยมีกำรปกครองท้องถิ่นเป็นรำกฐำนอันส ำคัญ ในกำรกระจำยอ ำนำจกำร
บริหำรจำกส่วนกลำงสู่ส่วนท้องถิ่น ซ่ึงถือเป็นรำกฐำนอันส ำคัญในระบอบประชำธิปไตยมุ่งหวังใ ห้
ท้องถิ่นสำมำรถด ำเนินกำรตัดสินใจและตกลงใจเร่ืองต่ำง ๆ ของตนเองหรือมุ่งหวังให้สำมำรถ
บริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพมีควำมคุ้มค่ำ นอกจำกนี้กำรปกครองท้องถิ่นยังเป็นกำรแบ่งเบำภำระ
ในกำรจัดท ำบริกำรของส่วนกลำงช่วยสร้ำงส ำนึกในหมู่ประชำชนให้รักท้องถิ่นและร่วมมือกันในกำร
พัฒนำท้องถิ่นให้เจริญก้ำวหน้ำและเป็นปัจจัยส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขของไทยซ่ึงเป็นกำรปกครองในระดับชำติด้วย๓ อย่ำงไรก็ตำม 
กำรปกครองท้องถิ่นจะเกิดผลดีหรือไม่เพียงใดขึ้นกับปัจจัยด้ำนต่ำง ๆ เช่น ก ำลังคน เงิน ประชำกร
และขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นนั้น ๆ กำรปกครองท้องถิ่นมีรูปแบบกำรปกครองท่ีหลำกหลำยซ่ึง
เป็นไปตำมควำมเหมำะสมกับศักยภำพของแต่ละท้องถิ่น 

กำรกระจำยอ ำนำจของรัฐบำลสู่ประชำชนมุ่งหวังให้ผู้น ำท้องถิ่นพัฒนำประะสิทธิผลใน
กำรบริหำรงำนบริหำรคนอย่ำงมืออำชีพ กำรบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบ
ควำมส ำเร็จ บรรลุประสิทธิผล สร้ำงควำมรุ่งเรืองเจริญเติบโตให้กับท้องถิ่นมีภำพลักษณ์ท่ีดีได้รับ 
ควำมเชื่อถือไว้วำงใจจำกสำธำรณะ สำมำรถตอบสนอง ควำมต้องกำรของประชำชน และสร้ำงควำม
พึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส ำคัญ ทุกกลุ่มจึงมีควำมต้องกำรผู้น ำซ่ึงมีควำมสำมำรถในกำรรับมือ
กับกำรเปล่ียนแปลง ของส่ิงแวดล้อม๔ และมีกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ตำมแนวคิดกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรก ำหนด๕  
อย่ำงไรก็ดีแม้ว่ำผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน เทศบำลคือ “นำยกเทศมนตรี” ถือได้ว่ำเป็นต ำแหน่งท่ี
ส ำคัญยิ่ง ต่อกำรพัฒนำองค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบำล ซ่ึงมีอ ำนำจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ
ของเทศบำลท้ังหมดจึงถือเป็นอ ำนำจหน้ำท่ีของผู้บริหำรเทศบำลท้ังนี้โดยพิจำรณำสำเหตุของกำร

                                                           
๒ คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ, รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ , 

[ออนไลน์] , แหล่งที่มำ : https://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/more_news.php?cid=87[๒๓ 
กันยำยน ๒๕๖๓]. 

๓ กนก วงษ์ตระหน่ำน, กำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย ฉบับปรับปรุง, (กรุงเทพมหำนคร : โรง
พิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ๒๕๒๘), หน้ำ ๒๔. 

๔ สมคิด เลิศไพฑูรย์, กฎหมำยกำรปกครองท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และ รำชกิจจำนุเบกษำ, ๒๕๕๗), หน้ำ ๗๐-๗๒. 

๕ ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ , กำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ในกำรบริหำรองค์กำรปกครองท้องถ่ิน ,
(กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธิ์ ๒๕๕๖), หน้ำ ๖๗. 



๓ 
 

พัฒนำเทศบำลนั้นมีควำมล่ำช้ำไม่ตรง ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กำรยังใช้รูปแบบเดิมใน
กำรบริหำรจัดกำร สำเหตุประกำรหนึ่งเกิดจำกตัวบุคคล คือ“นำยกเทศมนตรี”๖  

กำรบริหำรงำนของเทศบำลให้ประสบควำมส ำเร็จ บรรลุประสิทธิผล สร้ำงควำม
เจริญรุ่งเรืองเจริญเติบโตให้กับท้องถิ่น มีภำพลักษณ์ท่ีดี ได้รับควำมเชื่อถือไว้วำงใจจำกสำธำรณะ 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน และสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส ำคัญ 
ทุกกลุ่มจึงมีควำมต้องกำรผู้น ำซ่ึงมีควำมสำมำรถในกำรรับมือกับกำรเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมใน
ส่วนของเทศบำลมีผู้บริหำรสูงสุดคือ “นำยกเทศมนตรี” ซ่ึงถือว่ำเป็นต ำแหน่งท่ีมีควำมส ำคัญยิ่งต่อ
กำรพัฒนำเทศบำล ดังนั้น นำยกเทศมนตรีในฐำนะท่ีเป็นผู้บริหำรของเทศบำล จึงมีส่วนส ำคัญอย่ำง
มำกต่อกำรเป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงกำรบริหำรเพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
กล่ำวคือ ผู้บริหำรต้องมีกำรใช้ภำวะผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงเพื่อให้ผู้ตำมมีควำมเต็มใจและกระตือรือร้น
ท่ีจะท ำงำนให้บรรลุผล๗ 

๑.๑.๒ ควำมส ำคัญของปัญหำ 
ส ำหรับเทศบำลเมืองในจังหวัดชลบุรี มีจ ำนวนท้ังส้ิน ๑๐ แห่ง๘ ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีกำร

พัฒนำประสิทธิผลสูงในกำรส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ให้เป็นกลไกในกำรพัฒนำ
ประเทศได้อย่ำงยั่งยืน เพรำะฉะนั้นในส่วนของกำรบริหำรเทศบำลเมืองในจังหวัดชลบุรีท่ีมีควำม
คำดหวังในกำรท่ีจะประสบควำมส ำเ ร็จในด้ำนระบบกำรบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลอย่ำงเป็นท่ีประจักษ์จึงจ ำเป็นต้องอำศัยกำรบริหำรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะควำม
ช ำนำญควำมมีไหวพริบปฏิภำณของผู้บริหำรท่ีเป็นตัวกระตุ้นหรือผลักดันให้องค์กรนั้นประสบ
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ได้ 

จังหวัดชลบุรี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีฐำนะเป็นนิติบุคคล กำรปกครองตนเอง
ตำมเจตนำรมณ์ของประชำชน มีควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนดนโยบำย กำรปกครอง กำรบริหำร กำร
บริหำรงำนบุคคล กำรเงิน กำรคลังและงบประมำณ บริหำรงำนให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ของ
ประชำชนโดยวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี โดยกำรใช้ระเบียบส ำนักรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำร

                                                           
๖ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.), กำรปรับใช้สมรรถนะในกำรบริหำรทรัพยำกร

มนุษย,์ (นนทบุรี : ส ำนักงำน ก.พ. จ., ๒๕๕๐), หน้ำ ๑๓. 
๗ เสริมศักด์ิ  วิศำลำภรณ์ และคณะ, กำรกระจำยอ ำนำจบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ, 

(กรุงเทพมหำนคร : เฉิมชัยกำรพิมพ์, ๒๕๔๑), หน้ำ ๑๖๔-๓๔๐. 
๘ ส ำนักงำนกำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี , แผนพัฒนำส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

จังหวัดชลบุรี, [ออนไลน์], แหล่งที่มำ : http://oldweb.chonburilocal.go.th [๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓]. 

http://oldweb/


๔ 
 

จัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี ซ่ึงประกอบด้วย พ.ศ. ๒๕๔๒ ๙หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักควำมโปร่งใส
ตรวจสอบได้ หลักควำมรับผิดชอบ หลักควำมคุ้มครอง และประชำชนมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้ำงองค์กร
ให้เป็นไปตำมหลักประสิทธิภำพและประสิทธิผลมีประชำชนเป็นเป้ำหมำยสูงสุดในกำรให้บริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับท่ี  ๕ ) 
พ.ศ.๒๕๔๕ มำตรำ ๓/๑ วรรคแรก ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ี
ดี๑๐ จึงได้มีพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ ๒๕๔๖ 
ขึ้นมำบังคับใช้แทนซ่ึงเป็นกำรปฏิรูประบบรำชกำรเพื่อให้กำร ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรตอบสนอง
ต่อกำรพัฒนำประเทศและให้บริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นในกำรบริหำรรำชกำร
และกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของส่วนรำชกำรนั้นต้องใช้ บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีและกำรน ำแนวคิดในกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่  New Public หรือ management : NPM มำปรับใช้ ซ่ึงให้
ควำมส ำคัญต่อกำรรับผิดชอบต่อผลงำน กำรควบคุม ผลสัมฤทธิ์ กำรเชื่อมโยงให้เข้ำกับกำรจัดสรร
ทรัพยำกรและกำรให้รำงวัล กำรปรับโครงสร้ำงองค์กร เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชำชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจภำครัฐเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนท่ี
เกินควำมจ ำเป็น ประชำชนได้รับควำมอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำร รวมท้ังมี
กำรติดตำมประเมินผลอย่ำงสม่ ำเสมอ๑๑ ตลอดจนต้องปรับเปล่ียนวิธีกำรคิดให้มุ่งเน้นประชำชนเป็น
ศูนย์กลำงและวิธีกำรท ำงำน เพื่อมุ่งเน้น องค์กรสมัยใหม่ท ำงำนเชิงรุกแบบบูรณำกำรคล่องตัวรวดเร็ว 
มีขีดสมรรถนะสูง และสำมำรถรองรับกำร เปล่ียนแปลงได้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ เพื่อตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของประชำชน กำรท่ีจะบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพนั้น
จะต้องตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดย ยึดหลักพุทธรรม นับเป็นเร่ืองท่ีท้ำทำยเพรำะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนท่ีมีควำมใกล้ชิดกับประชำชน และมีภำรกิจส ำคัญในกำร
พัฒนำท้องถิ่นและให้บริกำรประชำชนในระดับท้อง ดังนั้นกำรน ำหลักธรรมมำใช้ในกำรบริหำรจึงถือ
ว่ำมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะสำมำรถท ำให้กำร ตรวจสอบเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิผลและเป็น
ระบบท่ีเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร บริหำรอย่ำงแท้จริง 

                                                           
๙ รำชกิจจำนุเบกษำ,ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง 

และสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒, เล่มที่๑๑๖, ตอนที่ ๖๓ ง, (๑๐ สิงหำคม ๒๕๔๒), หน้ำ ๒๔. 
๑๐ รำชกิจจำนุเบกษำ, พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน๕) (ฉบับที่ พ.ศ.๒๕๔๕, เล่ม

ที่ ๑๑๙, ตอนที่๙๙ ก, (๒ ตุลำคม๒๕๔๕), หน้ำ ๑ - ๒. 
๑๑ รำชกิจจำนุเบกษำ, พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

พ.ศ. ๒๕๔๖, เล่มที่ ๑๒๐, ตอนที่ ๑๐๐ ก, (๙ ตุลำคม ๒๕๔๖), หน้ำ ๑๖. 



๕ 
 

กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งคณะท ำงำนในกำรตรวจนิเทศติดตำม และ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรท้องถิ่นท่ีผ่ำนมำ เพื่อพิจำรณำคัดเลือก ส่วนท้องถิ่นรับเงิน
อุดหนุนส ำหรับเป็นรำงวัลจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผล หน้ำท่ี พบว่ำ กำรบริหำร
เทศบำลส่วนใหญ่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรบริหำรอยู่ในระดับต่ ำถึงปำนกลำง นอกจำกนี้ผล
กำรศึกษำเก่ียวกับประสิทธิผลของกำรบริหำรจัดกำรในเทศบำลพบว่ำ ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร กำร
วำงแผนเชิงกลยุทธ์ กำรให้ควำมส ำคัญประชำชนในท้องถิ่น กำรจัดระบบสำรสนเทศกำรสร้ำง
แรงจูงใจให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีและลูกจ้ำง ประชำชนผู้รับบริกำร กระบวนกำรบริหำรจัดกำร รวมท้ัง
บรรยำกำศขององค์กรเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของเทศบำล๑๒ 

กำรน ำหลักธรรมค ำสอนในพระพุทธศำสนำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
หลักอิทธิบำทธรรม ท่ีเป็นหลักธรรมในกำรเสริมก ำลังใจและผลักดันกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย
ประกอบด้วย ฉันทะ คือ ควำมพอใจในกำรกระท ำส่ิงหนึ่งส่ิงใด วิริยะ คือ ควำมขยันหมั่นเพียรและ
อดทนในกำรท ำส่ิงต่ำง ๆ จิตตะ คือ ควำมตั้งใจท่ีจะท ำงำนให้ส ำเร็จ ไม่ทอดท้ิงงำน วิมังสำ คือ 
ควำมคิดพิจำรณำไตร่ตรองหำเหตุผลในส่ิงท่ีท ำอยู่เสมอ๑๓ ซ่ึงอิทธิบำทธรรม นี้เป็นเคร่ืองมือท่ีท ำให้
บรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนเชิงพุทธ๑๔ 

จำกข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำรเทศบำลในจังหวัดชลบุรีโดยใช้กำรบูรณำกำรด้วยหลักธรรม ท้ังนี้เพื่อน ำผลท่ีได้ไปใช้เป็น
ข้อมูลในก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของเทศบำลเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้อย่ำงสูงสุด 
 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑ ประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของเทศบำลเมืองในจังหวัดชลบุรี เป็นอย่ำงไร 
๑.๒.๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของเทศบำลเมืองในจังหวัดชลบุรี  มี

อะไรบ้ำง  

                                                           
๑๒ ฑิฆัมพร ชุลีลัง, ตัวแบบกำรวัดผลสัมฤทธิ์ในกำรท ำงำนของเทศบำล : กำรศึกษำเปรียบเทียบ

ระหว่ำงเทศบำล ๓ ขนำด, “วำรสำรรัฐประศำสนศำสตร์,สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์”, ปีที่๔๗ ฉบับที่ ๒ 
(มกรำคม-เมษำยน, ๒๕๕๐) : ๑๑๓ -๑๔๖. 

๑๓ ที.ปำ. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓. 
๑๔ พระครูอุทัยสุตกิจ, “ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงำนตำมหลักอิทธิบำทสี่ของพระสงฆ์ในกำรเผยแผ่

พระพุทธศำสนำในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธำนี”, วำรสำรสมำคมนักวิจัย, ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภำคม-สิงหำคม, 
๒๕๕๘) : ๑๖๑-๑๗๑. 



๖ 
 

๑.๒.๓ รูปแบบพุทธบูรณำกำรเพื่อกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของเทศบำล
เมืองในจังหวัดชลบุรี ควรเป็นอย่ำงไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพื่อศึกษำประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของเทศบำลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
๑.๓.๒ เพื่อศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของเทศบำลเมืองในจังหวัด

ชลบุรี 
๑.๓.๓ เพื่อน ำเสนอรูปแบบพุทธบูรณำกำรเพื่อกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของ

เทศบำลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
กำรวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกำรแรงจูงใจในกำรบริหำรงำน 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับหลักอิทธิบำท ๔ กำรบริหำรองค์กรสมัยใหม่และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
ประสิทธิผลกำรบริหำรงำน เพื่อกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของเทศบำลเมืองในจังหวัด
ชลบุรี มีรำยละเอียดดังนี้ 

๑. กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้สังเครำะห์แนวคิดทฤษฎีและ
ข้อค้นพบจำกงำนวิจัยเก่ียวกับกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงำนเพื่อค้นหำองค์ประกอบท่ีมี
อิทธิพลต่อกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงำน พบว่ำ กำรวิจัยเชิงปริมำณ ประกอบด้วยตัวแปรต้น
และตัวแปรตำม ดังนี้ 

๑.๑ ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ ตัวแปรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลกำร
บริหำรงำนของเทศบำลเมืองในจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ๓ ตัวแปร ได้แก่ 

๑) แรงจูงใจในกำรบริหำรงำน ประกอบด้วย (๑) ด้ำนปัจจัยจูงใจ (๒) ด้ำนปัจจัย
ค้ ำจุน 

๒) กำรบริหำรสมัยใหม่ ประกอบด้วย (๑) ด้ำนกำรวำงแผน (๒) ด้ำนกำรจัด
องค์กร (๓) ด้ำนกำรน ำ (๔) ด้ำนกำรควบคุม  

๓) หลักอิทธิบำท ๔ ประกอบด้วย (๑) ด้ำนฉันทะ (๒) ด้ำนวิริยะ (๓) ด้ำนจิตตะ 
(๔) ด้ำนวิมังสำ 

๑.๒ ตัวแปรตำม (Dependent Variable)  คือ ประสิทธิผลกำรบริหำรงำน 
ประกอบด้วย (๑) ด้ำนแผนพัฒนำของเทศบำล (๒) ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร (๓) ด้ำนกำรปฏิบัติ
รำชกำร (๔) ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร  
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๒. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ตัวแปรเชิงคุณภำพ (Qualitative 
Variable) ได้แก่ พุทธบูรณำกำรเพื่อกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของเทศบำลเมืองในจังหวัด
ชลบุรี 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ   
ประชำกร (Population) ได้แก่ บุคลำกรของเทศบำลเมืองในจังหวัดชลบุรี จ ำนวน ๑๐ 

แห่ง รวมท้ังส้ิน จ ำนวน ๓,๐๓๖ คน๑๕  
ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ( In-depth 

Interview) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญจ ำนวน ๑๗ รูปหรือคน ประกอบด้วย 
- กลุ่มนักวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำ  จ ำนวน ๒ รูป 
- กลุ่มนักวิชำกำรด้ำนรัฐประศำสนำศำสตร์ จ ำนวน ๒ คน 
- กลุ่มผู้บริหำร (ข้ำรำชกำรกำรเมือง)  จ ำนวน ๖ คน 
- กลุ่มผู้บริหำร (ข้ำรำชกำรประจ ำ)  จ ำนวน ๗ คน 
๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
พื้นท่ีในกำรศึกษำวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่ เทศบำลเมืองในจังหวัดชลบุรี จ ำนวน ๑๐ แห่ง 

ประกอบด้วย เทศบำลเมืองชลบุรี เทศบำลเมืองบ้ำนบึง เทศบำลเมืองพนัสนิคม เทศบำลเมืองสัตหีบ 
เทศบำลเมืองหนองปรือ เทศบำลเมืองศรีรำชำ เทศบำลเมืองบ้ำนสวน เทศบำลเมืองแสนสุข เทศบำล
เมืองอ่ำงศิลำและเทศบำลเมืองปรกฟ้ำ 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
ด ำเนินกำรวิจัยตั้งแต่เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมเป็น

ระยะเวลำ ๑๙ เดือน 
 

๑.๕ สมมติฐำนของกำรวิจัย 
สมมติฐำนที่ ๑ แรงจูงใจในกำรบริหำรงำนส่งผลต่อประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของ

เทศบำลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
สมมติฐำนที่ ๒ กำรบริหำรสมัยใหม่ส่งผลต่อประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของเทศบำลเมือง

ในจังหวัดชลบุรี 
สมมติฐำนที่ ๓ หลักอิทธบิำท ๔ ส่งผลต่อประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของเทศบำลเมืองใน

จังหวัดชลบุรี 

                                                           
๑๕ ส ำนักงำนกำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี , แผนพัฒนำส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

จังหวัดชลบุรี, [ออนไลน์], แหล่งที่มำ http://oldweb.chonburilocal.go.th [๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓]. 

http://oldweb/
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สมมติฐำนที่ ๔ แรงจูงใจในกำรบริหำรงำน กำรบริหำรสมัยใหม่และอิทธิบำท ๔ ส่งผล
ร่วมกันต่อประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของเทศบำลเมืองในจังหวัดชลบุรี  

 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

๑.๖.๑ แรงจูงใจในกำรบริหำรงำน หมำยถึง ปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งเร้ำ
อำรมณ์ ควำมรู้สึก ทัศนคติ ซ่ึงอยู่ภำยในจิตใจให้แสดงออกมำทำงพฤติกรรมส่งผลให้กำรบริหำรงำน
เทศบำลเมืองในจังหวัดชลบุรีบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีต้องกำร ประกอบด้วย 

ด้ำนปัจจัยจูงใจ หมำยถึง ควำมรู้สึกว่ำได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงำนท่ีประสบควำมส ำเร็จ 
ผู้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำนยกย่องชมเชยเมื่อปฏิบัติงำนจนประสบควำมส ำเร็จ ควำมคิดริเร่ิม
สร้ำงสรรค์วิธีกำรใหม่ ๆ มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนท่ีรับผิดชอบให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ กำร
ได้รับกำรสนับสนุนให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำตำมควำมรู้ควำมสำมำรถและมีโอกำสในกำรพัฒนำควำมรู้
ประสบกำรณ์อยู่เสมอและเปนยอมรับจำกผู้บังคับบัญชำ 

ด้ำนปัจจัยค้ ำจุน หมำยถึง หน่วยงำนมีกำรจัดระบบสวัสดิกำรและเงินตอบแทนอ่ืน ๆ 
กำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนมีควำมสะดวกรวดเร็ว กำรท ำงำนในองค์กำรนี้ช่วยส่งเสริม
ควำมมั่นคงในชีวิตส่วนตัว มีควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมต ำแหน่งท่ีได้รับ ผู้บังคับบัญชำให้
ก ำลังใจและส่งเสริมในกำรปฏิบัติงำน มีกำรช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี
จำกทุกคน และหน่วยงำนมีกำรก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำนท่ีชัดเจน และสำมำรถ
ปฏิบัติได้ 

๑.๖.๒ กำรบริหำรสมัยใหม่ หมำยถึง กระบวนกำรท่ีท ำให้งำนกิจกรรมต่ำง ๆ ส ำเร็จลง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลและทรัพยำกรขององค์กร ประกอบด้วย 

ด้ำนกำรวำงแผน หมำยถึง จัดประชุมพนักงำนเพ่ือศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำร
มำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรงำน เปิดโอกำสให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วม
ในกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพงำนปฏิบัติงำนท่ีสอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพงำนของกิจกำร จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนของกิจกำรและ 
ก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีกำรปฏิบัติงำนในกำรปฏิบัติงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรชัดเจน 

ด้ำนกำรจัดองค์กำร หมำยถึง กำรส่งเสริมให้พนักงำนแสวงหำวิทยำกำรใหม่ ๆ มำใช้
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน วิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนและน ำผลมำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 
มีกำรตรวจสอบกำรน ำแผนงำนไปใช้และ กำรติดตำมตรวจสอบกำรใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อด ำเนินกำร
ปรับปรุงพัฒนำให้เหมำะสมกับพนักงำน 

ด้ำนกำรน ำ หมำยถึง เทศบำลมีกำรวำงแผนและประสำนงำนท่ีดีก่อนตัดสินใจโดย
ค ำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นเป็นแบบอย่ำงท่ีดีเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำม มีกำรสร้ำงเจตคติ
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ท่ีดีในอำชีพและกำรท ำงำนและ มีกำรใช้ข้อมูลท่ีถูกต้อง แม่นย ำ ทันสมัยและเชื่อถือได้มำช่วยในกำร
ติดต่อส่ือสำร 

ด้ำนกำรควบคุม หมำยถึง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนโครงกำรระหว่ำง
ด ำเนินกำรร่วมกับพนักงำน จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนหลังจำกส้ินสุดกำรด ำเนินกำรตำม
แผนงำนโครงกำร โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย น ำผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ทุกประเภทมำใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำนและ กำรประเมินผลกำรจัด
กิจกรรมกำรปฏิบัติงำนท่ีก ำหนดไว้ในแผนงำนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนด 

๑.๖.๓ หลักอิทธิบำท ๔ หมำยถึง หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ เป็นธรรมอันน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงำนของเทศบำลเมืองในจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 

ด้ำนฉันทะ (มีใจรัก) หมำยถึง กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นท่ี
สอดคล้องกับศักยภำพของท้องถิ่น ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำและ มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 

ด้ำนวิริยะ (พำกเพียรท ำ) หมำยถึง กำรประเมินสถำนกำรณ์ก่อนกำรปฏิบัติงำนตำมแผน
และโครงกำร กำรปฏิบัติงำนตำมแผนและโครงกำรไปตำมขั้นตอนท่ีได้วำงไว้และกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนและโครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

ด้ำนจิตตะ (เอำจิตฝักใฝ่) หมำยถึง กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด กำร
ติดตำมตรวจสอบและกำรด ำเนินงำนระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนและโครงกำรและ กำรน ำผล
กำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

ด้ำนวิมังสำ (ใช้ปัญญำสอบสวน) หมำยถึง กำรด ำเนินโครงกำรกิจกำรน ำไปสู่กำรแก้ไข
ปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรมอย่ำง
แท้จริงและ เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมหำแนวทำงแก้ไข ปัญหำจำกกำรติดตำมและประเมินผล 

๑.๖.๔ ประสิทธิผลของกำรบริหำรงำน หมำยถึง ควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์หรือมำตรฐำนขององค์กรท่ีคำดหวังไว้เป็นหลัก ประกอบด้วย 

ด้ำนแผนพัฒนำของเทศบำล หมำยถึง เทศบำลเปิดโอกำสให้ประชำชน กลุ่มองค์กร 
หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำมีกำรปฏิบัติตำมแผนพัฒนำ ท่ีก ำหนด
ไว้ กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมแผนพัฒนำกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำและ กำรน ำผล
กำรประเมินไปใช้ใน กำรพัฒนำงำน 

ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร หมำยถึง ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำท่ี มีโครงกำรบริกำรประชำชนใน วันหยุด มีควำมเต็มใจและตั้งใจในกำรให้บริกำรประชำชน 
มีกำรจัดบริกำรสำธำรณะท่ีมีคุณภำพและ เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรประชำชนโดยยึดหลักควำมเสมอภำค 



๑๐ 
 

ด้ำนปฏิบัติรำชกำร หมำยถึง เทศบำลมีแผนในกำรด ำเนินกิจกรรมและโครงกำร มีกำร
บริหำรงบประมำณเป็นไปตำม แผนท่ีวำงไว้ มีกำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ สำมำรถตรวจสอบได้กำร
บริหำรงบประมำณเป็นไปตำม แผนท่ีวำงไว้ และผลจำกกำรด ำเนินโครงกำรเป็นไป ตำมวัตถุประสงค์
ท่ีวำงไว ้

ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร หมำยถึง เทศบำลมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรท ำงำนไว้อย่ำง
ชัดเจน กำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรวำงแผนอัตรำก ำลังภำยใน หน่วยงำนไว้อย่ำง
ชัดเจน มำตรกำรในกำรลดขั้นตอนกำรท ำงำนและมีกำรสนับสนุนให้บุคลำกรได้ ฝึกอบรมเพิ่มพูน
ควำมรู้ 
 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๗.๑ ท ำให้ได้องค์ควำมรู้เก่ียวกับประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของเทศบำลเมืองในจังหวัด

ชลบุรี  
๑.๗.๒ ท ำให้ได้องค์ควำมรู้เก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของเทศบำล

เมืองในจังหวัดชลบุรี 
๑.๗.๓ ท ำให้ได้องค์ควำมรู้เก่ียวกับรูปแบบพุทธบูรณำกำรเพื่อกำรพัฒนำประสิทธิผลกำร

บริหำรงำนของเทศบำลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
๑.๗.๔ องค์ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรวิจัยคร้ังนี้สำมำรถน ำไปประกอบกำรพัฒนำให้เกิด

ประโยชน์ต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องในกำรน ำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในกำร
ด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรงำนของเทศบำลเมืองในจังหวัดชลบุรี 



 
บทที ่๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจัยเร่ือง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล

เมืองในจังหวัดชลบุรี” ผู้ศึกษาได้ค้นคว้า แนวคิดทฤษฎี จากต ารา บทความ หนังสือเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยซ่ึงมีหัวข้อท่ีส าคัญเก่ียวกับพุทธบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี  ได้ก าหนดแนวทาง
การศึกษาไว้ ดังนี้ 

๒.๑ หลักอิทธิบาท ๔ 
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารสมัยใหม่ 
๒.๓ แนวคิด ทฤษฎเีก่ียวกับแรงจูงใจในการบริหารงาน 
๒.๔ แนวคิด ทฤษฎเีก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงาน  
๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับงานเทศบาล 
๒.๖ ข้อมูลบริบทเร่ืองท่ีวิจัย 
๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

๒.๑ หลักอิทธิบาท ๔ 
จากการศึกษาพระไตรปิฎกเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ เพื่อสนับสนุนการศึกษาเร่ือง “พุทธ

บูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี” สรุปได้ดังนี้ 
๒.๑.๑ ความหมายของหลักอิทธิบาท ๔  
หลักอิทธิบาท ๔ นั้นผู้วิจัยได้ศึกษาตามหลักค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะใช้หลักการ  

และแนวคิดให้ประสบผลส าเร็จตามหลักอิทธิบาทท่ีพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ใน พระไตรปิฎก เพื่อจะให้ 
เป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นแนวทางให้ประสบผลส าเร็จประกอบการงานก็ดี เมื่อต้องการสมาธิเพื่อให้ กิจท่ี
ท านั้นด าเนินไปอย่างได้ผลดีก็พึงปลุกเร้าและชักจูงด้วยอิทธิบาท ๔ พระพุทธองค์ได้ให้หลักการและ
แนวคิดเก่ียวกับอิทธิบาท ๔ ในสุตตันตปิฎก มัชฌิม นิกาย มัชฌิมปัณณาสก์๑ ไว้ว่า สาวกท้ังหลายของ
เราผู้ปฏิบัติตามเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

 ๑) เจริญอิทธิบาท ประกอบไปด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะ  
ความเพียรสร้างสรรค์) 

๒) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะความ 
เพียรสร้างสรรค์)  

๓) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากจิตตความ 
เพียรสร้างสรรค์  

๔) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากวิมังสา  
สมาธิความเพียรสร้างสรรค์) ประการนั้นแล สาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุท่ีสุดแห่งอภิญญาและ 
อภิญญาบารมีอยู่ ดังนั้น พระพุทธองค์ได้ตรัสใน สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค๒ ว่าพระผู้มีพระ
ภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติอิทธิบาท ๔ ประการนี้
และเพื่อเพิ่มพูนความส าเร็จเพื่อให้ช านาญในเร่ืองความส าเร็จเพื่อพลิกแพลงให้เกิดความส าเร็จ 

กล่าวได้ว่า อิทธิบาท ๔ เป็นสิ่งเพิ่มพูนความส าเร็จเพื่อให้ช านาญเพื่อพลิกแพลง ให้เกิด
ความส าเร็จเพื่อละกิเลสอันเป็นเคร่ืองผูกใจ ๔ ประการ 

หลักธรรมอันเป็นหลักแห่งความส าเร็จหรือทางแห่งความส าเร็จ ๔ ประการ ประกอบด้วย 
๑) ฉันทะ เพราะเหตุว่าทรงรักส่ิงท่ีทรงท าจึงได้ท าส่ิงท่ีท าอยู่ในขณะนี้  ๒) วิริยะ คือความพากเพียร 
ความพยายามไม่ย่อท้อ ๓) จิตตะ คือความเอาพระทัยจดจ่อในส่ิงท่ีทรงท าเพราะฉะนั้นท่านจึงท าได้ 
๔) วิมังสา ท างานแล้วไม่ท้ิง คอยตรวจสอบ ทบทวน ไตร่ตรอง พิจารณา  ดังนั้น หลักความส าเร็จ 

                                          
๑ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๒.  
๒ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๙. 



๑๓ 
 

ปฏิบัติตามหลักธรรม ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จแห่งกิจการ เรียกว่า อิทธิบาท (ธรรมให้ถึงความส าเร็จ) 
ซ่ึงมี ๔ ข้อ คือ 

๑) ฉันทะ : รักงาน (การเห็นคุณค่า ความรัก ความพอใจ) คือ มีใจรัก พอใจจะท าส่ิงนั้น 
และท าด้วยใจรัก ต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานท่ีท า มิใช่สักว่าท าพอให้เสร็จๆ  
หรือ เพียงเพราะอย่างได้รางวัลหรือผลก าไร 

๒) วิริยะ : สู้งาน (ความเพียร เห็นเป็นความท้าทาย ใจสู้ขยัน) คือ พากเพียรท า ขยัน 
หมั่นประกบ หมั่นกระท าส่ิงนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทน เอาธุระ ไม่ทอดท้ิง ไม่ท้อถอย  
ก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะส าเร็จ  

๓) จิตตะ : ใส่ใจงาน (ความคิด อุทิศตัวต่องาน ใจจดจ่อ จริงจัง) คือ เอาจิตฝักใฝ่ ตั้งจิต  
รับรู้ในส่ิงท่ีท า และท าส่ิงนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านเล่ือนลอยใช้ความคิดในเร่ืองนั้นท า
กิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ  

๔) วิมังสา : ท างานด้วยปัญญา (ไตร่ตรอง พิสูจน์ทดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุงแก้ไข)  
ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่ง
หย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้องในส่ิงท่ีท านั้นโดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 
เป็นต้น เพื่อจัดการและด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป๓ 

อิทธิบาท คือ ทางท่ีจะไปสู่ ความส าเร็จ ๔ ประการ คือ ๑) ฉันทะ ความพอใจ ๒) วิริยะ 
ความเพียร ๓) จิตตะ ความเอาใจใส่และ ๔) วิมังสา ไตร่ตรองค้นคว้าในส่ิงถ้าเรารักส่ิงนั้น เอาใจใส่ส่ิง
นั้น มันก็ก้าวหน้า การคิดการท าก็ ก้าวหน้าต่อไป เพราะเรารักส่ิงนั้น ถ้าไม่รักมันก็ไปไม่ได้๔ หลักธรรม
ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการกระท ากิจการงานหรือการอาชีพ ประการแรก อิทธิบาท แปลว่า ทางแห่ง
ความส าเร็จ กล่าวคือ ข้อปฏิบัติ ให้บรรลุความส าเร็จด้วยดี มีประสิทธิภาพนั่นเอง๕ นัยแห่งพระสูตร
และนัย แห่งพระอภิธรรมจะแสดงหนักไปทางโลกุตตระ ในท่ีนี้เป็นการแสดงตามนัยแห่งพระสูตร 
ความหมาย ของอิทธิบาท มีดังนี้ความพอใจ การท าความพอใจ ความใคร่เพื่อจะท า ความฉลาด ความ
พอใจใน ธรรมนี้เรียกว่า ฉันทะ ความปรารถนาความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบ่ัน 
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความอดทน ความเข้มแข็ง ความหมั่น ความก้าวไปอย่างไม่  ท้อถอย 
ความไม่ทอดท้ิง นี้เรียกว่า จิต ปัญญา กิริยา ท่ีรู้ชัด ความไม่หลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ นี้เรียกว่า 

                                          
๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

กรมศาสนา, ๒๕๔๕), หน้า ๔๐. 
๔ พระธรรมโกศาจารย์  (ปัญญา นันทภิกขุ ) , พจนานุกรมธรรมของท่านปัญญานันทะ , 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ม.ป.ป.), หน้า ๑๕๐. 
๕ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) , ความส าเร็จ หลักธรรมสู่ความส าเร็จและสันติสุข , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๕), หน้า ๙. 



๑๔ 
 

วิมังสา๖ หลักอิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมท่ีท าให้ ประสบความส าเร็จเป็นบันไดแห่งความสุขและ
ความส าเร็จคนเราเมื่อมีความรักความพอใจ  ขยันหมั่นเพียรความเอาใจใส่ใคร่ครวญอยู่เสมอการ
ท างานย่อมมีประสิทธิภาพและคนท างานก็ย่อมมีความสุข๗ 

สรุป หลักอิทธิบาท ๔ หมายถึง หลักธรรมท่ีไม่เคยล้าสมัย หรือหลักธรรมอันเป็นหลักแห่ง
ความส าเร็จหรือทางแห่งความส าเร็จ และเพื่อเพิ่มพูนความส าเร็จเพื่อให้ช านาญในเร่ืองความส าเร็จ
เพื่อพลิกแพลงให้เกิดความส าเร็จ 
ตารางที่ ๒.๑ สาระส าคัญของความหมายของหลักอิทธิบาท ๔ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ที.ม. (ไทย)  อิทธิบาทธรรม ว่าเป็นส่ิงเพิ่มพูนความส าเร็จเพื่อให้

ช านาญเพื่อพลิกแพลงให้เกิดความส าเร็จเพื่อละกิเลส
อันเป็นเคร่ืองผูกใจ ๔ ประการ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต หลักความส าเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรม ท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จแห่งกิจการ เรียกว่า อิทธิบาท (ธรรมให้ถึง
ความส าเร็จ) 

พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญา นันทภิกขุ) ทางแห่งความส าเร็จ กล่าวคือ ข้อปฏิบัติ ให้บรรลุ
ความส าเร็จด้วยดี มีประสิทธิภาพนั่นเอง 

ปัญญา ใช้บางยาง 
 

ทางแห่งความส าเร็จ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จ 
ตามความประสงค์มี ๔ ประการ 

สนอง วรอุไร 
 

หลักธรรมท่ีท าให้ ประสบความส าเร็จเป็นบันไดแห่ง
ความสุขและความส าเร็จคนเราเมื่อมีความรักความ
พอใจ การท างานย่อมมีประสิทธิภาพและคนท างานก็
ย่อมมีความสุข 

๒.๑.๒ องค์ประกอบของอิทธิบาท ๔  
๑) ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักใคร่ส่ิงท่ีท าและพอใจใฝ่รักในจุดหมาย

ของส่ิงท่ีท านั้นอยากท าส่ิงนั้น ๆ ให้ส าเร็จ อยากให้งานนั้นหรือส่ิงนั้นบรรลุพูดง่ายๆ ว่ารักงานและรัก
จุดหมายของงาน พูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่า ความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเป่ียม 

                                          
๖ ปัญญา ใช้บางยาง, ธรรมาธิบายหลักธรรมในพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานค : โรงพิมพ์ ธรรมสภา, 

๒๕๔๘), หน้า ๕๐. 
๗ สนอง วรอุไร, ท าชีวิตให้ได้ดีและมีสุข, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อัมรินทร์ , 

๒๕๕๐), หน้า ๙๗. 



๑๕ 
 

สมบูรณ์ของส่ิงนั้น ๆ ของงานนั้น อยากท าให้ส าเร็จผลตามจุดหมายท่ีดีงามนั้น เมื่อเห็นส่ิงนั้นหรืองาน
นั้นก าลังเดินหน้าไปสู่จุดหมาย ก็เกิดปีติเป็นความเอิบอ่ิมใจ คร้ันส่ิงหรืองานท่ีท านั้นบรรลุจุดหมายก็
รับโสมนัสเป็นความฉ่ าชื่นใจท่ีพร้อมด้วยความรู้สึกโปร่งโล่งผ่องใสเบิกบานแผ่ออกไปเป็นอิสระไร้
ขอบเขตถ้าสามารถปลุกเร้าฉันทะให้เกิดอย่างแรงกล้า เกิดความรักในคุณค่าความดีงาม ความสมบูรณ์
ของส่ิงนั้นหรือจุดหมายนั้นอย่างเต็มท่ีแล้ว คนก็จะทุ่มเทชีวิตและจิตใจอุทิศให้แก่ส่ิงนั้นเมื่อรักแท้ก็
มอบใจให้อาจถึงขนาดยอมสละชีวิตเพื่อส่ิงนั้นได้ก็ต้องการท าส่ิงนั้นให้ดีท่ี สุดให้ส าเร็จผลอย่างดีท่ีสุด
ของส่ิงนั้นของงานนั้นไม่ห่วงพะวงกับส่ิงล่อเร้าหรือผลตอบแทนท้ังหลายจิตใจก็มุ่งแน่วแน่มั่นคงในการ
ด า เนิ น สู่จุ ดหมายเดิน เ รียบสม่ า เสมอ ไม่ ซ่ าน  ไม่ ส่าย  ฉั นทสมาธิ  จึ ง เ กิดขึ้ น โดยนั ยนี้ 
และพร้อมกับปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์ก็ย่อมเกิดควบคู่มาด้วย 

๒) วิริยะ แปลว่า ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบ่ัน ก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อท้อไม่หวั่นกลัวต่อ 
อุปสรรคและความยากล าบากเมื่อคนรู้ว่าส่ิงใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง ถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้ว 
แม้ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะลุถึงได้ยากนักมีอุปสรรคมาก หรืออาจใช้ เวลาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเขาก็ไม่ 
ท้อถอยกลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายท่ีเขาจะเอาชนะให้ได้ท าให้ส าเร็จ คนท่ีมีความเพียรเท่ากับมีแรงหนุน  
เวลาท างานหรือปฏิบัติธรรมก็ตามจิตใจจะแน่วแน่มั่นคงพุ่งตรงต่อจุดหมาย สมาธิก็เกิดขึ้นได้   
เรียกว่าเป็นวิริยะสมาธิ พร้อมท้ังมี ปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์เข้าประกอบคู่ไปด้วยกัน 

๓) จิตตะ แปลว่า ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพัน จดจ่อเฝ้าคิด
เร่ืองนั้นใจอยู่กับงานนั้น ไม่ปล่อยไม่ห่างไปไหนถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  
หรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งคนผู้นั้นจะไม่สนใจไม่รับรู้เร่ืองอ่ืน ๆ ย่อมน าให้สมาธิเกิดขึ้น จิตจะแน่วแน่ 
แนบสนิทในกิจท่ีท ามีก าลังมากเฉพาะส าหรับกิจนั้น เรียกว่าเป็นจิตตะสมาธิ พร้อมกันนั้นก็เกิด  
ปธานสังขาร คือ ความเพียร สร้างสรรค์ร่วมสนับสนุนไปด้วย 

๔) วิมังสา แปลว่า ความสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญ 
ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อน เกินเลย บกพร่อง หรือขัดข้อง เป็นต้น ในกิจท่ีท า 
รู้จัก ทดลองและคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุง ข้อนี้เป็นการใช้ปัญญาชักน าสมาธิ ซ่ึงจะเห็นได้ไม่ยาก 
คนมีวิมังสาเป็นพวกชอบคิด ค้นหาเหตุผลชอบสอบสวนทดลอง เมื่อท าอะไร ก็คิดพิจารณาทดสอบไป 
ก็คิดว่าผลนี้เกิดจากสาเหตุอะไร ท าไมจึงเป็นอย่างนี้ ผลคราวนี้เกิดจากปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบ  
เหล่านี้เท่านั้น ลองเปล่ียนองค์ประกอบนั้นแล้ว ไม่เกิดผลอย่างท่ีคาดหมาย เป็นเพราะอะไร จะแก้ไขท่ี
จุดไหน เป็นเหตุให้จิตแน่วแน่แล่นดิ่งไปกับเร่ืองท่ีพิจารณา ไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวก และมีก าลัง เรียกว่า
วิมังสาสมาธิ ซ่ึงจะมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์เกิดมาด้วย เช่นเดียวกับสมาธิข้อ อ่ืน ๆ๘ 

                                          
๘ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , พุทธธรรม , พิมพ์ครั้งที่  ๘ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๘๔๒ - ๘๔๔. 



๑๖ 
 

อิทธิบาท หมายถึง หลักธรรมท่ีน าไปสู่ความส าเร็จแห่ง กิจการนั้น ๆ ท่ีรียกว่า อิทธิบาท 
(ธรรมให้ถึงความส าเร็จ) ซ่ึงมี ๔ ข้อ คือ 

๑) ฉันทะ มีใจรัก คือพอใจจะท าส่ิงนั้นและท าด้วยใจรัก ต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จ   
อย่างดีแห่งกิจการหรืองานท่ีท า มิใช่สักว่าท าพอให้เสร็จ  ๆ หรือเพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผล
ก าไร 

๒) วิริยะ พากเพียรท า คือ ขยันหมั่นประกอบหมั่นกระท าส่ิงนั้นด้วยความพยายาม  
เข้ม แข้ง อดทน เอาธุระ ไม่ทอดท้ิง ไม่ท้อถอย 

๓) จิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ คือตั้งจิตรับรู้ในส่ิงท่ีท าและท าส่ิงนั้นด้วยความคิด ไม่ปล่อยใจให้ 
ฟุ้งซ่าน เล่ือนลอย 

๔) วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจตราหา เหตุผล
และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่อง ขัดข้อง เป็นต้น ในส่ิง ท่ีท านั้นโดยรู้จักทดลอง   
วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง๙ 

จากการทบทวนเอกสารปรากฏว่า มีนักวิชาการอธิบายถึงอิทธิบาท ๔ ท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎกไว้หลายท่าน ดังนี้ 

ในพระพุทธศาสนานั้น สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะและความเพียรท่ีมุ่งมั่นเจริญอิทธิบาท 
ประกอบด้วย วิริยสมาธิปธานสังขาร หมายถึง สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์เจริญ 
อิทธิบาทประกอบด้วย จิตตสมาธิปธานสังขาร หมายถึง สมาธิท่ีเกิดจากจิตตะและความเพียร  
สร้างสรรค์เจริญอิทธิบาทประกอบด้วย วิมังสาสมาธิปธานสังขาร หมายถึง สมาธิท่ีเกิดจากวิมังสา 
และความเพียรสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้น อิทธิบาท ๔ มีองค์ประกอบ ดังนี้๑๐ ฉันทสมาธิ หมายถึง 
สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะ วิริยะ หมายถึง การปรารภความเพียรทางใจ สัมมาวายามะ จิตตะ หมายถึง 
มโน มานัส มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ความบากบ่ัน ความตั้งหน้า ความพยายาม ความอุตสาหะ 
ความ ทนทาน ความเข้มแข็ง ความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดท้ิงธุระ ความประคับประคอง
ธุระไว้ด้วยดีวิริยะ วิริยินทรย์วิริยะพละสัมมาวายามะ วิมังสา หมายถึง ปัญญา กิริยาท่ีรู้ชัด ความไม่
ห ล ง  
ความวิจัยธรรม สัมมาทิฎฐิสมาธิหมายถึง ความตั้งอยู่แห่งจิตความด ารงอยู่แห่งจิตความไม่ส่ายไป  
แห่งจิต ความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิต ภาวะท่ีจิตไม่ส่ายไป ความสงบ สัมมาสมาธิ (สภาวะท่ีจิตมีอารมณ์  
เดียว) 

                                          
๙ แสงอรุณ โปร่งธุระ, พุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายเอกสารต ารา ส านักส่งเสริมวิชาการ  

สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๙), หน้า ๒๒๘ - ๒๒๙. 
๑๐ ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๒. 



๑๗ 
 

นอกจากนี้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสถึง อิทธิบาท ซ่ึงได้ทรงแสดงพระธรรม  
เทศนาท่ีปรากฏในพระอภิธรรมปิฎก ดังนี้ อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้๑๑ 

๑) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร 
๒) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร 
๓) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร 
๔) เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร 
หลักธรรมท่ีท าให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความส าเร็จท้ังในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน

ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติตามหลักอิทธิบาทท้ัง ๔ ประการ ซ่ึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาด้วยพระองค์เองและได้ทรงตรัสส่ังสอนให้พุทธบริษัทได้รู้และปฏิบัติตามจน
เป็นท่ีประจักษ์ชัดแจ้งและเห็นจริงตามค าส่ังสอนของพระองค์ เพราะฉะนั้นท่ีมาและความหมายของ
หลัก อิทธิบาทจึงมีปรากฏตามในพุทธพจน์ดังนี้ อิทธิบาท ๔ ได้แก่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

๑. เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยฉันทาสมาธิและปธานสังขาร 
๒. เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร 
๓. เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร  
๔. เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร๑๒ 
ในมหาปรินิพพานสูตร พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอานุภาพของอิทธิบาทธรรม 

ประการ ไว้ว่า อานนท์กรุงราชคฤห์น่าร่ืนรมย์ ภูเขาคิชฌกูฏน่าร่ืนรม อิทธิบาทธรรม ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญ
ท าให้มากแล้วท าให้เป็นดุจยานแล้ว ซ่ึงท าให้เป็นท่ีตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วส่ังสมแล้วปรารภดีผู้นั้ นเมื่อ
มุ่งหวังพึงด ารงอยู่ได้หนึ่งกัลป์หรือเกินกว่าหนึ่งกัลป์ อิทธิบาทธรรม ตถาคตเจริญท าให้มากแล้วท าให้
เป็นดุจยานแล้วท าให้เป็นท่ีตั้งแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้วส่ังสมแล้วปรารภดีแล้ว ตถาคตเมื่อมุ่งหวังพึ่งด ารงอยู่
ได้หนึ่ง กัลป์หรือเกินกว่าหนึ่งกัลป์๑๓ 

ในชนวสภสูตร สนังกุมารพรหม ได้แสดงการเจริญอิทธิบาทธรรม ประการ โดยพวก  
เทพช้ันดาวดึงส์ได้กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ทรงบัญญัติอิทธิบาทธรรม ประการนี้ แม้ท่ีทรงบัญญัติไว้อย่างดี ก็เพียงเพื่อเพิ่มพูนความส าเร็จ
เพื่อให้ช านาญในเร่ืองความส าเร็จเพื่อพลิกแพลงให้เกิดความส าเร็จภิกษุในธรรมวินัยนี้  

๑. เจริญอิทธิบาท คือฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะและความเพียร  
สร้างสรรค์) 

                                          
๑๑ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๔๓๑ – ๔๖๕/๓๔๒ – ๓๕๗. 
๑๒ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๔๓๑/๓๔๒.  
๑๓ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๗๙/๑๒๗.  



๑๘ 
 

๒. เจริญอิทธิบาท คือวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะและความเพียร 
สร้างสรรค์)๑๔ 

๓. เจริญอิทธิบาท คือจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากจิตตะและความเพียร
สร้างสรรค์) 

๔. เจริญอิทธิบาท คือวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากวิมังสาและความเพียร 
สร้างสรรค์) 

โดยเนื้อความในชนวสภสูตร ดังท่ีได้กล่าวมานี้ จะแสดงถึงอานิสงส์ของการเจริญ  
อิทธิบาทธรรมเพือ่เพิ่มพูนความส าเร็จ เพื่อเพิ่มพูนความช านาญซ่ึงก่อให้เกิดความส าเร็จตลอดท้ังการ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามสมประสงค์ ๑๕ 

สรุปว่า องค์ประกอบของอิทธิบาทธรรม คือ สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะ การปรารภความเพียร
ทางใจ สัมมาวายามะ มโน มานัส มโนวิญญาณธาตุท่ีสมกัน ความบากบ่ัน ความตั้งหน้า ความ
พยายาม ความอุตสาหะ ความ ทนทาน ความเข้มแข็ง ความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดท้ิง
ธุระ ความประคับประคองธุระไว้ด้วยดีวิริยะ วิริยินทรย์วิริยะพละสัมมาวายามะ ปัญญา กิริยาท่ีรู้ชัด 
ความไม่หลง ความวิจัยธรรม ความตั้งอยู่แห่งจิตความด ารงอยู่แห่งจิตความไม่ส่ายไป แห่งจิต ความไม่
ฟุ้งซ่านแห่งจิต ภาวะท่ีจิตไม่ส่ายไป ความสงบ สัมมาสมาธิ (สภาวะท่ีจิตมีอารมณ์ เดียว) 

  

                                          
๑๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๘. 
๑๕ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๔๓๒/๓๔๒. 



๑๙ 
 

 
 

ตารางที่ ๒.๒ สาระส าคัญของความหมายขององค์ประกอบของอิทธิบาท ๔ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 
 
 
 

ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักใคร่ส่ิงท่ีท า 
วิริยะ แปลว่า ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบ่ัน ก้าวไป ใจสู้ ไม่
ย่อท้อไม่หวั่นกลัวต่อ อุปสรรค จิตตะ แปลว่า ความคิดจดจ่อ 
หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพัน วิมังสา แปลว่า ความ
สอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญ 
ตรวจตราหาเหตุผล สอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณา
ใคร่ครวญ ตรวจตราหา เหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลย
บกพร่อง 

ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๒.  ฉันทะและความเพียรท่ีมุ่งมั่นเจริญอิทธิบาทธรรม วิริยสมาธิ
ปธานสังขาร หมายถึง สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะและความเพียร
สร้างสรรค์เจริญ อิทธิบาทประกอบด้วย จิตตสมาธิปธานสังขาร 
หมายถึง สมาธิท่ีเกิดจากจิตตะและความเพียร สร้างสรรค์เจริญ
อิทธิบาท 

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๗๙/๑๒๗.  ฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากฉันทะและความเพียร 
สร้างสรรค์) วิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจากวิริยะและ
ความเพียร สร้างสรรค์) จิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิท่ีเกิดจาก
จิตตะและความเพียรสร้างสรรค์) วิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิ
ท่ีเกิดจากวิมังสาและความเพียร สร้างสรรค์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

๒.๑.๓ ความหมายขององค์ประกอบของอิทธิบาทธรรม  
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น กล่าวได้ว่า หลักอิทธิบาทธรรม มีองค์ประกอบ ๔ ประการ 

คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑) ฉันทะ  
นักวิชาการได้อธิบายถึงความหมายของฉันทะไว้ดังนี้ 
ในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึง การเจริญ อิทธิ

บาทท่ีประกอบด้วยฉันทสมาธิ เป็นไฉน ความพอใจ การท าความพอใจความเป็นผู้ประสงค์จะท าความ
ฉลาด ความพอใจใน ธรรม นี้เรียกว่า ฉันทะ ภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้ว เข้าไปถึงแล้วด้วยดีเข้ามาถึงแล้ว 
เข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึง แล้วเข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบแล้วด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขารนี้ด้วย
ประการฉะนี้เพราะฉะนั้นจึง เรียกว่า ประกอบด้วยฉันทะสมาธิปธานสังขาร ๑๖ ความพอใจ ได้แก่ 
ความมีใจรักใคร่ส่ิงท่ีท า และพอใจใฝ่รักในจุดหมาย ของส่ิงท่ีท านั้นอยากท าส่ิงนั้น ๆ ให้ส าเร็จ อยาก
ให้งานนั้นหรือส่ิงนั้นบรรลุพูดง่ายๆว่ารักงานและรัก จุดหมายของงาน พูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่า
ความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเป่ียม สมบูรณ์ของส่ิงนั้น ๆ ของงานนั้น อยากท าให้
ส าเร็จผลตามจุดหมายท่ีดีงามนั้นเมื่อเห็นสิ่งนั้นหรืองาน นั้นก าลังเดินหน้าไปสู่จุดหมาย๑๗ และพอใจ
จะท าส่ิงนั้นและท าด้วยใจรัก ต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จ อย่างดีแห่งกิจการหรืองานท่ีท า มิใช่สักว่า
ท าพอให้เสร็จๆ หรือเพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผลก าไร๑๘ 

สรุปว่า ฉันทะ คือ ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักใคร่ส่ิงท่ีท า และพอใจใฝ่รักในจุดหมาย 
ของส่ิงท่ีท านั้นอยากท าส่ิงนั้น ๆ ให้ส าเร็จพอใจจะท าส่ิงนั้นและท าด้วยใจรัก ต้องการท าให้เป็น
ผลส าเร็จ อย่างดีแห่งกิจการหรืองานท่ีท า มิใช่สักว่าท าพอให้เสร็จๆ หรือเพียงเพราะอยากได้รางวัล
หรือผลก าไร 

  

                                          
๑๖ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๔๓๒/๓๔๒. 
๑๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , พุทธธรรม , พิมพ์ครั้งที่  ๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๘๔๒ – ๘๔๔. 
๑๘ แสงอรุณ โปร่งธุระ, พุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายเอกสารต ารา ส านักส่งเสริมวิชาการ 

สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๙), หน้า ๒๒๘ - ๒๒๙. 



๒๑ 
 

 
ตารางที่ ๒.๓ สาระส าคัญความหมายของฉันทะ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๔๓๒/๓๔๒. ความพอใจ  การท าความพอใจความเป็นผู้ประสงค์จะท า

ความฉลาด 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 

ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักใคร่ส่ิงท่ีท าและพอใจใฝ่
รักในจุดหมาย ของส่ิงท่ีท านั้นอยากท าส่ิงนั้น ๆ ให้ส าเร็จ 

แสงอรุณ โปร่งธุระ 
 

พอใจจะท าส่ิงนั้นและท าด้วยใจรัก ต้องการท าให้เป็น
ผลส าเร็จ อย่างดีแห่งกิจการหรืองานท่ีท า มิใช่สักว่าท า
พอให้เสร็จ ๆ หรือเพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผล
ก าไร 

๒) วิริยะ  
นักวิชาการได้อธิบายถึงความหมายของวิริยะไว้ดังนี้ 
วิริยะ คือ ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบ่ัน ก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อท้อไม่หวั่นกลัวต่อ

อุปสรรคและความยากล าบากเมื่อคนรู้ว่าส่ิงใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง ถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้ว 
แม้ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะลุถึงได้ยากนักมีอุปสรรคมาก หรืออาจใช้เวลาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเขาก็ไม่
ท้อถอยกลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายท่ีเขาจะเอาชนะให้ได้ท าให้ส าเร็จ คนท่ีมีความเพียรเท่ากับมีแรงหนุน
เวลาท างานหรือปฏิบัติธรรมก็ตามจิตใจจะแน่วแน่มั่นคงพุ่งตรงต่อจุดหมาย สมาธิก็เกิดขึ้นได้เรียกว่า
เป็นวิริยะสมาธิ พร้อมท้ังมี ปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์เข้าประกอบคู่ไปด้วยกัน ๑๙ ขยัน
หมั่นประกอบหมั่นกระท าส่ิงนั้นด้วยความพยายาม เข้ม แข้ง อดทน เอาธุระ ไม่ทอดท้ิง ไม่ท้อถอย๒๐ 
ความเพียรพยายามในการท างานนั้น คือเมื่อตนมีฉันทะท่ีจะท างานใดแล้ว ก็ลงมือท าและตามธรรมดา
การท างานนั้น เราจะต้องประสบกับส่ิงท่ีไม่พอใจหลายอย่าง เช่น ความเหน็ดเหนื่อยความร้อน ความ
หนาว ความหิวกระหาย ความง่วง และบางอย่างก็ขาดความเพลิดเพลินเจริญใจ วิถีทางของการ
ท างานเป็นอย่างนี้  จะต่างกันบ้างก็แต่จะมากหรือน้อยเท่านั้น๒๑ 

                                          
๑๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , พุทธธรรม , พิมพ์ครั้งที่  ๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๘๔๒ – ๘๔๔. 
๒๐ แสงอรุณ โปร่งธุระ, พุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายเอกสารต ารา ส านักส่งเสริมวิชาการ 

สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๙), หน้า ๒๒๘ - ๒๒๙. 
๒๑ กรมศาสนา, พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๓๕, พิมพ์ครั้งที่ ๓.

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมศาสนา,๒๕๒๑), หน้า ๒๙๔. 



๒๒ 
 

สรุปว่า วิระยะ คือ ความเพียร ได้แก่ ความอาจหาญแกล้วกล้าบากบ่ันก้าวไปใจสู้ไม่ย่อ
ท้อ ไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและความยากล าบาก เมื่อคนรู้ว่าส่ิงใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึงถ้าวิริยะ
เกิดขึ้นแก่เขาแล้ว แม้ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะลุถึงได้ยากนับมีอุปสรรคมาก 
ตารางที่ ๒.๔ สาระส าคัญความหมายของวิริยะ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 

ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบ่ัน ก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อ
ท้อไม่หวั่นกลัวต่อ อุปสรรคและความยากล าบากเมื่อ
คนรู้ว่าส่ิงใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง 

แสงอรุณ โปร่งธุระ 
 

ขยันหมั่ นประกอบหมั่นกระท า ส่ิงนั้ นด้ วยความ
พยายาม เข้ม แข้ง อดทน เอาธุระ ไม่ทอดท้ิง ไม่
ท้อถอย 

กรมศาสนา  
 

ความเพียรพยายามในการท างานนั้น คือเมื่อตนมี
ฉันทะท่ีจะท างานใดแล้ว ก็ลงมือท าและตามธรรมดา
การท างานนั้น 

 

 
๓) จิตตะ นักวิชาการได้อธิบายถึงความหมายของจิตตะไว้ดังนี้ 
จิตตะ คือ ความใส่ใจกับงานท่ีท า ฝักใฝ่กับธุรกิจของตนตรงกันข้ามกับการทอดธุระ และ

ความปล่อยปละละเลยจิตตะ เป็นปัจจัยส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง หรับคนท างานทุกต าแหน่งหน้าท่ี 
ขอให้นึกถึงลักษณะของคนท่ีขาดจิตตะนี้ก่อนว่า จะเป็นคนท าให้งานเสียหายได้อย่างไร๒๒ ความคิดจด
จ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพัน จดจ่อเฝ้าคิด เร่ืองนั้นใจอยู่กับงานนั้น ไม่ปล่อยไม่ห่างไป
ไหนถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งคนผู้นั้นจะไม่สนใจไม่
รับรู้เร่ืองอ่ืน ๆ๒๓ เอาจิตฝักใฝ่ คือตั้งจิตรับรู้ในส่ิงท่ีท าและท าส่ิงนั้นด้วยความคิด ไม่ปล่อยใจให้  
ฟุ้งซ่าน เล่ือนลอย๒๔ 

                                          
๒๒ กรมศาสนา, พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๓๕, พิมพ์ครั้งที่ ๓.

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมศาสนา,๒๕๒๑), หน้า ๒๙๔-๕. 
๒๓ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , พุทธธรรม , พิมพ์ครั้งที่  ๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๘๔๒ – ๘๔๔. 
๒๔ แสงอรุณ โปร่งธุระ, พุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายเอกสารต ารา ส านักส่งเสริมวิชาการ 

สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๙), หน้า ๒๒๘ - ๒๒๙. 



๒๓ 
 

สรุปว่า จิตตะ คือ ความเอาใจใส่กับงานท่ีตนท า พูดง่าย ๆ คือหมั่นตรวจตราดูแล เอาใจ
จ่อไว้กับงานของตนความมีจิตผูกพัน จดจ่อเฝ้าคิด เร่ืองนั้นใจอยู่กับงานนั้น ไม่ปล่อยไม่ห่างไปไหนถ้า
จิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งคนผู้นั้นจะไม่สนใจไม่รับรู้เร่ือง
อ่ืน ๆ 
ตารางที่ ๒.๕ สาระส าคัญความหมายของจิตตะ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กรมศาสนา,กรม 
 

ความใส่ใจกับงานท่ีท า ฝักใฝ่กับธุรกิจของตนตรงกัน
ข้ามกับการทอดธุระ และความปล่อยปละละเลยจิตตะ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 

ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิต
ผูกพัน จดจ่อเฝ้าคิด เร่ืองนั้นใจอยู่กับงานนั้น  

กรมศาสนา,กรม 
 

เอาจิตฝักใฝ่ คือตั้งจิตรับรู้ในส่ิงท่ีท าและท าส่ิงนั้นด้วย
ความคิด ไม่ปล่อยใจให้ ฟุ้งซ่าน เล่ือนลอย 

๔) วิมังสา นักวิชาการได้อธิบายความหมายของวิมังสาไว้ดังนี้ 
วิมังสา คือ การท างานด้วยปัญญา ไตร่ตรอง พิสูจน์ทดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุงแก้ไข  

ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่ง
หย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้องในส่ิงท่ีท านั้นโดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 
เป็นต้น เพื่อจัดการและด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป การใช้ปัญญาประกอบการท างาน ปัญญา
ท่ีว่านี้ก็ได้แก่วิชาความรู้ และความรู้ส าคัญท่ีจะน าออกใช้ก็คือความรู้เร่ืองงานท่ีตนท านั้นเอง เร่ิมแต่
รู้จักงานท่ีท าว่าเราท าอะไร มีขอบเขตแค่ไหนรู้จักผลได้ผลเสียของงาน รู้จักวิธีท างานให้ได้ผลดี วิธีทุ่น
แรงทุ่นเวลาและเพิ่มผลงาน การใช้ปัญญาพิจารณางานของตนและ ความสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่
การใช้ปัญญาพิจารณา หมั่นใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่อง
หรือขัดข้องเป็นต้นในกิจท่ีท า รู้จักทดลองและคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุง ข้อนี้เป็นการใช้ปัญญาชัก
น าสมาธิซ่ึงจะเห็นได้ไม่ยากคนมีวิมังสาชอบคิดค้นหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เมื่อท าอะไรก็คิด
พิจารณาทดสอบไป๒๕ ความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเ ร็จ  เ ก่ียวกับเ ร่ืองนั้น ๆ 
ให้ลึกซ้ึงยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา ค านี้รวมความหมายของค าว่าปัญญาไว้อย่างเต็มท่ี๒๖ 

                                          
๒๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , พุทธธรรม , พิมพ์ครั้งที่  ๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๘๔๒ – ๘๔๔. 
๒๖ พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญา นันทภิกขุ ) , พจนานุกรมธรรมของท่านปัญญานันทะ , 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ม.ป.ป.), หน้า ๑๕๐. 



๒๔ 
 

สรุปว่า วิมังสา คือ การใช้ปัญญา พิจารณา หมั่นใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และ
ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องหรือขัดข้องเป็นต้น  ในกิจท่ีท า รู้จักทดลองและคิดค้นหา
ทางแก้ไขปรับปรุงและใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกิน
เลยบกพร่องขัดข้องในส่ิงท่ีท านั้นโดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 
ตารางที่ ๒.๖ สาระส าคัญความหมายของวิมังสา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 

การใช้ปัญญาพิจารณางานของตนและ ความสอบสวน
ไตร่ตรอง ได้แก่การใช้ปัญญาพิจารณา หมั่นใคร่ครวญ
ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลย
บกพร่องหรือขัดข้องเป็นต้นในกิจท่ีท า รู้จักทดลองและ
คิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุง 

พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
 

ความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จ เก่ียวกับ
เร่ืองนั้น ๆ ใหลึ้กซ้ึงยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดเวลา  

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบของการ
บริหารสมัยใหม่ ได้ดังนี้คือ ๑) ด้านฉันทะ ๒) ด้านวิริยะ ๓) ด้านจิตตะและ ๔) ด้านวิมังสา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๑ องค์ประกอบของหลักอิทธิบาท ๔ 
ที่มา : สังเคราะห์มาจากแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 

๑) ด้านฉันทะ (มีใจรัก) คือ การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ี
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและ มีการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

ด้านฉันทะ  
(มีใจรัก) 

ด้านวิริยะ  
(พากเพียรท า) 

ด้านจิตตะ 
 (เอาจิตฝักใฝ่) 

ด้านวิมังสา  
(ใช้ปัญญาสอบสวน) 

หลักอิทธิบาท ๔ 



๒๕ 
 

๒) ด้านวิริยะ (พากเพียรท า) คือ การประเมินสถานการณ์ก่อนการปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการ การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการไปตามขั้นตอนท่ีได้วางไว้และการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๓) ด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) คือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด การ
ติดตามตรวจสอบและการด าเนินงานระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการและ การน าผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔) ด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) คือ การด าเนินโครงการกิจการน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการกิจกรรมอย่าง
แท้จริงและ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหาแนวทางแก้ไข ปัญหาจากการติดตามและประเมินผล 

 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสมัยใหม่ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารสมัยใหม่  เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาเร่ือง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมือง
ในจังหวัดชลบุรี” สรุปได้ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของการบริหาร 
การบริหารจัดการ ค าสองค านี้เป็นการผสมผสานระหว่างค าว่า “การบริหาร” และ “การ

จัดการ” ซ่ึงการบริหาร คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บร รลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การ
น า (Leading) และการควบคุม (Controlling) ๒๗ เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร 
ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ ๑) เป็นกระบวนการของการด าเนินงานท่ีต่อเนื่องและ
สัมพันธ์กัน ๒) เน้นท่ีการบรรลุเป้าหมายขององค์การ และ ๓) การท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดย
ผสมผสานบุคลากรและทรัพยากร๒๘ เช่นเดียวกับ ดรักเกอร์ (Drucker) ท่ีว่า การบริหาร หมายถึง 
การท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการจัดการ ๔ ประการ 
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้น า และการควบคุมองค์กร๒๙  กล่าวได้ว่า การบริหารคือ 

                                          
๒๗ รังสรรค์ ศรีประเสริฐ, การจัดการสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓. 
๒๘ เนตร์พัณณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ทริปเพ้ิล กรุ๊ป, ๒๕๕๐),  

หน้า ๒. 
๒๙ Drucker, P.F., Management: Tasks, Responsibilities, Practices, (New York: Truman 

Talley Books, 2005), pp. 6-26. 



๒๖ 
 

การติดตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยองค์การหรือบุคลากรท่ีร่วมงานกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะนั้น ผู้จัดการท่ีดีต้องมีอิทธิพลต่อความส าเร็จขององค์การนอกเหนือไปจาก
ความส าเร็จของตนเอง๓๐ เป็นกระบวนการท างานกับผู้คนและทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ ผู้บริหารหรือผู้จัดการท่ีดีจะต้องท าท้ังสองอย่าง เป็น การการติดตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล๓๑ 

สรุปว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการท างานในการบริหารจัดการท่ีเก่ียวข้องกับ
บุคลากรและทรัพยากรในองค์การ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การ หลักในการบริหารนั้น
ขึ้นกับองค์การว่าจะเลือกใช้การจัดการรูปแบบใด ซ่ึงมีปัจจัยหลายด้าน ท้ังส่ิงแวดล้อมภายนอก
องค์การ และปัจจัยภายในองค์การ แนวคิดการบริหารงาน 
ตารางที่ ๒.๗ สาระส าคัญของความหมายของการบริหาร 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
รังสรรค์  ศรีประเสริฐ  
 

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ประกอบด้วยการวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า 
(Leading) และการควบคุม (Controlling)  

เนตร์พัณณา ยาวิราช  
 

การเปล่ียนแปลงระบบการกระท า เช่น มีการเปล่ียนแปลง
ระบบสังคมระบบการเมืองและระบบบริหาร 

Drucker, P.F.  
 

การท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ  

Kenicki, A. and Williams, B.K. 
 

การติ ดตาม เ ป้าหมายอย่ า งมีประ สิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล 

Bateman, S.T. and Snell  
 

การบริหารคนและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

 

 
๒.๒.๒ แนวคิดการบริหารสมัยใหม่ POLC 

                                          
๓๐ Kenicki, A. and Williams, B.K., Management: A Practical Introduction, (2nded.). (New York: 

McGraw-Hill / Irwin, 2006), p. 12. 
๓๑ Bateman, S.T. and Snell, A.S., Management: Leading & Collaborating in A 

Competitive World, (8thed.), (Boston, MA: McGraw Hill, 2009), p. 19. 



๒๗ 
 

ผู้ให้ก าเนิดแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ POLC คือ อัลเลน (Allen) ท่ีปรึกษาด้านการ
จัดการชาวอเมริกัน ท่ีเขาเขียนหนังสือ Management and Organization ขึ้นในปี ค.ศ. 1958 โดย 
POLC ถือว่าเป็นทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ในยุคเร่ิมแรกท่ียังคงนิยมใช้มาจนถึงปัจจุบัน  

POLC คือ การบริหารสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นตัวย่อของค า ๔ ค า คือ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑) การวางแผน มีนักวิชาการได้อธิบายเก่ียวกับการวางแผน ไว้ดังนี้ 
การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดกิจกรรมตลอดจนภารกิจต่าง ๆ ท่ีต้องปฏิบัติ

เอาไว้ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เป็นแนวทางตลอดจนทิศทางในการปฏิบัติงาน การวางแผนควรต้องมี
การก าหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ีจะท าให้บรรลุผลตามท่ีต้องการ๓๒ การวางแผน (Planning) 
เป็นการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานขององค์การในอนาคต ตัดสินใจในงาน และประโยชน์จาก
ทรัพยากรให้เป็นไปตามท่ีต้องการเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ ในส่วนของการปฏิบัติตามกลยุทธ์การ
วางแผนจะเก่ียวข้องกับการก าหนดเป้าหมายและการประสมประสาน ตลอดจนการประสานงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ในทุกระดับองค์การ๓๓ การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ท่ี
ต้องการบรรลุผลหรือสัมฤทธิ์ผล และการตัดสินใจล่วงหน้าเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมท่ีจ าเป็นต่อ
การบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว การวางแผนก็จะครอบคลุมถึงส่ิงต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ SWOT การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนดทิศทางขององค์การ  การก าหนดทางเลือกของการบริหาร
องค์การ๓๔ การวางแผน เป็นการก าหนดหน้าท่ีการงานท่ีต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ โดยก าหนดว่าจะด าเนินการอย่างไรและด าเนินการเมื่อไร เพื่อให้ความส าเร็จตามแผนท่ีวาง
ไว้การวางแผนต้องควบคุมท้ังในระยะส้ันและระยะยาว๓๕ การวางแผน (Planning) หมายถึง การ
ตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะด าเนินการอย่างไรให้บรรลุและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากท่ีสุด๓๖ การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดกิจกรรมตลอดจนภารกิจ

                                          
๓๒ Allen, L.A., Organization and Management, (New York: McGraw-Hill, 1958), P. 56.  
๓๓ มกรพ์พล พันสวัสดิวงและชัยวุฒิ จันมา, “การพัฒนาการบริหารตามกระบวนการบริหารและทักษะ

การบริหารของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ”, 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๔ (มกราคม-เมษายน, ๒๕๖๐) : ๙-๑๙. 

๓๔ กฤช เพ่ิมทันจิตต์, เอกสารค าบรรยายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
http://nidamppm 14.files.wordpress.com/2009/08/lecture-dr-krit_1.doc. [ ๑๓ สิงหาคม๒๕๖๓]. 

๓๕ สาคร สุขทวีวงศ์, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ จี พี ไซ
เบอร์พรินท์, ๒๕๕๐), หน้า ๒๕. 

๓๖ พระมหาวิชาญ สุวิชาโณ และคณะ, โรงเรียนวิ ถีพุทธ Buddhist Oriented School, 
(พระนครศรีอยุธยา : ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม ส านักงานพระสอนศีลธรรมและหลักสูตรพุทธบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒), หน้า ๑๐๔. 



๒๘ 
 

ภารกิจต่าง ๆ ท่ีต้องปฏิบัติเอาไว้ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เป็นแนวทางตลอดจนทิศทางในการ
ปฏิบัติงาน การวางแผนควรต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ีจะท าให้บรรลุผลตามท่ี
ต้องการ๓๗ การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดกิจกรรมตลอดจนภารกิจต่าง ๆ ท่ีต้องปฏิบัติ
เอาไว้ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เป็นแนวทางตลอดจนทิศทางในการปฏิบัติงาน การวางแผนควรต้องมี
การก าหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ีจะท าให้บรรลุผลตามท่ีต้องการ๓๘ 

สรุปว่า การวางแผน หมายถึง การก าหนดหน้าท่ีการงานท่ีต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ โดยก าหนดว่าจะด าเนินการอย่างไรและด าเนินการเมื่อไร เพื่อให้ความส าเร็จ
ตามแผนท่ีวางไว้การวางแผนต้องควบคุมท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
ตารางที่ ๒.๘ สาระส าคัญของความหมายของการวางแผน 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Allen, L.A   
 

การก าหนดกิจกรรมตลอดจนภารกิจต่าง ๆ 

มกรพ์พล พันสวัสดิวง และชัยวุฒิ จันมา 
 

เ ป็นการก าหนดเป้าหมายในการปฏิ บัติงานของ
องค์การในอนาคต ตัดสินใจในงาน 

กฤช เพิ่มทันจิตต์  
 

เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ท่ีต้องการบรรลุผล
หรือสัมฤทธิ์ผล  

สาคร สุขทวีวงศ์  
 

เป็นการก าหนดหน้าท่ีการงานท่ีต้องปฏิบัติ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

พระมหาวิชาญ สุวิชาโณ และคณะ การวางแผน เป็นการก าหนดหน้าท่ีการงานท่ีต้อง
ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ   

Draft, R.L.  
 

การวางแผน หมายถึง การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะ
ด าเนินการอย่างไรให้บรรลุ 

Bateman, S.T. and Snell  
 

การวางแผน คือ การก าหนดกิจกรรมตลอดจนภารกิจ
ต่าง ๆ 

๒) การจัดองค์กร (Organizing) มีนักวิชาการได้อธิบายเก่ียวกับการจัดองค์การไว้ดังนี้ 

                                          
๓๗ Draft, R.L., Management, (6thed.), (Australia:Thomson South-Western,2003, 

pp. 26-27. 
๓๘ Bateman, S.T. and Snell, A.S., Management: Leading & Collaborating in A 

Competitive World, (8thed.), (Boston, MA: McGraw Hill, 2009), pp. 19-21. 



๒๙ 
 

การจัดองค์กร คือ การก าหนดโครงสร้างต าแหน่ง ก าหนดบทบาทหน้าท่ี ตลอดจนการ
ท างานของทุกภาคส่วนให้สอดคล้อง ราบร่ืนและไม่ทับซ้อนกัน รวมถึงการจัดระเบียบในการท างานท่ี
จะท าให้การท างานไม่สะดุด จัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน จัดการงานให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุด๓๙ การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการหาว่าจะท างาน
อะไรบ้าง ใครเป็นผู้ท า วิธีการท่ีจะรวมกลุ่มงาน ผู้ท่ีจะรายงานและรายงานถึงใคร รวมท้ังท่ีไหนท่ีจะ
ท าการตัดสินใจได้ เป็นการออกแบบและด าเนินการระบบ เพื่อจัดเตรียมโครงสร้างและความ
สม่ าเสมอขององค์การในการปฏิบัติตามกลยุทธ์๔๐ การจัดองค์การ (Organization) คือ การก าหนด
บทบาทหน้าท่ีในการบริหาร ก าหนดความรับผิดชอบระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา๔๑ 
การจัดองค์กร เป็นการมอบหมายงานให้บุคคลในแผนกหรือฝ่ายได้ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนท่ีวางไว้ เมื่อแผนกหรือฝ่ายประสบความส าเร็จก็จะทา ให้องค์การประสบความส าเร็จไปด้วยดี๔๒ 
การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ และการจัดระบบการ
ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร๔๓ การจัดองค์การ (Organizing) ประกอบด้วย การจัด
บุคคลแบ่งแผนงานและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผนงาน เพื่อให้องค์กร
สามารถด าเนินการตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดการวางแผน๔๔ การจัดการ
องค์กร (Organizing) คือ การก าหนดโครงสร้างต าแหน่ง ก าหนดบทบาท หน้าท่ี ตลอดจนการท างาน
ของทุกภาคส่วนให้สอดคล้อง ราบร่ืน และไม่ทับซ้อนกัน การจัดการองค์กรยังรวมไปถึงการจัด

                                          
๓๙ Allen, L.A., Organization and Management, (New York: McGraw-Hill, 1985), P. 56. 
๔๐ มกรพ์พล พันสวัสด์ิวง และชัยวุฒิ จันมา, การพัฒนาการบริหารตามกระบวนการบริหารและทักษะ

การบริหารของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๔ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : ๙-๑๙. 

๔๑ กฤช เพ่ิมทันจิตต์, เอกสารค าบรรยายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
http://nidamppm 14.files.wordpress.com/2009/08/lecture-dr-krit_1.doc. [๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓]. 

๔๒ สาคร สุขทวีวงศ์, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ จี พี ไซ
เบอร์พรินท์, ๒๕๕๐), หน้า ๒๕. 

๔๓ พระมหาวิชาญ สุวิชาโณ และคณะ, โรงเรียนวิ ถีพุทธ Buddhist Oriented School, 
(พระนครศรีอยุธยา : ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม ส านักงานพระสอนศีลธรรมและหลักสูตรพุทธบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒), หน้า ๑๐๔. 

๔๔ Draft, R.L., Management, (6thed.), (Australia: Thomson South-Western, 2003), pp. 26 – 
27. 



๓๐ 
 

ระเบียบในการท างานท่ีจะท าให้การท างานไม่สะดุด จัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน จัดการงานให้เป็น
ระบบระเบียบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุด๔๕ 

สรุปว่า การจัดองค์กร หมายถึง การมอบหมายงานให้บุคคลในแผนกหรือฝ่ายได้ปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว้ เมื่อแผนกหรือฝ่ายประสบความส าเร็จก็จะทา ใ ห้องค์การ
ประสบความส าเร็จไปด้วยดี 

 

ตารางที่ ๒.๙ สาระส าคัญของความหมายของการจัดองค์กร 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Allen, L.A,2549  
 

จั ดก าร งาน ใ ห้ เ ป็ นระ บบระ เ บีย บ เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุด 

มกรพ์พล พันสวัสดิ์วงและชัยวุฒิ จันมา 
 

เป็นการหาว่าจะท างานอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ท า วิธีการ
ท่ีจะรวมกลุ่มงาน 

กฤช เพิ่มทันจิตต์  
 

การก าหนดบทบาทหน้าท่ีในการบริหาร 

สาคร สุขทวีวงศ์  
 

เป็นการมอบหมายงานให้บุคคลในแผนกหรือฝ่ายได้
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว้ 

พระมหาวิชาญ สุวิชาโณ และคณะ  
 

กระบวนการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ และการจัดระบบ
การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

Draft, R.L., Management 
 

การจัดบุคคลแบ่งแผนงานและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ 

Bateman, S.T. and Snell 
 

การก าหนดโครงสร้างต าแหน่ง ก าหนดบทบาท หน้าท่ี 
ตลอดจนการท างานของทุกภาคส่วน 

 
๓) การน า (Leading) มีนักวิชาการได้อธิบายเก่ียวกับการน า ไว้ดังนี้ 
การเป็นผู้น า คือ ภาวะในการควบคุมการท างานให้ส าเร็จลุล่วง โดยต้องสามารถสร้าง

แรงจูงใจให้ทุกคนอยากร่วมท างานได้ ต้องบริหารงานบุคคลให้ดี ต้องเข้าใจการท างานของตนเองและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดีและมีการตัดสินใจท่ีรอบคอบ ฉับไว ดีเยี่ยม 
สามารถท่ีจะน าพาทุกคนบรรลุเป้าหมายไปสู่ความส าเร็จได้๔๖ การน า (Leading) เป็นหน้าท่ีงานอย่าง

                                          
๔๕ Bateman, S.T. and Snell, A.S., Management: Leading & Collaborating in A 

Competitive World, (8thed.), (Boston, MA: McGraw Hill, 2009), pp. 19-21. 
๔๖ Allen, L.A., Organization and Management, (New York: McGraw-Hill, 1985), P. 56. 



๓๑ 
 

หนึ่งในการจัดการ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการใช้อิทธิพลต่อการจูงใจผู้ปฏิบัติตามให้ไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์การ๔๗ การน า (Leadership) คือ การท่ีผู้บริหารท่ีดีจะต้องมีความสามารถในการ
ระดมก าลังคนให้สามารถใช้ความสามารถและสมองให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้น าจะต้องมีการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล มีการก าหนดทิศทาง การสร้างแรงจูงใจ และการส่ือสารกับบุคลากร๔๘ การ
ชี้น า เป็นการจูงใจการชักน า การกระตุ้นและช้ีทิศทางให้ด าเนินไปสู่เป้าหมาย โดยการเพิ่มผลผลิตและ
เน้นมนุษย์สัมพันธ์ท าให้เกิดระดับผลผลิตในระยะยาวท่ีสูงกว่า ภาวะงานเพราะคนมักไม่ค่อยชอบ
ภาวะงาน๔๙ การน า (Leading) หมายถึง การอ านวยการและการประสานงาน เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงต้องอาศัยภาวะผู้น าของผู้บริหาร๕๐ การชี้น า (Leading) 
ประกอบด้วย ภาวะผู้น า (Leadership) ซ่ึงเก่ียวกับการพัฒนาตัวผู้บริหารเองและการจูงใจ 
(Motivation) ซ่ึ งเ ก่ียว กับการชั กจูง ห รือการกระตุ้นใ ห้ ผู้ อ่ืนท า งานได้ เต็ม ท่ีตามความ รู้
ความสามารถ๕๑ การชี้น า (Leading) คือ ความสามารถของผู้บริหารในการกระตุ้น หรือส่งเสริมให้
พนักงานหรือลูกน้องให้มีประสิทธิภาพการท างานท่ีอยู่ในระดับสูง ท้ังนี้รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ การ
ส่ือสารกับพนักงานในแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือให้ค าแนะน าและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้พนักงานสามารถท างานได้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ ภาวะในการควบคุมการท างานให้ส าเร็จ
ลุล่วง โดยต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนอยากร่วมท างานได้ ต้องบริหารงานบุคคลได้ดี ต้ อง
เข้าใจการท างานของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี และมีการ
ตัดสินใจท่ีรอบคอบ ฉับไว ดีเยี่ยม สามารถท่ีจะน าพาทุกคนบรรลุเป้าหมายไปสู่ความส าเร็จได้๕๒ 

                                          
๔๗ มกรพ์พล พันสวัสดิวงและชัยวุฒิ จันมา, “การพัฒนาการบริหารตามกระบวนการบริหารและทักษะ

การบริหารของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ”, 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๔ (มกราคม-เมษายน, ๒๕๖๐) : ๙-๑๙. 

๔๘ กฤช เพ่ิมทันจิตต์, เอกสารค าบรรยายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
http://nidamppm ๑๔.files.wordpress.com/๒๐๐๙/๐๘/lecture-dr-krit_๑.doc. [๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓]. 

๔๙ สาคร สุขทวีวงศ์, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ จี พี ไซ
เบอร์พรินท์, ๒๕๕๐), หน้า ๒๕. 

๕๐ พระมหาวิชาญ สุวิชาโณ และคณะ, โรงเรียนวิ ถีพุทธ Buddhist Oriented School, 
(พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒), หน้า ๑๐๔. 

๕๑ Draft, R.L., Management, (6thed.), (Australia: Thomson South-Western, 2003), pp. 26 - 
27. 

๕๒ Bateman, S.T. and Snell, A.S., Management: Leading & Collaborating in A 
Competitive World, (8thed.), (Boston, MA: McGraw Hill, 2009), pp. 19-21. 
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สรุปว่า การน า เป็นการจูงใจการชักน า การกระตุ้นและชี้ทิศทางให้ด าเนินไปสู่เป้าหมาย 
โดยการเพิ่มผลผลิตและเน้นมนุษย์สัมพันธ์ท าให้เกิดระดับผลผลิตในระยะยาวท่ีสูงกว่า ภาวะงาน
เพราะคนมักไม่ค่อยชอบภาวะงาน 
ตารางที่ ๒.๑๐ สาระส าคัญของความหมายของการน า 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Allen, L.A ภาวะในการควบคุมการท างานให้ส าเร็จลุล่วง โดยต้อง

สามารถสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนอยากร่วมท างานได้ 
มกรพ์พล พันสวัสดิ์วงและชัยวุฒิ จันมา 
 

การใช้ อิทธิพลต่ อการจูง ใจ ผู้ปฏิ บัติ ตามให้ ไป สู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 

กฤช เพิ่มทันจิตต์ การท่ีผู้บริหารท่ีดีจะต้องมีความสามารถในการระดม
ก าลังคนให้สามารถใช้ความสามารถและสมองให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

สาคร สุขทวีวงศ์ เป็นการจูงใจการชักน า การกระตุ้นและชี้ทิศทางให้
ด าเนินไปสู่เป้าหมาย โดยการเพิ่มผลผลิต 

พระมหาวิชาญ สุวิชาโณ และคณะ  การอ านวยการและการประสานงาน เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

Draft, R.L. 
 

การพัฒนาตัวผู้บริหารเองและการจูงใจ (Motivation) 
ซ่ึงเก่ียวกับการชักจูง หรือการกระตุ้นให้ผู้อ่ืนท างานได้
เต็มท่ีตามความรู้ความสามารถ 

Bateman, S.T. and Snell  
 

ความสามารถของผู้บริหารในการกระตุ้น หรือส่งเสริม
ให้พนักงานหรือลูกน้องให้มีประสิทธิภาพการท างานท่ี
อยู่ในระดับสูง ท้ังนี้รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ 

 

 
๔) การควบคุม (Controlling) มีนักวิชาการได้อธิบายเก่ียวกับการวางแผนไว้ดังนี้ 
การควบคุม คือ การดูแลบุคลากรตลอดจนการท างานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวาง

ไว้ ตลอดจนการติดตามประเมินผลว่าการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเปล่า มีความส าเร็จมากน้อยเพียงไร การควบคุมนั้นยังหมายถึงการจัดการกับปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใ ห้ เ กิดผลกับการท างานน้อยท่ีสุด อีกด้วย ๕๓ เป็นขั้นตอนการวัด
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับแผนท่ีวางไว้ และใช้วิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดความ

                                          
๕๓ Allen, L.A., Organization and Management, (New York: McGraw-Hill, 1958), P. 56. 
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เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ การใช้เทคนิคการควบคุมจะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจ
ว่ากลยุทธ์มีการปฏบัิติอย่างถูกต้องและมีการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นหรือไม่๕๔ หมายถึง การเรียนรู้และ
การเปล่ียนแปลงในการบริหารจะประกอบด้วยกิจกรรมง่าย ๆ ๒ อย่าง คือ การคิดและการท า เดิม
นักวิชาการบอกว่าการบริหารการวางแผนมีความส าคัญมากท่ีสุด ถูกครอบไปทุกกระบวนการบริหาร 
แต่การบริหารในปัจจุบันเห็นว่าหากปราศจากการควบคุมท่ีดี การวางแผนการจัดองค์การและการน าก็
จะส าเร็จไม่ได้เช่นกัน การควบคุมประกอบไปด้วยกิจกรรมการตรวจสอบ การตรวจงาน การ
ประเมินผลการควบคุมเก่ียวข้องกับการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลง การควบคุมจะลดความสูญเสียใน
องค์การ๕๕ เป็นการก ากับดูแลเพื่อให้การด าเนินงานต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เป็นภาระหน้าท่ี
ของผู้บริหารท่ีจะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบผลงานปัจจุบันกับ
เกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว้และท าการตัดสินใจไปตามเกณฑ์หรือไม่๕๖ เป็นการก ากับให้การด าเนินงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนขององค์กรท่ีได้ก าหนดไว้๕๗การควบคุม
องค์กร (Controlling) เป็นการควบคุมองค์กรให้การด าเนินงานต่าง ๆภายในองค์กรเป็นไปตาม
แผนงาน ความคาดหวังหรือมาตรฐานท่ีก าหนด๕๘ หรือกล่าวได้ว่าเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารในการดูแล
บุคลากรตลอดจนการท างานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ ตลอดจนการติดตามประเมินผลว่า
การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามท่ีวางไว้หรือไม่ บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่า มีความส าเร็จมากน้อย
เพียงไร การควบคุมนั้นยังหมายถึงการจัดการกับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลกระทบกับ
การท างานน้อยท่ีสุดอีกด้วย ท้ังนี้ผู้บริหารต้องแน่ใจแล้วว่าทรัพยากรขององค์การได้ถูกน ามาใช้ตาม
แผนงานแล้ว การควบคุมนี้นับเป็นกระบวนการส าคัญ หากขาดกระบวนการนี้แผนงานจะไม่ถูก

                                          
๕๔ มกรพ์พล พันสวัสดิวงและชัยวุฒิ จันมา, “การพัฒนาการบริหารตามกระบวนการบริหารและทักษะ

การบริหารของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ”, 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๔ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : ๙-๑๙. 

๕๕ กฤช เพ่ิมทันจิตต์, เอกสารค าบรรยายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
http://nidamppm 14.files.wordpress.com/๒๐๐๙/๐๘/lecture-dr-krit_๑.doc. [๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓]. 

๕๖ สาคร สุขทวีวงศ์, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ จี พี ไซ
เบอร์พรินท์, ๒๕๕๐), หน้า ๒๕. 

๕๗ พระมหาวิชาญ สุวิชาโณและคณะ, โรงเรียนวิถีพุทธ Buddhist Oriented School, 
(พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒), หน้า ๑๐๔.  

๕๘ Draft, R.L., Management, (6thed.), (Australia: Thomson South-Western, 2003) , 
pp. 26-27. 



๓๔ 
 

ประเมินผล และองค์การไม่รู้ว่าผลงานได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน
คุณภาพและความปลอดภัย๕๙ 

สรุปว่า การควบคุม หมายถึง การก ากับดูแลเพื่อให้การด าเนินงานต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย
ท่ีวางไว้  เป็นภาระหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบผลงานปัจจุบันกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว้และท าการตัดสินใจไปตามเกณฑ์ 
ตารางที่ ๒.๑๑ สาระส าคัญของความหมายของการควบคุม 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Allen, L.A  
 

การดูแลบุคลากรตลอดจนการท างานต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามแผนงานท่ีวางไว้ 

มกรพ์พล พันสวัสดิ์วงและชัยวุฒิ จันมา 
 

เป็นขั้นตอนการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานโดย
เปรียบเทียบกับแผนท่ีวางไว้ และใช้วิธีการแก้ไขเพื่อให้
เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

กฤช เพิ่มทันจิตต์  
 

การเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงในการบริหารจะ
ประกอบด้วยกิจกรรมง่าย ๆ ๒ อย่างคือ การคิดและ
การท า 

สาคร สุขทวีวงศ์  
 

เป็นการก ากับดูแลเพื่อให้การด าเนินงานต่าง ๆ บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ เป็นภาระหน้า ท่ีของผู้บริหารท่ี
จะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน 

พระมหาวิชาญ สุวิชาโณ และคณะ 
 

การก ากับให้การด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนขององค์กรท่ีได้
ก าหนดไว้ 

  

                                          
๕๙ Bateman, S.T. and Snell, A.S., Management: Leading & Collaborating in A 

Competitive World, (8thed.), (Boston, MA: McGraw Hill, 2009), pp. 19-21. 



๓๕ 
 

ตารางที่ ๒.๑๑ สาระส าคัญของความหมายของการควบคุม (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Draft, R.L. เป็นการควบคุมองค์กรให้การด าเนินงานต่าง ๆภายใน

องค์กรเป็น ไปตามแผนงาน ความคาดหวั งหรือ
มาตรฐานท่ีก าหนด 

Bateman, S.T. and Snell  
 

หน้าท่ีของผู้บริหารในการดูแลบุคลากรตลอดจนการ
ท างานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ ตลอดจน
การติดตามประเมินผลว่าการปฏิบัติงานนั้นเป็นไป
ตามท่ีวางไว้หรือไม่ 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบของการ

บริหารสมัยใหม่ ได้ดังนี้คือ ๑) ด้านการวางแผน ๒) ด้านการจัดองค์การ ๓) ด้านการน า และ ๔) ด้าน
การควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ องค์ประกอบของการบริหารสมัยใหม่ 
ที่มา : สังเคราะห์แนวคิดจาก Bateman, S.T. and Snell, A.S. 

 
สรุปความหมายการบริหารสมัยใหม่ 
๑) ด้านการวางแผน คือ เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารในการก าหนดหน้าท่ีการงานท่ีต้อง

ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ องค์การ ประกอบด้วย การก าหนดกิจกรรมตลอดจนภารกิจต่าง ๆ 

ด้านการวางแผน 
 

ด้านการจัดองค์การ 

ด้านการน า 

ด้านการควบคุม 

การบริหาร
สมัยใหม่ 



๓๖ 
 

ท่ีต้องปฏิบัติ การก าหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน ก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนใน
การด าเนินงานท่ีจะท าให้ บรรลุผลตามท่ีต้องการ  

๒) ด้านการจัดองค์การ คือ เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารในการก าหนดโครงสร้างต าแหน่ง 
ก าหนดบทบาทหน้าท่ี ตลอดจน การท างานของทุกภาคส่วนให้สอดคล้อง ราบร่ืน และไม่ทับซ้อนกัน 
การจัดระเบียบเพื่อไม่ให้การท างานสะดุด จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม  สอดคล้องกับ 
แผนงาน จัดการงานให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุด 

๓) ด้านการน า คือ เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารในการสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากร
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ กระตุ้นและส่งเสริมให้มีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับสูง การส่ือสารกับพนักงานในแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือให้ค าแนะน าและให้
พนักงานสามารถท างานได้บรรลุเป้าหมาย มีภาวะในการควบคุมการท างานให้ส าเร็จลุล่วง โดยต้อง
สามารถสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนอยากร่วมท างานได้ มีการบริหารงานบุคคลได้ดี มีทักษะในการแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีรอบคอบ ฉับไว ดีเยี่ยม สามารถท่ีจะน าพาทุกคนบรรลุเป้าหมายไปสู่
ความส าเร็จได้ 

๔) ด้านการควบคุม คือ เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะต้องก ากับดูแลเพื่อให้การด าเนินงาน
ต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยการดูแลบุคลากรตลอดจนการท างานต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ ติดตามประเมินผลเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ มีการจัดการกับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
ตามแผนงาน 
 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยว ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการบริหารงาน 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการบริหารงาน 
เพื่อสนับสนุนการศึกษาเร่ือง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล
เมืองในจังหวัดชลบุรี” สรุปได้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ความหมายของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ (Motive) เป็นค าท่ีได้ความหมายมาจากค าภาษาละตินท่ีว่า Movere ซ่ึง

หมายถึง เคล่ือนไหว (Move) ดังนั้น ค าว่าแรงจูงใจจึงมีการให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้ 
แรงจูงใจ หมายถึง บางส่ิงบางอย่างท่ีอยู่ภายในตัวของบุคคลท่ีมีผลท าให้บุคคลต้อง

กระท า หรือเคล่ือนไหว หรือมีพฤติกรรมในลักษณะท่ีมีเป้าหมาย เป็นอิทธิพลภายในบุคคลซ่ึงจะ
ก าหนดระดับทิศทางและการใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง การจูงใจเป็นแรงผลักดันภายในท่ีท าให้



๓๗ 
 

บุคคลเกิดความคิดริเร่ิม ควบคุม รักษาพฤติกรรมและการกระท า๖๐ กระบวนการทางจิตวิทยา เร่ิมต้น
จากความต้องการของมนุษย์ ซ่ึงความต้องการดังกล่าวเป็นผลให้เกิดแรงจูงใจ และแรงจูงใจนี้จะ
ผลักดันให้เกิดพฤติกรรม และพฤติกรรมดังกล่าวจะท าให้มนุษย์ได้รางวัล ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ 
รางวัลนี้แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) รางวัลภายนอก คือ ความพึงพอใจเมื่อได้รับรางวัลจากผู้อ่ืน ๒) 
รางวัลภายใน คือ ความพึงพอใจจากผลงานของตนเอง๖๑ เป็นแรงผลักดันพลังงานภายใน ในการ
ก าหนดทิศทาง การสร้างความพยายามของบุคคล ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมการท างาน เช่น การมา
ท างานอย่างสม่ าเสมอ การท างานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์การ การมีความภักดีต่อ
องค์การ การมีความต้องการร่วมงานกับองค์การ เป็นต้น๖๒ 

๒.๓.๒ ความส าคัญของการจูงใจ 
การจูงใจมีอิทธิพลต่อผลผลิต ผลิตผลของงานจะมีคุณภาพ มีปริมาณมากน้อยเพียงใด 

ขึ้นอยู่กับการจูงใจในการท างาน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานจึงจ าเป็นต้องเข้าใจว่า อะไรคือ
แรงจูงใจท่ีจะท าให้พนักงานท างานอย่างเต็มท่ีและไม่ใช่เร่ืองง่ายในการจูงใจพนักงาน เพราะพนักงาน
จะตอบสนองต่องานและวิธีท างานขององค์การแตกต่างกัน การจูงใจจึงมีความส าคัญดังนี้ 

๑) พลัง (Energy) เป็นแรงขับเคล่ือนท่ีส าคัญต่อการกระท าหรือพฤติกรรมของมนุษย์ ใน
การท างานใด ๆ ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจในการท างานสูง ย่อมท าให้ขยันขันแข็ง กระตือรือร้น กระท าให้
ส าเร็จ ซ่ึงตรงกันข้ามกับบุคคลท่ีท างานประเภท “เช้าชาม เย็นชาม” ท่ีท างานเพียงเพื่อให้ผ่าน     ไป
วัน ๆ  

๒) ความพยายาม (Persistence) ท าให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบ่ัน คิดหาวิธีการ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของตน มาใช้เป็นประโยชน์ต่องานให้มากท่ีสุด ไม่ท้อถอยหรือ
ละความพยายามง่าย ๆ แม้งานจะมีอุปสรรคขัดขวางและเมื่องานได้รับผลส าเร็จด้วยดี ก็มักคิดหา
วิธีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเร่ือย ๆ  

๓) การเปล่ียนแปลง (Variability) รูปแบบการท างานหรือวิธีท างานในบางคร้ัง ก่อให้เกิด
การค้นพบช่องทางด าเนินงานท่ีดีกว่า หรือประสบผลส าเร็จมากกว่า นักจิตวิทยาบางคนเชื่อว่าการ
เปล่ียนแปลงเป็นเคร่ืองหมายของความเจริญก้าวหน้าของบุคคล แสดงให้เห็นว่าบุคคลก าลังแสวงหา
การเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ให้ชีวิต บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการท างานสูงเมื่อดิ้นรนเพ่ือจะบรรลุวัถุประสงค์ใด ๆ 
หากไม่ส าเร็จบุคคลก็มักพยายามค้นหาส่ิงผิดพลาดและพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นในทุกวิถีทาง ซ่ึงท าให้

                                          
๖๐ รังสรรค์ ประเสริฐศรี, การจัดการสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๙), หน้า ๒๔๒.  
๖๑ Kenicki, A. and Williams, B.K., Management: A Practical Introduction, (New York: 

Mcgraw-Hill/Irwin, 2006), p. 242. 
๖๒ Bateman, S.T. and Snell, A.S., Management: Leading & Collaborating in A 

Competitive World, (8thed.), (Boston, MA: McGraw Hill, 2009), p.470. 



๓๘ 
 

เกิดการเปล่ียนแปลงการท างานจนในท่ีสดท าให้ค้นพบแนวทางท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจจะต่างไปจากแนว
เดิม 

๔) บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการท างาน จะเป็นบุคคลท่ีมุ่ งมั่นท างานให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าและการมุ่งมั่นท างานท่ีตนรับผิดชอบให้เจริญก้าวหน้า จัดว่าบุคคลผู้นั้นมีจรรยาบรรณ
ในการท างาน ซ่ึงผู้มีจรรยาบรรณในการท างาน จะเป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบมั่นคงในหน้าท่ี 

๒.๓.๓ ลักษณะของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจของมนุษย์มีมากมายหลายอย่าง มนุษย์ถูกจูงใจให้มีการกระท าหรือพฤติกรรม

หลายรูปแบบ เพื่อหาน้ าและอาหารมาดื่มกินสนองความต้องการทางกาย แต่ยังมีความต้องการ
มากกว่านั้น เช่น ความต้องการความส าเร็จ ต้องการเงิน ค าชมเชย อ านาจ และในฐานะท่ีเป็นสัตว์
สังคม คนยังต้องการมีอารมณ์ผูกพันและอยู่รวมกลุ่มกับผู้อ่ืน แรงจูงใจจึงเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ดังนี้ 

๑) แรงจูงใจภายใน ( Intrinsic Motives) แรงจูงใจภายในเป็นส่ิงผลักดันจากภายในตัว
บุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ 
ความต้องการ ฯลฯ ส่ิงต่าง ๆ ดังกล่าวมาเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร เช่น คนงานท่ี
เห็นคุณค่าของงานมองว่า องค์กรคือสถานท่ีให้แก่ชีวิตแก่เขาและครอบครัว เขาก็จะจงรักภักดีต่อ
องค์กร การกระท าต่าง ๆ ให้องค์กรเจริญก้าวหน้า  

๒) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) แรงจูงใจภายนอกเป็นส่ิงผลักดันภายนอกตัว
บุคคลท่ีมากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม อาจจะเป็นการได้รับรางวัล เกียรติยศ ชื่อเสียง ค าชม การได้
รับค ายกย่อง ฯลฯ แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวรต่อพฤติกรรม บุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง
ส่ิงจูงใจดังกล่าว เฉพาะในกรณีท่ีต้องการรางวัล ต้องการเกียรติ ชื่อเสียง ค าชม การยกย่อง การได้รับ
การยอมรับ ฯลฯ ตัวอย่างแรงจูงใจภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เช่น การท่ีคนท างานเพียงเพื่อ
แลกกับค่าตอบแทน หรือเงินเดือน การแสดงความขยันตั้งใจ ท างานเพียงเพื่อแลกกับค่าตอบแทน 
หรือเงินเดือน การแสดงความขยัน ตั้งใจท างานเพียงเพื่อให้หัวหน้างานมองเห็นแล้ว ได้ความดี
ความชอบ เป็นต้น๖๓ 

๒.๓.๔ ทฤษฎีสองปัจจัย 
ทฤษฎีนี้  นอกจากจะชื่อว่า 2-Factor Theory แล้ว ยังเรียกกันในชื่ออ่ืนๆ อีก เช่น 

Herzberg’s Motivation-Hygiene Theory, Motivator-Hygiene Theory และ Dual-Factor 
Theory เป็นทฤษฎีท่ี เฟรดเดอริค เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน

                                          
๖๓ กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม, “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เทศบาลเมืองมหาสารคาม”, รายงานการวิจัย, (มหาสารคาม : เทศบาลเมืองมหาสารคาม, มปพ.), หน้า ๕ - ๖.  
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เป็นผู้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๕๙ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ศึกษาเก่ียวกับปัจจัย ท่ีมีผลต่อการท างาน
ของบุคคลกรในองค์ โดยศึกษา ถึงทรรศนะคติของบุคคลท่ีมีต่อการท างานเพื่อหาทางท่ีจะลดความไม่
พอในในการท างาน เพื่อท่ีท าให้คนงานมีความรู้สึกท่ีดีในการท่ีจะ พยายามเสริมสร้างผลผลิตของงาน
ให้มากขึ้นเขาพบว่าปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่องานออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) ปัจจัยจูงใจ (Motivation 
Factor) เป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนท างาน โดยเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ท่ีดีท่ีจะเกิดขึ้น กับพนักงาน อันจะ
ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจเก่ียวกับกับงานท่ีท าและ ๒) ปัจจัยค้ าจุน (Maintenance Factor) ซ่ึง
เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ท่ีจะสร้างความไม่พอใจในการท างานให้กับพนักงาน ชึ่งจะเป็นตัว
สกัดก้ันไม่ให้เกิดแรงจูงใจในการท างานขึ้นได้ หรือเป็นหัวข้อก าหนดเบ้ืองต้นท่ีจะป้องกันมิให้คนไม่
พอใจในงานท่ีท าอยู่ 

ทฤษฎีหนึ่งเรียกว่า Two-Factor Theory เพื่ออธิบายว่า แรงจูงใจและความพึงพอใจใน
การท างานของบุคคล ขึ้นอยู่กับปัจจัยสองจ าพวก คือ 

๑. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) คือ ปัจจัยประเภทนี้เป็นปัจจัยท่ีผูกติดอยู่กับงาน 
สร้างแรงจูงใจและท าให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น โดยพนักงานจะมองปัจจัยนี้ว่าเป็นรางวัล
จากการท างาน  ประกอบด้วยปัจจัย ๕ ประการ คือ 

 ๑.๑  ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลากรสามารถ
ท างานได้ตามความสามารถแห่งสติปัญญาของตนได้อย่างเป็นอิสระ และมีความส าเร็จเป็นอย่างดีใน
การท างาน จึงเกิดเป็นความรู้สึกภูมิใจและปลาบปล้ืมในผลส าเร็จแห่งงานนั้น 

 ๑.๒ การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับจาก 
ผู้บังคับบัญชา จากเพื่อน จากผู้มาขอรับค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน ในรูปแบบของการ   
ยกย่อง ชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลังใจ หรือการยอมรับในความสามารถ 

 ๑.๓ ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง เป็นงานท่ีน่าสนใจ มีความท้าทาย  
และต้องอาศัยความคิดริเร่ิม มีความคิดสร้างสรรค์ 

 ๑.๔ ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การจัดล าดับของการท างานได้เอง 
ความตั้งใจ ความส านึกในอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตลอดจนอิสระในการปฏิบัติงาน การท่ี
พนักงานมีความพึงพอใจในการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานของตนและมีอ านาจในการ
รับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ี 

 ๑.๕ ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน (Advancement) หมายถึง ผลของการ
เปล่ียนแปลงในสถานภาพของบุคคล หรือต าแหน่งในสถานท่ีท างาน เช่น โอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง 
หรือการได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ หรือการอบรมความรู้เพิ่มเติม 

๒. ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยท่ีบ่งชี้ถึงความไม่พอใจในการท างาน และ
เป็นปัจจัยท่ีช่วยให้บุคคลยังคงปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ประกอบด้วย ๙ ประการ 



๔๐ 
 

 ๒.๑ เงินเดือน (Salary) หมายถึง ค่าจ้าง ค่าแรงงาน หรือรายได้ประจ าเดือนท่ีเป็น
ธรรม ซ่ึงบุคคลกรขององค์กรจะได้รับเป็นผลตอบแทนจากการท างาน หากบุคลากรได้รับเงินเดือนท่ี
เป็นมีความธรรมย่อมส่งผลดีต่อการเพิ่มผลิตผลในการท างาน และความพึงพอใจในงานท่ีท า ท าให้เกิด
ต่อความภักดีต่อองค์การตามมา 

 ๒.๒ โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้า (Possibility of Growth) หมายถึง การท่ี 
บุคลากรขององค์การได้มีโอกาสในการแต่งตั้ง โยกย้ายต าแหน่ง การเล่ือนต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 
หรือการมีทักษะเพิ่มขึ้นในวิชาชีพ 

 ๒.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal Relationship) สภาพ
ความสัมพันธ์ การมีปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับคนอ่ืน ๆ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ การร่วมมือปฏิบัติงาน การช่วยเหลือ การสนับสนุน และการ
ปรึกษาหารือ 

 ๒.๔ การปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง สภาพการ
ปกครองบังคับบัญชางานของผู้บริหารระดับสูง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในเร่ืองการวิเคราะห์
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การกระจายงาน การมอบหมายอ านาจ ความยุติธรรมในการบริหาร 

 ๒.๕ นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration)  
หมายถึง ความสามารถในการจัดล าดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ของการท างาน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงนโยบาย 
ของหน่วยงาน การบริหารงาน การจัดระบบงานของผู้บังคับบัญชา การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ 
ก าหนดนโยบาย 

 ๒.๖ สภาพการปฏิบัติงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพเหมาะสมในการ
ท างาน สภาพการท างานท่ีเป็นกายภาพ เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทา งาน รวมถึงลักษณะ
ทางกายภาพท่ีเป็นสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์ในการท างาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  

 ๒.๗ สถานภาพของอาชีพ (Status) หมายถึง สถานภาพของบุคคลในสังคมท่ีมี
วิชาชีพเดียวกัน หรือสถานภาพของวิชาชีพในสายตาของสังคมท่ีมีวิชาชีพต่างกัน หรือเป็นการรับรู้จาก 

บุคคลวิชาชีพอ่ืน ท่ีเป็นองค์ประกอบท าให้บุคคลรู้สึกต่องาน ให้คุณค่าแก่งานท่ีปฏิบัติ  
 ๒.๘ ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรในเร่ือง

ชีวิตส่วนตัวซ่ึงมีความสัมพนัธ์กับผลการท างาน เป็นสถานการณ์ท่ีท าให้บุคคลมีความรู้สึกดี หรือไม่ดี
ในช่วงเวลาท่ีได้ท างาน สภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัว และส่วนตัวอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน 
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 ๒.๙ ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรท่ีมีต่อ
ความมั่นคงในงาน ความยั่งยืนในอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ๖๔ 

สรุปว่า ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานจึงจ าเป็นต้องเข้าใจว่า อะไรคือแรงจูงใจท่ีจะท าให้
พนักงานท างานอย่างเต็มท่ีและไม่ใช่เร่ืองง่ายในการจูงใจพนักงาน เพราะพนักงานจะตอบสนองต่อ
งานและวิธีท างานขององค์การแตกต่างกัน 
ตารางที่ ๒.๑๒  สาระส าคัญของแนวคิดเก่ียว ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการบริหารงาน 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
รังสรรค์ ประเสริฐศรี 
 

การจูงใจเป็นแรงผลักดันภายในท่ีท าให้บุคคลเกิด
ความคิดริเร่ิม ควบคุม รักษาพฤติกรรมและการกระท า 

Kenicki, A. and Williams, B.K.  
 

๑) รางวัลภายนอก คือ ความพึงพอใจเมื่อได้รับรางวัล
จากผู้อ่ืน ๒) รางวัลภายใน คือ ความพึงพอใจ 

Bateman, S.T. and Snell, A.S.  
 

เป็นแรงผลักดันพลังงานภายใน ในการก าหนดทิศทาง 
การส ร้างความพยายามของ บุคคล ซ่ึ งส่งผลต่ อ
พฤติกรรมการท างาน  เช่น  การมาท างานอย่า ง
สม่ าเสมอ การท างานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
องค์การ การมีความภักดีต่อองค์การ การมีความ
ต้องการร่วมงานกับองค์การ เป็นต้น 

กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมือง
มหาสารคาม 

๑) แรงจูงใจภายใน ( Intrinsic Motives) แรงจูงใจ
ภายในเป็นส่ิงผลักดันจากภายในตัวบุคคล ซ่ึงอาจจะ
เป็นเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ 
๒) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) แรงจูงใจ 

Herzberg, Frederick; Mausner, 
Bernard and Snyderman 
 

๑. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) คือ ปัจจัย
ประเภทนี้เป็นปัจจัยท่ีผูกติดอยู่กับงาน สร้างแรงจูงใจ
และท าให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี ขึ้น โดย
พนักงานจะมองปัจจัยนี้ว่าเป็นรางวัลจากการท างาน 
๒. ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยท่ีบ่งชี้ถึง
ความไม่พอใจในการท างาน และเป็นปัจจัยท่ีช่วยให้
บุคคลยังคงปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 

                                          
๖๔ Herzberg, Frederick; Mausner, Bernard and Snyderman, The Motivation to Work. 

(New York: John Wiley, 1959), pp.113-119. 
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จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบของการ
แรงจูงใจในการบริหารงาน ได้ดังนี้คือ ๑) ด้านปัจจัยจูงใจ ๒) ด้านปัจจัยค้ าจุน  
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๓ องค์ประกอบของแรงจูงใจในการบริหารงาน 

ที่มา : สังเคราะห์แนวคิดจาก Herzberg, Frederick; Mausner, Bernard and Snyderman, 
 

สรุปความหมายแรงจูงใจในการบริหารงาน 
๑) ปัจจัยจูงใจ คือ ปัจจัยทางบวกท่ีกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลให้การ

ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย ความส าเร็จในการท างาน การยอมรับนับถือ ลักษณะ
ของงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน  

๒) ปัจจัยค  าจุน คือ ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความรู้สึกไม่พอใจในงาน 
ประกอบด้วย เงินเดือน โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การปกครอง
บังคับบัญชา นโยบายและการบริหารงาน สภาพการปฏิบัติงาน สถานภาพของอาชีพ ความเป็นอยู่
ส่วนตัว และความมั่นคงในงาน 
 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยว ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิผลการบริหารงานของ
ผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนการศึกษาเร่ือง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี” สรุปได้ดังนี้ 

๒.๔.๑ ความหมายของประสิทธิผลการบริหารงาน 
ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความส าเร็จในการท่ีสามารถด าเนินกิจการ

ก้าวหน้าไปและสามารถบรรลุเปูาหมายต่าง ๆ ท่ีองค์การตั้งไว้ได้ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง 
การเปรียบเทียบทรัพยากรท่ีใช้ในการท างานตามเป้าหมายขององค์การ โดยหลักการแล้วองค์การควร

ด้านปัจจัยจูงใจ 

ด้านปัจจัยค้ าจุน 

แรงจูงใจในการ
บริหารงาน 
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จะมีท้ังประสิทธิผลและประสิทธิภาพควบคู่ กัน๖๕ เป็นผลส าเร็จหรือผลท่ีเกิดขึ้น๖๖ เป็นได้ท้ัง
ประสิทธิผลท้ังระดับบุคคลและระดับองค์การมีความหมายครอบคลุมท้ังผลการด าเนินงานท่ีสนอง
วัตถุประสงค์ได้ผลดีท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพและยังครอบคลุมถึงกระบวนการด าเนินงานท่ีใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้วิธีการ ปฏิบัติท่ีเหมาะสมซ่ึงก็คือรวมถึงประสิทธิภาพ๖๗ ตัวการท่ีเป็น
เคร่ืองตัด สินใจขั้น สุดท้ายของการบริหารงานหรือการจัดการว่าประสบผลส าเร็จเพียงใด๖๘ 
ความส าเร็จของการปฏิบัติท่ีเป็นไปหรือบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น
ประสิทธิผลจึงหมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นของงานนั้นจะตองสนองตอบหรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ๖๙  การท ากิจกรรมการด าเนินงานขององค์กรสามารถสร้างผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า ท้ังในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์ เป็นกระบวนการเปรียบเทียบ
ผลงานจริงกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ท่ีตรงตามความคาดหวัง ท่ีก าหนด
ล่วงหน้าไว้มากน้อยเพียงใดการมีประสิทธิผลจึงมีความเก่ียวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงาน
เป็นกระบวนการวัดผลงานท่ีเน้นด้านปัจจัยน าออก๗๐ ความสามารถขององค์การท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย ๔ ประการ คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การ ( Integration) การปรับตัว
ขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (Adaptability) การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับ
สังคม (Social relevance) และผลผลิตขององค์การ (Productivity)๗๑ ประสิทธิผลด้านการเงิน 

                                          
๖๕ ธงชัย สันติวงษ์, กลยุทธและนโยบายธุรกิจ : การศึกษานโยบายและกลยุทธการบริหารของ

องค์กร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๘), หน้า ๖. 
๖๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : นาน

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๖), หน้า ๖๖๗. 
๖๗ สมใจ ลักษณะ, การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เพ่ิมทรัพย์

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

๒๕๕๙), หน้า ๒-๓. 
๖๙ รุ่งแก้วแดง และชัยณรงค์สุวรรณสาร , แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพองค์การ , 

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

๗๐ สุพจน์ ทรายแก้ว, การวัดผลการปฏิบัติงาน,เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนกลยุทธ์และการบริหารงานมุ่งผลงาน, (เชียงราย : ส านักพิมพ์สถาบันราชภัฎเชียงราย , ๒๕๔๕), หน้า ๑๓๗-
๑๓๘. 

๗๑ อรุณ รักธรรม, ทฤษฏีองค์การสมัยใหม่ : การบริหารองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิช, ๒๕๒๕), หน้า ๒๕๗. 
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(Financial Perspective) หมายถึง ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร
งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส 

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าท้ังในการแสวงหางบประมาณและทรัพยากร
ในรูปแบบต่าง ๆ สอดคล้องกับเปูาหมายท้ังในระยะส้ันและระยะยาวขององค์การประสิทธิผลด้าน
ผู้รับบริการ (Customer Perspective) หมายถึงความสามารถของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เก่ียวข้องในการด าเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ความคิดเห็นของผู้น าชุมชน ผู้น าท้องท่ี เป็นต้นประสิทธิผลด้านกระบวนการภายใน 
(Internal – Process Perspective) หมายถึง ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ด าเนินการเก่ียวข้องกับการบริหารภายในตั้งแต่การวิเคราะห์ การก าหนดทรัพยากรท่ีต้องการในการ
บริหาร เป็นต้นประสิทธิผลด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective)
หมายถึง ความสามารถของสถานศึกษาในระยะยาวในการด าเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์การเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่างดีและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต๗๒ ปัจจุบันพบว่าจุดอ่อนท่ีส าคัญของผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ท่ีการ
วางแผน หรือการจัดท ากลยุทธ์แต่อยู่ท่ีความสามารถในการน ากลยุทธ์ท่ีได้ก าหนดขึ้นไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังเช่น นิตยสาร Fortune ซ่ึงเป็นวารสารชั้นน าด้านธุรกิจได้
ระบุว่าจากการส ารวจผู้บริหารท่ัวโลกเก่ียวกับความล้มเหลวในการน ากลยุทธ์ท่ีวางไว้ไปปฏิบัติอย่างมี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริษัทท่ีปรึกษาด้านการจัดการชื่อ Renaissance 
ร่วมกับนิตยสาร CFO นั้น คือ 

๑. วิสัยทัศน์ขององค์กรไม่ได้รับการถ่ายทอดสู่ส่ิงท่ีเข้าใจและปฏิบัติได้ร้อยละ ๔๐ ของ
ผู้บริหารระดับกลางและร้อยละ ๕ ของผู้บริหารระดับล่างเท่านั้นท่ีเข้าใจในวิสัยทัศน์ขององค์กร 

๒. เป้าหมายในการท างานและผลตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานไม่ได้มีส่วนสัมพันธ์
กับกลยุทธ์ขององค์กร เพียงร้อยละ ๕๐ ของผู้บริหารระดับสูง ร้อยละ ๒๐ ของผู้บริหารระดับกลาง 
และน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของพนักงานท่ัวไปของบริษัทท่ีส ารวจมีเปูาหมายในการท างานและ
ผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร 

                                          
๗๒ สมจิตร พ่ึงหรรษพร , “การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบในการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศึกษาเครือข่ายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๕๗-๑๕๙. 



๔๕ 
 

๓. การจัดสรรทรัพยากรหรือการจัดท างบประมาณขององค์กรมีความสอดคล้องกับกล
ยุทธ์เพียงร้อยละ ๔๓ ของบริษัทท่ีส ารวจBalanced Scorecard จะช่วยให้มีการน ากลยุทธ์ของ
องค์กรไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมเนื่องจาก การจัดท า Balanced Scorecard ต้องเร่ิมต้นด้วย
กระบวนการด้านกลยุทธ์ก่อนคือ การวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์ และการจัดท ากลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้
ได้กลยุทธ์หลักขององค์กร (Strategic Themes) การจัดท าแผนท่ีทางกลยุทธ์ (Strategy Map) ซ่ึง
จะเป็นแผนท่ีท่ีแสดงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลของวัตถุประสงค์ต่าง   ๆ ภายใต้มุมมองของ 
Balanced Scorecardท้ัง ๔ ด้าน (มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา) โดยวัตถุประสงค์เหล่านี้ต้องสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์หลักขององค์กร จากนั้นจึงก าหนดตัวช้ีวัด เป้าหมาย และ แผนงาน
โครงการ กิจกรรม ของวัตถุประสงค์แต่ละประการ จึงจะถือว่าเสร็จส้ินกระบวนการในการพัฒนา 
Balanced Scorecard ในระดับองค์กร (Corporate Scorecard) 

๒.๔.๒ หลักในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิผล 
การบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลขององค์การเป็นการท างานท่ีมุ่งความส าเร็จให้ลุลวง

ตามวัตถุประสงค์ หรือความคาดหวังไว้ ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์การ มี
เกณฑ์ในการวินิจฉัยประสิทธิผลขององค์การ คือ การร่วมมือช่วยกันท างานโดยมุ่งสู่จุดหมายและ
ความรู้สึกเป็นอิสระในการเสนอข้อคิดเห็นจากความรู้สึกของตนในการแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหา
นั้นจะเป็นการปฏิบัติท่ีมุ่งต่อผลอย่างแท้จริง และบรรยากาศการท างานเป็นแบบให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันเป็นไปอย่างอิสระ เต็มใจและไม่ถูกบังคับ ซ่ึงประสิทธิผลของงานซ่ึงเป็นเป้าหมาย
หลักในการบริหาร ได้แก่๗๓ 

๑. ประสิทธิผลด้านการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
- การจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ความส าเร็จในการบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนา ๓ ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี 
- การรายงานผลและเสนอความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี 
- โครงการหรือกิจกรรมท่ีบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
- โครงการหรือกิจกรรมซ่ึงเป็นการริเร่ิมท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และประชาชน 
๒. ประสิทธิผลด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 

                                          
๗๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การให้บริการต่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, ๒๕๔๙), หน้า ๔๘. 



๔๖ 
 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
- โครงการบริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ 
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ 
- การด าเนินการตามมาตรการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๓. ประสิทธิผลด้านการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 
- การปริหารงบประมาณ 
- การประหยัดพลังงาน 
- ความประหยัดและความคุ้มค่าในการบริหารจัดการโครงการหรืองานประจ า 
- ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
๔. ประสิทธิผลด้านการพัฒนาองค์การ ประกอบด้วย 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การจัดการสารสนเทศ 
- การพัฒนากฎหมาย 
- การลดขั้นตอนการท างาน 
สรุปว่า เ ป้าหมายหลักในการบริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิผลนั้น ได้แก่ 

ประสิทธิผลด้านแผนพัฒนา ประสิทธิผลด้านคุณภาพการให้บริการ ประสิทธิผลด้านการปฏิบัติ
ราชการ และประสิทธิผลด้านการพัฒนาองค์กร องค์การท่ีมีประสิทธิผลเหล่านี้ นับได้ว่าเป็นองค์การท่ี
มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพและมีความเจริญงอกงาม สามารถสร้างท้องถิ่นและชุมชนให้เข้มแข็งได้ 
และท่ีส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิผลท่ีส าคัญคือ องค์กรนั้น  ๆ จะต้องมี
ผู้น าท่ีมีความสามารถในการใช้ภาวะผู้น า บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้
อย่างมีประสิทธิผล 
ตารางที่ ๒.๑๓ สาระส าคัญเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงาน 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ธงชัย สันติวงษ์ ความส าเร็จในการท่ีสามารถด าเนินกิจกิจการก้าวหน้า
ไป และสามารถบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีองค์การตั้งไว้
ไ ด้  ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ  ( Efficiency) ห ม าย ถึ ง  ก า ร
เปรียบเทียบทรัพยากรท่ีใช้ในการท างานตามเปูาหมาย
ขององค์การโดยหลักการแล้วองค์การควรจะมีท้ังประ 
สิทธิผลและประสิทธิภาพควบคู่กัน 

  



๔๗ 
 

ตารางที่ ๒.๑๓ สาระส าคัญเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงาน (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สมใจ ลักษณะ กระบวนการด าเนินงานท่ีใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ใช้วิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมซ่ึงก็คือรวมถึงประสิทธิภาพ
นั่นเอง 

ภรณี กีร์ติบุตร ตัวการท่ีเป็นเค ร่ืองตัด สินใจขั้น สุด ท้ายของการ
บริหารงานหรือการจัดการว่าประสบผลส าเร็จเพียงใด 

รุ่ง แก้วแดง และ ชัยณรงค์สุวรรณสาร 
 

ประสิทธิผลมีความสัมพันธ์ กับผลงานท่ีองค์กรพึง
ประสงค์ หมายถึงความส าเร็จของการปฏิบัติท่ีเป็นไป
หรือบรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ดังนั้นประสิทธิผลจึงหมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นของงานนั้น
จะตองสนองตอบ หรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ 

สุพจน์ ทรายแก้ว 
 

การท ากิจกรรมการด าเนินงานขององค์กรสามารถ
สร้างผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ล่วงหน้า ท้ังในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์ 
เป็นกระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ท่ีตรงตามความ
คาดหวัง 

อรุณ รักธรรม ความสามารถขององค์การท่ีจะด า เนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย ๔ ประการ คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในองค์การ การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้อง
กับสังคมและผลผลิตขององค์การ 

จินดา สักษณวัฒนสินธุ์ การได้มาซ่ึงทรัพยากรท่ีด้องใช้ในการปฏิบัติงานการใช้
ปัจจัยน าเข้าอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิต
ความสามารถในการผลิตสินค้าห รือบริการของ 
องค์การการปฏิบัติงานด้านเทคนิควิชาการ 

 
  



๔๘ 
 

ตารางที่ ๒.๑๓ สาระส าคัญเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงาน (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมจิตร พึ่งหรรษพร 
 

ความสามารถของสถานศึกษาในระยะยาวในการ
ด าเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์การเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่างดีและสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อนาคต 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การร่วมมือช่วยกันท างานโดยมุ่ง สู่จุดหมายและ
ความ รู้สึก เป็น อิสระในการเสนอข้อคิ ด เห็นจาก
ความรู้สึกของตนในการแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหา
นั้นจะเป็นการปฏิ บัติท่ีมุ่ งต่อผลอย่างแท้จ ริงและ
บรรยากาศการท างานเป็นแบบให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันเป็นไปอย่างอิสระ เต็มใจ และไม่
ถูกบังคับ 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบของ

ประสิทธิผลของการบริหารงานเทศบาลเมือง ได้ดังนี้คือ ๑) ด้านแผนพัฒนาของเทศบาล ๒) ด้าน
คุณภาพการให้บริการ ๓) ด้านปฏิบัติราชการ และ ๔) ด้านการพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๔ องค์ประกอบของประสิทธิผลของการบริหารงานเทศบาลเมือง 

ที่มา : สังเคราะห์แนวคิดของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านแผนพัฒนาของเทศบาล 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ด้านปฏิบัติราชการ 

ด้านการพัฒนาองค์กร 

ประสิทธิผลของ
การบริหารงาน
เทศบาลเมือง 



๔๙ 
 

สรุปความหมายประสิทธิผลของการบริหารงานเทศบาลเมือง 
๑) ด้านแผนพัฒนาของเทศบาล คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มองค์กร หรือ

หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนา ท่ีก าหนดไว้
รวมไปถึงการเนินงานบรรลุตามแผนพัฒนาและมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ตลอดจนถึงมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานเพื่อเกิดมีประสิทธิผลของการบริหารงาน
เทศบาลมากยิ่งขึ้น 

๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี มีบริการประชาชนในวันหยุดเจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจและตั้งใจในการให้บริการประชาชน
เทศบาลมีการจัดบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพเจ้าหน้าท่ีบริการประชาชนโดยยึดหลักความเสมอภาค 

๓) ด้านปฏิบัติราชการ คือ เทศบาลมีแผนในการด าเนินกิจกรรมและมีการบริหาร
งบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ มี
มาตรการประหยัดพลังงานมีผลจากการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

๔) ด้านการพัฒนาองค์กร คือ เทศบาลมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างานไว้อย่าง
ชัดเจน มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวางแผนอัตราก าลังภายในหน่วยงานไว้อย่าง
ชัดเจน มีมาตรการในการลดขั้นตอนการท างานและการสนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ 

 
๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาล 

เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นท่ีมีวิวัฒนาการมาก่อนการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง ๒๔๗๕ และเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบแรกของไทย มีผู้ให้ความเห็นไว้
อย่างน่าสนใจ การวิจัยเร่ือง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล
เมืองในจังหวัดชลบุรี” ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าหนังสือเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็น 
กรอบแนวคิดในการวิจัยซ่ึงมีหัวข้อท่ีส าคัญเก่ียวกับ “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี” ได้ก าหนดแนวทางการศึกษาไว้ ดังนี้ 

๒.๕.๑ ก าเนิดของเทศบาล 
เทศบาลถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนานมากท่ีสุด

ในปัจจุบัน เทศบาลในประเทศไทยถือก าเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๕๗๕ ๑ปีภายใต้รัฐบาลของพระ
ยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ปรีดี พนมยงค์ ถือเป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่งท่ีผลักดัน
ให้เกิดการจัดตั้งเทศบาลขึ้นในปี  พ.ศ . ๒๔๗๖ ซ่ึงเป็นผู้น าแนวคิดเร่ืองการปกครองท้องถิ่น 
ท่ีใช้อยู่แพร่หลายในตะวันตกเข้ามาใช้ในประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นผู้มีส่วนส าคัญท่ีสุดคนหนึ่ง 



๕๐ 
 

ในการเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๗๕ อีกด้วย ความเป็นจริงแล้วประเทศไทยมีความ
พยายามในการจัดตั้งเทศบาลหลายคร้ังตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์  เช่น พระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีต้องการให้ประเทศไทยมีการปกครองท้องถิ่น เพื่อท าการ
ปกครองตนเองขึ้นตามแบบอย่างประเทศตะวันตกท่ีมีองค์กรปกครอง๗๔ ส่วนท้องถิ่นเพื่อแบ่งเบา
ภาระของรัฐบาล 

ท้ังนี้ ยังพิจารณาได้จากข้อเท็จจริงท่ีว่า มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาถึงความ
เป็นไปได้ในการจัดตั้งเทศบาลในประเทศไทยขึ้นคณะหนึ่งซ่ึงมี นายอาร์ ดี เรก เป็นประธาน โดยท่ี
คณะกรรมการชุดดังกล่าวเสนอให้มีการจัดตั้ง “ประชาภิบาล” ซ่ึงภายหลังต่อมาเรียกว่า “เทศบาล” 
และความพยายามในการจัดตั้งเทศบาลยังปรากฏให้เห็นอีกคร้ังในการจัดตั้งคณะกรรมการอีกคณะ
หนึ่งเพื่อท าหน้าท่ีในการร่างพระราชบัญญัติเทศบาลในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ซ่ึงไม่มีประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ๗๕ ดังกล่าวแต่อย่างใดมีหลายคนอาจสงสัยว่าท าไม
เทศบาลจึงกลายเป็นการปกครองท้องถิ่นท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนานท่ีสุดแทนท่ีจะเป็นสุขาภิบาล 
ซ่ึงถือเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งเช่นกันค าตอบต่อค าถามนี้  ก็คือ นักวิชาการด้านการ
ปกครองท้องถิ่นส่วนใหญ่มองว่าสุขาภิบาลไม่ใช่การปกครองท้องถิ่นท่ีแก้จริง กล่าวคือ สุขาภิบาล มี
องค์ประกอบบางประการท่ีไม่เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจ เพราะมีกรรมการสุขาภิบาลหลาย
ต าแหน่งมาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่น  เช่น 
การก าหนดให้ประธานสุขาภิบาลบางแห่งเป็นนายอ าเภอ เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้เองจึงมีผู้กล่าวว่า “เทศบาล” ท่ีเพิ่งจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงกลายเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มรูปแบบประเภทแรกของการปกครองท้องถิ่นไทย 

๒.๕.๒ ความหมายของเทศบาล 
ค าว่า “เทศบาล” นั้นได้มีผู้ให้ความหมายหรือค านิยามไว้อย่างหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่

แล้วค านิยามเหล่านั้น ต่างมีหลักการท่ีส าคัญคล้ายคลึงกันจะต่างคือส านวน  และรายละเอียด 
ปลีกย่อยซ่ึงสามารถพิจารณาจากเอกสารและนักวิชาการ ได้ดังนี้ 

มีนักวิชาการได้กล่าวว่า เทศบาล หมายถึง เป็นหน่วยการปกครองในระดับท้องถิ่นท่ี
เก่าแก่คุ้นเคย และเป็นรากฐานส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอีกท้ังยังเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการปกครองท้องถิ่นท่ีกระจายอ านาจ  เห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หลายฉบับ เช่น ฉบับปี ๒๕๔๐ และฉบับปี ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น 

                                          
๗๔ สนิท จรอนันต์, ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสุขุมและ

บุตรจ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๙. 
๗๕ ทองอาน พาไทสง, ประมวลกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติงานของท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร : 

วี.เจ.พริ้นต้ิง, ๒๕๕๙), หน้า ๑๓๐-๑๔๒.   



๕๑ 
 

เปิดโอกาสให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นของตนเองอันเป็นการพัฒนาพื้นฐาน
ของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  เทศบาลแบ่งเป็น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล โดยในทีนี้เทศบาลต าบล  ๒ แห่งมาศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลมีอ านาจหน้าท่ี 
ท่ีต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ เช่น รักษาความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชน บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

รวมท้ังมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการหรือปฏิบัติงานให้บริการพัฒนาเทศบาล  
ท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนและตอบสนองความต้อ งการ 
ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงซ่ึงสอดคล้องกับท่านอ่ืนได้กล่าวว่า  เทศบาล หมายถึง  
เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปหนึ่งเป็นราชการท่ีจัดอยู่ในระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ซ่ึงเกิดจากการกระจายอ านาจทางการปกครองจากส่วนกลางให้ประชาชนมีส่วนร่วมปกครองท้องถิ่น
กันเองเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดแบบเต็มรูปท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุด  มีระดับเป็นความ
ประชาธิปไตย๗๖ มากกว่าองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เป็นการจ าลองรูปแบบการปกครอง 
ของประเทศ ระบบรัฐสภาเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีรู้จักของคนท่ัวไปเทศบาลจะตั้งอยู่ในท้องถิ่น
ท่ีมีความเจริญมีประชากรมากโดยท่ัวไปเทศบาลเมืองจะเป็นท่ีตั้งของศาลากลางจังหวัด ๗๗และ
สอดคล้องกับความหมายว่า เทศบาล หมายถึง หน่วยงานปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีถือหลักการ
ปกครองตนเองเป็นการจัดองค์การทางการเมืองขึ้นมาเพื่อท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรม 
ให้กับประชาชนในท้องถิ่นหรือในเขตเทศบาล โดยเทศบาลจะต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีความเป็น
อิสระพอสมควรในการบริหารกิจการของเทศบาล และจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในเทศบาลเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลด้วยซ่ึงโดยท่ัวไปจะใช้วิธีการให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล๗๘ ซ่ึงสอดคล้องตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้
ก าหนดให้เทศบาลในประเทศไทยมีท้ัง๓ ประเภท อันได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาล
ต าบล ซ่ึงเทศบาลแต่ละประเภทก็มีลักษณะและองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันออกไปดังมีรายละเอียด
ดังนี้๗๙  

                                          
๗๖ สุนันทา กาหยี, “การเปรียบเทียบความพร้อมในการบริหารจัดการระหว่างเทศบาลต าบลห้วยยอด

กับเทศบาล”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓) หน้า ๖๗.   
๗๗ เฉลิมพล แก้วแกมเสือ,“การศึกษารูปแบบงานเทศบาลนครศรีอยุธยา”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๕) หน้า ๑๑๙.  
๗๘ จินตนา คงเหมือนเพชร, “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานเทศบาลเมืองปัตตานี”, 

รายงานการวิจัย, (สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๑) หน้า ๘๘-๙๒.  
๗๙ มารุต วันทนากร, “พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถ่ินไทย”, สารานุกรมการปกครอง

ท้องถิ่นไทย, (๒๕๕๗), หน้า ๒๓-๒๔.  



๕๒ 
 

เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่น ชุมชนท่ีมีราษฎร ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ คนขึ้นไป ท้ังมีรายได้
พอควรแก่การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของเทศบาลการจัดตั้งเทศบาลนครจะกระท าได้โดยการประกาศ
กระทรวงมหาดไทยโดยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร  

เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นท่ีตั้งศาลากลางหรือท้องถิ่นชุมชนท่ีมีราษฎร 
ตั้งแต่ ๑๕,๐๐๐ คนขึ้นไป ท้ังมีรายได้พอควรแก่การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของเทศบาลเมือง  การจัดตั้ง
เทศบาลนครจะกระท าได้โดยการประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง  

เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยยกฐานะเป็นเทศบาล
ต าบล เทศบาลต าบลไม่ได้ก าหนดจ านวนราษฎรในพื้นท่ีไว้อย่างชัดเจนเหมือนกับเทศบาลนครและ
เทศบาลเมือง 

สรุป เทศบาล หมายถึง เป็นหน่วยการปกครองในระดับท้องถิ่นท่ีเก่าแก่คุ้นเคย และเป็น
รากฐานส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอีกท้ังยังเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครอง
ท้องถิ่นท่ีกระจายอ านาจจากส่วนกลาง เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงมี ๓ ประเภท อัน
ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบลในการปกครองตนเองท่ีส าคัญท าให้ประชาชนเกิด
ความรักสามัคคีช่วยทานุบ ารุงท้องถิ่นให้มีความสงบสุขเป็นระเบียบ สวยงามถูกสุขลักษณะมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขมีบทบาทท่ีส าคัญยิ่งต่อชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วท้ังด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

๒.๕.๓ โครงสร้างของเทศบาล โครงสร้างของเทศบาลแบ่งตามหัวข้อ ดังนี้  
๑) ประเทศของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ก าหนดให้เทศบาล

ในประเทศไทยมีท้ังหมด ๓ ประเภท อันได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล 
ซ่ึงเทศบาลแต่ละประเภทก็มีลักษณะและองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันออกไปดังมีรายละเอียดดังนี้๘๐ 

๑.๑ เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่น ชุมชนท่ีมีราษฎร ๕๐,๐๐๐ คนขึ้นไป ท้ังมีรายได้พอควร
แก่การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของเทศบาลนครการจัดตั้งเทศบาลนครจะกระท าได้โดยการประกาศ
กระทรวงมหาดไทย โดยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร เทศบาลนครประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและ
คณะเทศมนตรี (หรือนายกเทศมนตรี) แล้วแต่กรณี โดยาท่ีสภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ ๒๔ 
คน โดยมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๔ คน นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดให้เทศบาลนครมีหน้าท่ี
แตกต่างไปจากเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบลอีกด้วย 

                                          
๘๐ มรุต วันทนากร, พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถ่ินไทย เรื่องเทศบาล, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ธรรมดาเพรส จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑-๖. 



๕๓ 
 

๑.๒ เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นท่ีตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมชนท่ีมี
ราษฎรตั้งแต่ ๑๕,๐๐๐ คนขึ้นไป ท้ังมีรายได้พอควรแก่การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของเทศบาลเมือง  การ
จัดตั้ ง เทศบาลเมื องจะกระท า ได้ โ ดยการประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยยกฐานะ เป็น  
เทศบาลเมือง ประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยท่ีสภาเทศบาลมีสมาชิกเทศบาล 
ได้ ๑๘ คน และมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๓ คน  

๑.๓ เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่น ซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐาน ะ 
ขึ้นเป็นเทศบาลต าบล (เทศบาลต าบลไม่ได้ก าหนดจ านวนราษฎรในพื้นท่ีไว้อย่างชัดเจนเหมือนกับ
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร) เทศบาลต าบลประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดย
ท่ีสภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ ๑๒ คน โดยมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๒ คน 

๒.๕.๔ โครงสร้างของเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี 
เดิมก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลในประเทศไทยมีเพียงรูปแบบเดียว คือ เทศบาล 

 ในรูปแบบคณะเทศมนตรี แต่ในปัจจุบันภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมากฎหมายได้เปิดโอกาส 
ให้ เทศบาลมี รูปแบบเพิ่มขึ้ นได้ อีก รูปแบบหนึ่ ง ก็คื อเทศบาลในรูปแบบนายกเท ศมนต รี 
ซ่ึงเทศบาลใดจะใช้รูปแบบเพิ่มขึ้นได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรี  
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเทศบาล อย่างไรก็ตาม ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีการแก้ไข
กฎหมายเทศบาลอีกคร้ังเป็นผลให้เทศบาลคงเหลือเพียงรูปแบบเดียว  คือ เทศบาลในรูปแบบ
นายกเทศมนตรี ซ่ึงได้แก่การท่ีนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและเป็นจุดส้ินสุด  
ของเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรีส าหรับเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี มีรายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบคณะเทศมนตรี คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีโครงสร้างในรูปแบบสภา 
กับฝ่ายบริหาร กล่าวคือ มีการแยกฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติออกจากกันแต่มีความสัมพันธ์ 
กันอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ ฝ่ายบริหาร หมายถึงนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีมาจากการเลือกของ
สภาเทศบาลและสภาเทศบาลยังมีอ านาจในการควบคุมการท างานของฝ่ายบริหารได้อย่างใกล้ชิด  
และในบางกรณีอาจก าหนดการด ารงอยู่ของฝ่ายบริหารได้ ก าหนดไว้ว่า “ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  

๒.๕.๕ โครงสร้างของเทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรี 
ส าหรับโครงสร้างของเทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรีนั้นมีโครงสร้างหลักท่ีคล้าย  

กับเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรีแต่ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารของเทศบาล 
กับฝ่ายสภาเทศบาลเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ เทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรีหัวหน้าฝ่ายบริหาร
(นายกเทศมนตรี) และสมาชิกสภาเทศบาล มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงท้ังคู่ 
และในขณะเดียวกันนายกเทศมนตรีสามารถมี “ผู้ช่วย” ได้เช่นกัน แต่ผู้ช่วยของนายกเทศมนตรี 
ในรูปแบบนี้จะไม่เรียกว่า “เทศมนตรี” แต่จะเรียกว่า “รองนายกเทศมนตรี” ซ่ึงจ านวน 



๕๔ 
 

ของรองนายกเทศมนตรีจะมีได้เท่าใดขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาลตามท่ีได้อธิบายไปแล้วข้างต้น  
ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาเทศบาล  เป็นไปด้วยความห่างเหินเมื่อ
เปรียบเทียบกับเทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี  

๑. นายกเทศมนตรีจะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล  
๒. รองนายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี  
๓. รองนายกเทศมนตรีจะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
๒.๕.๖ โครงสร้างภายในของเทศบาล  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดเร่ือง

โครงสร้างภายในองค์กรของเทศบาลไว้อย่างกว้างๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๕ โครงสร้างภายในของเทศบาลต าบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 

๑) ส านักงานปลัดเทศบาล  
๒) ส่วนราชการอ่ืนตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย 
การก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส านักปลัดเทศบาลและส่วนราชการอ่ืนในข้างต้นให้เป็นไป

ตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย  นอกจากนี้ 
กระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการกลางเทศบาล (ก.ท.) ยังได้ประกาศก าหนดการแบ่งการ

เทศบาล 
 

นายกเทศมนตรี สภาเทศบาล 

ส านักปลัดเทศบาล 

กองหรือฝ่ายสาธารณสุข 

สาธารณสุข กองหรือฝ่ายการคลัง 

กองหรือฝ่ายสุขาภิบาล 

กองหรือฝ่ายสวัสดิการสังคม 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองหรือฝ่ายประปา 

กองหรือฝ่ายการศึกษา 

กองช่าง 

กองหรือฝ่ายวิชาการ 
 กองหรือฝ่ายอนามัย 

แขวง 



๕๕ 
 

โครงสร้างส่วนราชการในเทศบาล ให้เทศบาลมีการแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ กองหรือส่วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซ่ึงประกอบด้วย  

๒.๑) ส่วนราชการท่ีเป็นส านักหรือกอง  
 - การคลัง  
 - การช่าง  
 - การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
 - การศึกษา  
 - วิชาการและแผนงาน  
 - การประปา  
 - การแพทย์  
 - การช่างสุขาภิบาล  
 - สวัสดิการสังคม  
๒.๒) หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
นอกจากนี้ในประกาศดังกล่าว ยังได้ก าหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วน

ราชการไว้เพิ่มเติม ดังนี้  
 - เทศบาลอาจเปล่ียนแปลงส่วนราชการต่าง ๆ (ท่ีเป็นส านักหรือกอง) ได้ตามความ

จ าเป็นและเหมาะสมของเทศบาล ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
และต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของคณะกรรมการเทศบาลก าหนด (ก.กลาง เทศบาล)  

 - ส านักปลัดเทศบาลมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล 
และราชการท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของส านักกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  

 - ส านักกอง หรือส่วนราชการให้มีหน้าท่ีตามท่ีเทศบาลก าหนด  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  

 - การแบ่งส่วนราชการภายใน ส านักปลัด ส านักกอง หรือส่วนราชการให้ก าหนด 
เป็นประกาศเทศบาล โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทศบาล (ก.ท.จ.)  

 - การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวมหรือยุบส่วนราชการ ให้เทศบาลพิจารณาเสนอ
ความเห็นและพิจารณาอัตรากาลัง การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกันแล้วเสนอต่อคณะกรรมการ
พนังงานเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบ๘๑ 

๒.๕.๗ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล  

                                          
๘๑ มรุต  วันทนากร , พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถ่ินไทย  เรื่องเทศบาล , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมดาเพรส จากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๓๕-๓๗. 



๕๖ 
 

อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดหน้าท่ีของเทศบาลไว้โดยแบ่งตามประเภทของเทศบาล๘๒ ดังนี้ภารกิจหน้าท่ี
ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
ตารางที่ ๒.๑๔ สาระส าคัญของอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลเมือง จังหวัดชลบุรี 

ประเภทของเทศบาล ภารกิจหน้าที่ 
เทศบาลต าบล  
(ก าหนดไว้ในมาตราท่ี ๕๐)  

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
(๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า  
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินรวมท้ัง
การก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
(๕) ให้มีเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง  
 (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  
(๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  

เทศบาลเมือง  
(ก าหนดไว้ในมาตราท่ี ๕๓)  

(๑) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๕๐  
(๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าและรักษาคนเจ็บไข้  
(๕) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า  
(๖) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ  
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  

เทศบาลนคร  
(ก าหนดไว้ในมาตราท่ี ๕๖)  
 

(๑) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๕๓  
(๒) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก  
(๓) กิจการอย่างอ่ืนซ่ึงจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข  
(๔) จัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 

                                          
๘๒ ประธาน  สุวรรณมงคล , สถาบันและกระบวนการทางการเ มืองไทย  หน่วยที่  ๑๔ , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๘), หน้า ๓๐๓-๓๐๔. 



๕๗ 
 

๑. อ านาจหน้า ท่ีของ เทศบาลตามพระราช บัญญัติ ก าหนดแผนและขั้ นตอน 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากหน้าท่ีของเทศบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลแล้ว ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยังได้ก าหนดหน้าท่ีของเทศบาลไว้ด้วยเช่นกันในมาตรา  ๑๖  
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  

๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
๕) การสาธารณูปการ  
๖) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ  
๗) การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน  
๘) การส่งเสริมการท่องเท่ียว  
๙) การจัดการศึกษา  
๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้วยโอกาส  
๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี  
๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย  
๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
๑๔) การส่งเสริมกีฬา  
๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
๑๘) การกาจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสีย  
๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
๒๑) การควบคุมการเล้ียงสัตว์  
๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ

และสาธารณูปโภคสถานอ่ืน ๆ  
๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  



๕๘ 
 

๒๕) การผังเมือง  
๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร  
๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  
๒๘) การควบคุมอาหาร  
๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย  
๓๑) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศก าหนด การท่ีกฎหมายก าหนดหน้าท่ีของเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อ่ืนไว้มากมายเช่นนี้ ก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงรวมท้ังเทศบาล  ต้องเตรียมตัวรับ 
การถ่ายโอนภารกิจหน้าท่ี งบประมาณ และบุคลากรจากรัฐบาลตามทิศทางท่ีเป็นผลมาจาก
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติก าหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒.๕.๘ รายได้ของเทศบาล  
เทศบาลในปัจจุบันมีแหล่งรายได้ส าคัญ ๓ ด้าน ได้แก่  
- ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าปรับต่าง ๆ ท้ังท่ีเทศบาลจัดเก็บเอง หรือรัฐบาลจัดเก็บ

ให้แล้วส่งคืนให้กับเทศบาล หรือภาษีท่ีรัฐบาลแบ่งสัดส่วนให้ เป็นต้น 
- รายได้จากเงินอุดหนุนซ่ึงแบ่งเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
- รายได้จากกิจการอ่ืน ๆ ของเทศบาลเอง เช่น โรงรับจ าน ากิจการเทศพาณิชย์ เป็นต้น 

การก าหนดว่าภาษีประเภทใดเป็นของเทศบาลหรือเป็นของรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทอ่ืนมีการก าหนดสัดส่วนใด เทศบาลเก็บอัตราภาษีเพิ่มได้อีกเท่าใดรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ 
มีก าหนดไว้ในกฎหมาย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

๑.  รายได้ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๔๖ กฎหมายได้ก าหนดให้เทศบาลมีรายได้จากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

 ๑) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว ้ 
 ๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้  
 ๓) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล  
 ๔) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์  
 ๕) พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้  
 ๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ การกู้เงินต้องได้รับ

อนุญาตจากสภาเทศบาล  
 ๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด  



๕๙ 
 

 ๘) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนท่ีมีผู้อุทิศให้  
 ๙) รายได้อ่ืนใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้  
๒. รายได้ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
นอกจากรายได้ท้ัง ๙ ประการแล้ว พระราชบัญญัติก าหนดและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังได้ก าหนดรายได้ของเทศบาลและท้องถิ่นอ่ืน
อีกหลายประการดังนี้  

 ๑) ภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
 ๒) ภาษีบ ารุงท้องท่ีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องท่ี  
 ๓) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย  
 ๔) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรท่ีได้รับการจัดสรรในอัตราซ่ึงเมื่อรวมกับการ

จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจัดเก็บได้หักส่วน
ท่ีต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจัดเก็บ  

 ๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตรา
ซ่ึงเมื่อรวมกับอัตราท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด  แล้วไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของอัตราภาษี 
ท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ  

 ๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต  ภาษีสุรากฎหมายว่าด้วย
สุราและค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบซ่ึงเก็บจากการค้าในเขตเทศบาล  โดยออก
ข้อบัญญัติเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของอัตราภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็น
ภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพสามิตท่ีจะจัดเก็บ  

 ๗) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมท้ังเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษี
รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและค่าธรรมเนียมล้อเล่ือนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเล่ือน  

 ๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน  
 ๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  
 ๑๐) อากรฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์  
แหล่งรายได้ประเภทต่าง ๆ ท่ีกล่าวถึงในข้างต้น มิได้หมายความว่าเทศบาลจะมีรายได้

ภาษีเหล่านี้ท้ังหมดเต็มจ านวน หากแต่ยังต้องแบ่งรายได้บางประเภทให้กับหน่วยงานอ่ืนอีก  เช่น 
รัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้การจัดเก็บรายได้เหล่านี้ เทศบาลมิได้เป็น
ผู้จัดเก็บเองท้ังหมด ยังมีหน่วยงานท่ีเข้ามาด าเนินการเก็บภาษีให้แก่เทศบาลอีก เช่น กรมสรรพากร 



๖๐ 
 

กรมสรรพสามิต กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น ซ่ึงสรุปการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลได้ดังนี้ การ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
ตารางที่ ๒.๑๕ สาระส าคัญของรายได้ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เทศบาลจัดเก็บเอง รัฐบาลจัดเก็บแล้วแบ่งให้เทศบาลตามสัดส่วน 
(๑) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
(๒) ภาษีบ ารุงท้องท่ี  
(๓) ภาษีป้าย  
(๔) อากรการฆ่าสัตว์  
(๕) อากรรังนกอีแอ่น  

(๑) ภาษีสรรพสามิต  
(๒) ภาษีสุรา  
(๓) ค่าแสตมป์ยาสูบ  
(๔) ภาษีการพนัน  
(๕) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
(๖) ค่าธรรมเนียมสนามบิน  
(๗) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา  
(๘) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนัน  
(๙) ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(๑๐) ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
(๑๑) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์  
(๑๒) ภาษีเพื่อการศึกษา  
(๑๓) ค่าภาคหลวงแร่  
(๑๔) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ภาษีท่ีเทศบาลจัดเก็บเองและไม่ต้องแบ่งสรรให้กับ
หน่วยงานจะมีค่อนข้างน้อย รายได้ส่วนใหญ่จึงมาจากภาษีท่ีรัฐบาลเป็นผู้จัดเก็บและจัดสรรให้แก่
เทศบาล นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังก าหนดให้เทศบาลมีรายได้จากแหล่งอ่ืนอีก ได้แก่  

๑. รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. รายได้จากสาธารณูปโภค  
๓. รายได้จากการพาณิชย์และการท ากิจการ ไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืน

หรือจากสหการ  
๔. ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใดตามท่ีมี

กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕. ค่าบริการ  
๖. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
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๗. เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ  
๘. รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร  
๙. เงินกู้จากต่างประเทศ ทบวง กรม องค์กร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ  
๑๐. เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  
๑๑. เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนท่ีมีผู้อุทิศให้ 

 

๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น ๑๑ อ าเภอ ๙๒ ต าบล ๖๘๗ หมู่บ้าน 
การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร ๒ แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลนครแหลมฉบัง และเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลเมือง ๑๐ แห่ง  เทศบาลต าบล 
๓๕ แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล ๕๐ แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ ๑ แห่ง คือ เมืองพัทยา 
แยกจากการปกครองของอ าเภอบางละมุง เนื่องจากเป็นเมืองท่องเท่ียวระดับนานาชาติ ซ่ึงมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อ าเภอท้ัง ๑๑ ของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอพนัสนิคม 
อ าเภอพานทอง อ าเภอบ้านบึง อ าเภอศรีราชา อ าเภอเกาะจันทร์ อ าเภอบ่อทอง อ าเภอหนองใหญ่ 
อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ และอ าเภอเกาะสีชัง  

พื้นท่ีบริบทในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี จ านวน ๑๐ แห่ง 
ประกอบด้วย เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านบึง เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองสัตหีบ 
เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาล
เมืองอ่างศิลาและ เทศบาลเมืองปรกฟ้า มีดังนี้ 

๒.๖.๑ เทศบาลเมืองชลบุรี 
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองชลบุรี (Vision) 
 “เทศบาลเมืองชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ (Mission) 
เทศบาลเมืองชลบุรีได้ก าหนดพันธกิจ เพื่อการพัฒนาเมืองชลบุรีไว้ ดังนี้ 
๑. มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 
๒. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
๓. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
๔. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชน 
๕. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณธรรม น าความรู้ 
๖. ส่งเสริมองค์กรและระบบบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
๗. พัฒนาและใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
๑. จัดบริการขั้นพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
๒. อนุรักษ์และด ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีสาธารณะและสวนสาธารณะให้มีความสวยงาม 
 ๕. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแล รักษา ฟื้นฟูเกิดความสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
 ๖. ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้มีงานท าน าความรู้และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา

อาชพีและเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 
๗. เพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษี 
๘. ส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นท่ีในการประกอบการค้า 
๙. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสถานท่ีออกก าลังกายและสนามกีฬาท่ีได้มาตรฐาน 
๑๐. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ได้รับบริการท่ีได้มาตรฐาน

อย่างท่ัวถึง เพียงพอ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด 
๑๑. สร้างเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
๑๒. บริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
๑๓. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
๑๔. บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น สามารถรับรู้ข้อมูล 
 ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการจัดการชายฝ่ัง

แบบบูรณาการ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร๘๓ 
๒.๖.๒ เทศบาลเมืองบ้านบึง 

                                          
๘๓ เทศบาลเมืองชลบุรี , แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลเมืองชลบุรี , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http://chonburicity.go.th/ [๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 
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วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
“บ้านบึงน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล มาตรฐานเมืองสีเขียว” 
พันธกิจเทศบาลเมืองบ้านบึง 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความ

เจริญเติบโตของเมืองอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและควบคู่กับวิถี
ชีวิตชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
พัฒนาการบริหารจัดของเทศบาลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างระบบการรักษาความปลอดภัย 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑. เมืองบ้านบึงมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
๒. เมืองบ้านบึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
๔. เมืองน่าอยู่ภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
๕. ชุมชนเข้มแข็งสามารถเป็นรากฐานในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
๖. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๗. เมืองแห่งความปลอดภัยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข๘๔ 
๒.๖.๓ เทศบาลเมืองบ้านสวน 
วิสันทัศน์ 
“เทศบาลเมืองบ้านสวน เมืองแห่งความสุข” 
พันธกิจ 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองบ้านสวนจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความส าคัญ

กับการวางบทบาทการบริหารการพัฒนาเทศบาลมืองบ้านสวนในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของประชาชนรวมท้ังสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าท่ีของเทศบาท
เพื่อท่ีจะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงก าหนดพันธกิจดังนี้ 

๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้อ านวยต่อการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
๒. ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ 
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ และส่ิงแวดล้อม 
๔. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

                                          
๘๔ เทศบาลเมืองบ้านบึง , แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านบึง , [ออนไลน์] , แหล่งที่ม า : 

https://www.banbungcity.go.th/[๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 
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๕. การให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน และสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
๖. ส่งเสริมการเป็นเมืองท่ีน่าอยู่ ชุมชนทันสมัย น าเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการ

บริหารงาน 
ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองบ้านสวน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาส่งเสริมอาชีพคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเท่ียว และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา การกีฬา และนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กตามหลักธรรมาภิบาล๘๕ 
๒.๖.๔ เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
วิสัยทัศน์ 
“เทศบาลเมืองปรกฟ้า เป็นเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการแนวใหม่ มุ่งสร้างเศรษฐกิจ และ

สังคมชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ 
๑. พัฒนาระบบการบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สมบูรณ์ 

และได้มาตรฐาน 
๒. พัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๓. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬาให้เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพร่างกายท่ี 

แข็งแรง  สมบูรณ์ 
๔. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาและอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี

ท้องถิ่น 
๕. ดูแลและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๖. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และเป็นธรรม 
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๘. อนุรักษ์บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๙. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ 

                                          
๘๕ เทศบาลเมืองบ้านสวน , แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน , [ออนไลน์] , แหล่งที่มา : 

https://www.bansuan.go.th/[๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 
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๑. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
- พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
- พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอ เพื่อใช้ในด้านการเกษตร 
- พัฒนาระบบประปาชุมชนให้เพียงพอ และมีคุณภาพ 
- พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอ 
๒. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ 
ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ 
- ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา 
- ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
- ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 
๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
- ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
- ส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- พัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน 
๔. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 
ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ/น้ าเสียและสภาวะอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
๕. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ภารกิจหลัก : การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด๘๖ 
๒.๖.๕ เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองพนัสนิคม (VISION) 
พัฒนาเมืองพนัสนิคมเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
พันธกิจ (MISSION)  

                                          
๘๖ เทศบาลเมืองปรกฟ้า , แผนพัฒนาเทศบาลเมืองปรกฟ้า , [ออนไลน์] , แหล่ งที่ม า : 

https://www.prokfa.go.th/[๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 
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๑. พัฒนาเมือง โครงสร้างทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ในท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  

๒. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  

๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนา และแก้ไขปัญหาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน  
๕. บริหารราชการภายใต้หลักการของความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
๖. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
- แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
- แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ า เพื่ออุปโภค บริโภค  
- แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ  
- แนวทางการพัฒนาระบบจราจร  
- แนวทางการพัฒนาระบบส่ือสาร โทรคมนาคม  
- แนวทางการบริหารจัดการระบบผังเมือง  
- แนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
- แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม และการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
- แนวทางการปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุนระบบบริหารจัดการขยะ และระบบก าจัดขยะ

รวม  
- แนวทางการปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุนระบบบริหารจัดการน้ าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย

รวม และส่ิงปฏิกูล  
- แนวทางการพัฒนาเมืองสู่เมืองคาร์บอนต่ า 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต  
- แนวทางการจัดการและสนับสนุนระบบการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ทุกระดับ ทุก

ประเภท และพัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
- แนวทางการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 
- แนวทางการพัฒนา อาคารสถานท่ี และอุปกรณ์การเรียนการสอน ทางการศึกษา  



๖๗ 
 

- แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงตลาดจ าหน่ายสินค้า และร้านค้าชุมชน  
- แนวทางการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน  
- แนวทางการป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
- แนวทางการส่งเสริม และจัดสวัสดิการให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้

ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  
- แนวทางการจัดสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันครอบครัว เด็กและเยาวชน  
- แนวทางการส่งเสริมการสร้างระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ 

ประชาชน  
- แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
- แนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจ

พอเพียง ตามแนวพระราชด าริ  
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเท่ียว  
- แนวทางการจัด สนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี 
- แนวทางการจัด สนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์  
- แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียว และสถานท่ีท่องเท่ียว  
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร  
- แนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีหลักสมรรถนะคุณธรรม และ

ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน   
- แนวทางการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน และเอ้ือ

ต่อ การท างานและการให้บริการประชาชน  
- แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรภายใต้หลักการความโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้  
- แนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน๘๗ 
๒.๖.๖ เทศบาลเมืองศรีราชา 
วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองศรีราชา (VISION) 
เมืองศรีราชา น่าอยู่ เมืองน่าเท่ียว 
พันธกิจ 

                                          
๘๗ เทศบาลเมืองพนัสนิคม , แผนพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคม , [ออนไลน์] , แหล่งที่มา : 

http://www.phanatnikhomcity.go.th/[๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 
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จัดใหม้ีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการสร้างพื้นฐานครบถ้วนและท่ัวไปส่งเสริม
การศึกษา และเทคโนโลยีใหม่ ๆ แบบมีส่วนร่วม  

- ส่งเสริมการให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service)  
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีชุมชนเข้มแข็ง สังคมเอ้ืออาทร  
- อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- พัฒนาชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการเพื่อการท่องเท่ียว 
- ส่งเสริมให้เมืองศรีราชาเป็นเมือง (Healthy town) 
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาส่ิงแวดล้อมเมือง (Gerden town) 
- ส่งเสริมให้เมืองศรีราชา เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญของอ าเภอศรีราชา 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านการบริหารและการปกครอง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการคลัง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการจราจร การขนส่งและสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการท่องเท่ียว ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมและ

การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ๘๘ 
๒.๖.๗ เทศบาลเมืองสัตหีบ 
วิสัยทัศน์ 
เทศบาลเมืองสัตหีบเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเยี่ยม มีมาตรฐานทางกายภาพคือสะอาด สงบ สง่า

งามมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ของความเป็นประตูสู่ราชนาวีไทย โดยมีสังคมอบอุ่นและเศรษฐกิจชุมชนท่ี
เข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยถ้วนหน้า 

พันธกิจ 
๑. เมืองน่าอยู่  หมายถึง พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ าเพื่อรองรับ

การขยายตัว ทางเศรษฐกิจและสังคม 
๒. สังคมแห่งการเรียนรู้  หมายถึง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดยผ่าน ICT แหล่งเรียนรู้ท่ีดี 

มีการถ่าย ทอดความรู้ และแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันในชุมชน/ทุกภาคส่วนท าให้เกิดความรู้เป็น
เคร่ืองมือการเลือก และ ตัดสินใจในการแก้ปัญหา และพัฒนาอย่างเหมาะสม 

                                          
๘๘ เทศบาลเมืองศรีร าชา , แผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรี ราชา , [ออนไลน์] , แหล่งที่ม า 

:https://www.srirachacity.go.th/[๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 
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๓. แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ  หมายถึง ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ และ
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพ เป็นท่ีประทับใจของนักท่องเท่ียว 

๔. แหล่งผลิตสินค้า หมายถึง พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และสินค้า
ประมง เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

๕. คุณภาพชีวิต หมายถึง พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการบริหาร จัดการสังคม
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 

๖. สังคมเป็นสุข หมายถึง ส่งเสริมให้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เพื่อให้เกิด
ความเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองสัตหีบ 
ยุทธศาสตร์ (Strategies) 
๑. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 
๓. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการจัดการชายฝ่ัง

แบบบูรณาการ 
๔. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๕. การพัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย และการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานและการบริการประชาชนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน๘๙ 
๒.๖.๘ เทศบาลเมืองแสนสุข 
วิสัยทัศน์ 
เทศบาลเมืองแสนสุข เป็นเมืองน่าอยู่แหล่งท่องเ ท่ียวสวยงามและยั่ งยืน รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้
ระบบการบริหารท้องถิ่นท่ีมีธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 
ภายใต้แนวทางการพัฒนาท่ีมุ่งเน้น “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยน้อมน าตาม

แนวทาง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงได้ก าหนดพันธกิจของการพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
๑. พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น 

เสริมสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์อนุรักษ์จารีต

                                          
๘๙ เทศบาลเมืองสัตหีบ , แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสัตหีบ , [ออนไลน์] , แหล่ งที่ม า : 

http://www.sattahipmunicipality.go.th/[๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 
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ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่จัดท าแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิด
คุณค่า 

๒) เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียวให้มี คุณภาพ สู่
แหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามและยั่งยืนพัฒนาการค้าการท่องเท่ียว และส่งเสริมอาชีพของประชาชน  ให้
ประชาชนมีงานท ามีการประกอบสัมมาอาชีพท่ีดีและมีการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง มุ่งเสริมสร้าง
ศักยภาพเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้น าความรู้และนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนา         
ใช้จุดแข็งของความมีชื่อเสียงของสถานท่ีท่องเท่ียวและประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ในการ สร้าง
บรรยากาศท่ีดีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้าน โครงสร้าง
พื้นฐาน 

๓) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อม สร้างความ 
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้าง 
ภูมิคุ้มกันเพ่ือคุ้มครองฐานทรัพยากรและส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร 
สร้างจิตส านึกรักส่ิงแวดล้อม 

๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นการบริการท่ี           
เป็นเลิศอย่างรวดเร็วถูกต้องเสมอภาคเท่าเทียมกันประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกับ
พัฒนาศักยภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีเทศบาลเมืองแสนสุข 

มุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๑) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ มีส่ิงอ านวยความ สะดวก 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพียงพอ ทันสมัยเด็กได้รับโอกาสทางการศึกษา 
๒) ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างสมดุลท้ังการ 

ส่งเสริมการป้องกันการรักษา และการฟืนฟูสมรรถภาพ้ ได้รับสวัสดิการอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๓) ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

๔) ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีการจัดการองค์ ความรู้
ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

๕) ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้มีงานท าน าความรู้และนวัตกรรมมาใช้ในการ พัฒนา
อาชีพเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นสามารถแข่งขันได้ 
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๖) การท่องเท่ียวได้รับการพัฒนาให้ มีมาตรฐานและคุณภาพ พัฒนาสู่แหล่งท่องเท่ียวท่ี
ยั่งยืน 

๗) โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในระยะ ยาว 
และประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๘) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้รับการดูแล  รักษา ฟืนฟู้เกิดความสมดุล 
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้านการบริหารจัดการ 

๙) บริหารงานท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการบริการท่ีเป็นเลิศรวดเร็วและ 
ทันสมัยภายใต้ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (เทศบาลเมืองแสนสุข) มีดังนี   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และโอกาสทางการศึกษา  
แนวทางท่ี๒ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร่วมป้องกันอุบัติภัย

อาชญากรรม และยาเสพติด 
แนวทางท่ี ๓ พัฒนาระบบการสาธารณสุขสนับสนุนสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสุขภาพ 

พลานามัยของประชาชนให้ดีถ้วนหน้า 
แนวทางท่ี ๔ อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ คงอยู่และ

เป็นท่ีรู้จักแพรหลาย 
แนวทางท่ี ๕ เสริมสร้างสังคม ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี ๑ พัฒนามาตรฐาน คุณภาพ ในการท่องเท่ียว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาสู่แหล่งท่องเท่ียวท่ียั่งยืน  
แนวทางท่ี ๒ ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์และเพียงพอ  
แนวทางท่ี ๓ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสนับสนุนการน าความรู้และนวัตกรรมมาใช้ 
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางท่ี ๒ บริหารจัดการ ดูแล เฝ้าระวังและบ าบัดฟืนฟูทรัพยากร้ ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 
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แนวทางท่ี ๑ พัฒนาระบบการท างาน และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ
คุณธรรม และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง แนวทางท่ี2 ปรับปรุงและพัฒนา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้
สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และทันสมัย 

แนวทางท่ี ๒ สร้างความโปร่งใส ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
ภาคราชการ๙๐ 

๒.๖.๙ เทศบาลเมืองหนองปรือ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
เมืองคุณธรรม น าสู่คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ (Strategic) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ (Goal) 
๑) ส่งเสริมพัฒนาให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการ

ของชุมชน รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
๒) ส่งเสริมพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
๓) ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
๔) ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง 
๕) ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖) ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิ

บาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ (Strategy) 
๑) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการจราจรและผังเมือง 
๒) การให้บริการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมแก่ประชาชน 

                                          
๙๐ เทศบาลเมืองแสนสุข , แผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข , [ออนไลน์] , แหล่งที่ มา : 

https://www.saensukcity.go.th/[๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 
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๓) ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและได้รับการพัฒนา 
๔) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕) การบริหารจัดการท่ีดี ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๖) พัฒนาระบบการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น๙๑ 
๒.๖.๑๐ เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ส่งเสริมคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท าให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยเรียงล าดับก่อนหลัง (จากแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) 
พันธกิจ 
พัฒนาระบบข้อมูลท่ีสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ ความร่วมมือของท้องถิ่น และชุมชนมี

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณปโภคท่ีได้มาตรฐาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
พัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีหรือโซน และยกระดับในการ

ให้บริการการท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐาน 
ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส/ขาดโอกาสในสังคมให้ได้รับสวัสดิการ มีอาชีพท่ี

เหมาะสมและเด็กเยาวชนมีทักษะท่ีดีส่งเสริมเกษตร/อุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพ/สนับสนุนการรวมกลุ่ม
วิสาหกิจ และเข้าถึงตลาด 

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรท่ีคงความอุดมสมบูรณ์ และพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีได้
มาตรฐานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

บริหาร/จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และยกระดับความรู้ทักษะบุคลากรตลอดจน
รูปแบบการท างานท่ีมุ่งเน้นสัมพันธภาพท่ีดี 

พัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังเตือนภัยทางสังคม 
ส่ิงแวดล้อมและภัยธรรมชาติส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต/
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

                                          
๙๑ เทศบาลเมืองหนองปรือ , แผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองปรือ , [ออนไลน์] , แหล่งที่มา : 

http://nongpruecity.go.th/public/[๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 
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เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา (พ.ศ.
๒๕๕๔- ๒๕๕๘)โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท า ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหา  
ต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ซ่ึงจากการระดมความคิดเห็นของชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน พบว่าเทศบาลมีท้ังจุดเด่น ซ่ึงเป็นศักยภาพส าคัญของจังหวัดแต่ขณะเดียวกันมีปัญหาอุปสรรค
นานับประการท่ีต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขซ่ึงเทศบาลเมืองอ่างศิลาได้ด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายริเร่ิมของจังหวัดชลบุรี รวม ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๔) ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง - การบริหาร 
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยเรียงล าดับก่อนหลัง (จากแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาท้องถิ่น) 
เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ส่งเส ริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและเมืองน่าอยู่  เพื่อให้

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสุข มีความเท่าเทียมกัน มี
ความสามารถในการแข่งขันท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน โดยการ
บริหารราชการอย่างโปร่งใส ยุติธรรมและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน และ
ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา ดังนี้ 

๑) จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบถ้วนและ
ท่ัวถึง 

๒) ส่งเสริมการศึกษา และเทคโนโลยีใหม่ๆ แบบมีส่วนร่วม 
๓) ส่งเสริมการให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) 
๔) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีชุมชนเข้มแข็ง สังคมเอ้ืออาทร 
๕) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖) พัฒนาชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ เพื่อการท่องเท่ียว 
๗) พัฒนาระบบการท างานและการให้บริการของเทศบาลเมืองอ่างศิลา 
๘) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
๙) ส่งเสริมให้อ่างศิลา เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวัดชลบุรี 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal) 
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๑) ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบถ้วน
และท่ัวถึง 

๒) ประชาชน และเยาวชน ได้รับการส่งเสริมการศึกษา และเทคโนโลยี 
๓) การให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) มีประสิทธิภาพ 
๔) คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเอ้ืออาทร 
๕) วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม 
๖) มีการส่งเสริมการพัฒนาชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๗) ประสิทธิภาพระบบการท างานและการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ

พัฒนา 
๘) สภาพส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
๙) มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐานท่ีส าคัญของจังหวัด๙๒ 

 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองอ่าง

ศิลาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี และขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลามีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข มี
ความเท่าเทียมกัน มีความสามารถในการแข่งขันท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคม ซ่ึงก่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ของชุมชนโดยการบริหารราชการอย่างโปร่งใสยุติธรรม และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุก
ขั้นตอน การผลักดันนโยบายอย่างเป็นกระบวนการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมเอ้ืออาทร มีชุมชนเข้มแข็ง มีความสะดวกสบาย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบเศรษฐกิจท่ีดี ท่ีมีวัฒนธรรมประเพณี และจิตวิญญาณท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวประชาชนจะได้มีความภาคภูมิใจและช่วยกันบ ารุงรักษาไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ซ่ึงมีท้ังส้ิน ๑๐ แห่ง 

                                          
๙๒ เทศบาลเมืองอ่ างศิลา , แผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างศิลา , [ออนไลน์] , แหล่งที่มา : 

http://www.angsilacity.go.th/[๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓]. 
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ประกอบด้วย เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบ้านบึง เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองสัตหีบ 
เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาล
เมืองอ่างศิลาและ เทศบาลเมืองปรกฟ้า 
ตารางแผนภาพที่ ๒.๑ ตารางแสดงจ านวนบุคลากรเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีท่ีเป็นประชากร๙๓ 

ล าดับ 
เทศบาล
เมือง 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 
N  

(คน) 
n 

(คน) 
N  

(คน) 
n 

(คน) 
N  

(คน) 
n 

(คน) 
N  

(คน) 
n 

(คน) 
๑ หนองปรือ ๑๒๔ ๑๔ ๗ ๑ ๓๓๘ ๓๘ ๔๖๙ ๕๓ 
๒ ชลบุรี ๑๐๓ ๑๑ ๑๘ ๒ ๒๑๐ ๒๔ ๓๓๑ ๓๘ 
๓ แสนสุข ๑๐๐ ๑๑ ๑๗ ๒ ๓๔๔ ๓๙ ๔๖๑ ๕๓ 
๔ ศรีราชา ๘๙ ๑๐ ๑๔ ๒ ๒๐๕ ๒๓ ๓๐๘ ๓๕ 
๕ บ้านสวน ๘๑ ๙ ๗ ๑ ๔๘๗ ๕๕ ๕๗๕ ๖๖ 
๖ บ้านบึง ๕๙ ๗ ๑๗ ๒ ๑๘๓ ๒๑ ๒๕๙ ๓๐ 
๗ สัตหีบ ๔๒ ๕ ๑๑ ๑ ๑๕๓ ๑๗ ๒๐๖ ๒๓ 
๘ พนัสนิคม ๔๐ ๕ ๕ ๑ ๑๐๗ ๑๒ ๑๕๒ ๑๗ 
๙ อ่างศลิา ๓๘ ๔ ๑๐ ๑ ๑๖๒ ๑๘ ๒๑๐ ๒๔ 

๑๐ ปรกฟ้า ๑๗ ๒ ๓ ๑ ๔๕ ๕ ๖๕ ๗ 
รวม ๖๙๓ ๗๘ ๑๐๙ ๑๔ ๒,๒๓๔ ๒๕๒ ๓,๐๓๖ ๓๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
๙๓ ส านักงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี , แผนพัฒนาส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

จังหวัดชลบุรี, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://oldweb.chonburilocal.go.th [๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 

http://oldweb/
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๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเร่ือง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหาร
เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี”ผู้วิจัยได้ก าหนดกระบวนการในการศึกษา โดยเร่ิมต้นจากการทบทวน
วรรณกรรม เพื่อสังเคราะห์ขอค้นพบจากผลงานวิจัยในบริบทต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีผู้วิจัย
ท าการศึกษา ดังนี้ 

๒.๗.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท ๔ 
การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับอิทธิบาท ๔ เป็นการทบทวนการวิจัยท่ีใกล้เคียงท่ีผู้วิจัย

ท าการวิจัยเป็นอย่างไร เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีท าเพื่อให้สามารถอธิบายงานวิจัยท่ีท าได้
อย่างเหมาะสมกับงานของผู้วิจัย ได้ดังนี้ 

ปกรณ์ มหากันธา ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ” ผลการวิจัยพบว่า ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนก
หลักพุทธธรรมและหลักธรรรมาภิบาลกลุ่มผู้บริหาร มีความเห็นเก่ียวกับรูปแบบและ กระบวนการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ โดยเฉพาะด้านฉันทะ (ความพอใจงาน) พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ อันเนื่องมาจากการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารมีความ
พึงพอใจดูแลเอาใจใส่กับการบริหารงานโดยการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ก าหนดยุทธศาสตร์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การพัฒนาการบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสพความส าเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ๙๔ 

ผดุง วรรณทองและคณะได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการ
บริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า อิทธิบาท ๔ มีความจ าเป็นและส าคัญต่อ
การบริหารองค์กรเอกชน เพราะ ๑) ด้านฉันทะ เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีจะท าให้บุคลากรเกิดและมีความ
พอใจในหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพราะสามารถแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีการพัฒนาดียิ่งขึ้นไป สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอดทนต่อ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองไตร่ตรองการท างานท่ี
ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ โดยใช้ก าลังสติปัญญา แสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป๙๕ 

                                          
๙๔ ปกรณ์ มหากันธา, “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณา 

การ”, ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๗) 

๙๕ ผดุง วรรณทองและคณะ, “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัด
นนทบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๙๙-๑๐๐. 



๗๘ 
 

สุรินทร์ นิยมางกูรและคณะ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
การเห็นคุณค่าในตนเองและหลักอิทธิบาทธรรมท่ีมีต่อความสุขในการท างานของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผลการวิจัยพบว่า ๑) จากการวิจัยเชิงส ารวจ 
พบว่า บุคลากรสายปฏิบัติการท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความสุขในการท างาน โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับ
มาก ๒) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การเห็นคุณค่าในตนเองและ
หลักอิทธิบาทธรรม ต่างก็มีอิทธิพลโดยตรงและร่วมกันต่อความสุขในการท างานของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการและ ๓) แนวทางการส่งเสริมความสุขในการท างานฃองบุคลากรสายปฏิบัติการ คือส่งเสริม
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้บุคลากรมีการเห็นคุณค่าในตนเองและประยุกต์ใช้หลักอิทธิ
บาทธรรมในการปฏิบัติงาน๙๖ 

ชาลีวัฒน์ จิตต์โสภาและ กฤษดา เชียรวัฒนสุข ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีต่อองค์การและอิทธิบาท ๔ ท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมการ
ผลิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การเมื่อปฏิบัติ
ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยเฉพาะด้านวิมังสา พบว่าทุกข้อนั้นอยู่ในระดับมากทุกข้อ จึงท าให้รู้ว่า
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การนั้น เมื่อผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของพนักงานใน
อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพิจารณาอยู่เนื่องนิตย์ส าหรับการมอบนโยบาย
หรืองานท่ีส าคัญให้ปฏิบัติตลอดมาส่งผลให้พฤติกรรมของพนักงานเป็นไปในทิศทางท่ีดีและงานท่ี
ออกมานั้นก็จะมีประสิทธิภาพ๙๗ 

เจริญชัย กุลวัฒนาพรและคณะ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการจัดการคุณภาพด้าน
ส่ิงแวดล้อมโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ” 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ๒) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการคุณภาพด้านส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยด้านการพัฒนาการบริหาร ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และการปฏิบัติตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๑๐ ๓) รูปแบบการจัดการคุณภาพด้านส่ิงแวดล้อมโดยการบูรณาการหลักพุทธ

                                          
๙๖ สุรินทร์ นิยมางกูรและคณะ, “อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการเห็นคุณค่าในตนเองและ

หลักอิทธิบาทธรรมที่มี ต่อความสุขในการท างานของบุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) : ๑๑๔-๑๒๕. 

๙๗ ชาลีวัฒน์ จิตต์โสภาและ กฤษดา เชียรวัฒนสุข, "พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและอิทธิ
บาท 4 ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" Journal of 
Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University, Vol.8 No.1 (January-June 2021) : 
307-319. 



๗๙ 
 

ธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ มีการบูรณาการหลักพุทธธรรม คือ มีใจ
รักในการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและการแปรรูปเป็นพลังงาน พากเพียรเฝ้าระวังคุณภาพ
อากาศในพื้นท่ีวิกฤติและพื้นท่ีเส่ียง ติดตามตรวจสอบ บูรณะและฟื้นฟูแม่น้ าสายหลักและปรับปรุง
แก้ไขระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและการเฝ้าระวัง๙๘  

พัทธนัญพร พิพิธวรโภคินและคณะได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “การบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ” 
ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติราชการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานีท้ัง ๔ 
ด้าน (PPSV) ประกอบด้วย ๑. การจัดท าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน (Planning) ๒. 
การให้ความส าคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ๓. การน ารูปแบบการใช้บริการร่วมกัน 
(Shared Services)  ๔. การสร้างและพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม (Value Creation) ส่วนท่ี ๒ ปัจจัยท่ี
มีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
ปทุมธานี คือ ๑. การจัดการภายในองค์กร ประกอบด้วย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความผูกพันต่อ
องค์กร บรรยากาศองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร ๒. แรงจูงใจใน
การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ๑) ฉันทะ: รักงาน ๒) วิริยะ: สู้งาน ๓) จิตตะ: ใส่ใจงาน 
๔) วิมังสา: ท างานด้วยปัญญา๙๙ 

อภิญญา ฉัตรช่อฟ้าและคณะ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผล
การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง” ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัย
พบว่าโมเดลสมการโครงสร้างท่ีพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของการจัดการขยะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองมี ๔ ปัจจัยหลัก 
โดยเฉพาะ ปัจจัยน าไป สู่ความส าเร็จ ท่ีจะน าไปสู่ประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองได้อย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้น าท่ีมีภาวะผู้น าคือ มีความเฉลียวฉลาด สามารถในการ
จูงใจ ใฝ่คุณธรรมน าพัฒนาและเป็นผู้กล้าตัดสินใจ ท่ีใช้การบริหารองค์การอย่างเป็นระบบด้วยการ
วางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบและการพัฒนา พร้อมท้ังมีการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับมี
บุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีท าให้เกิดประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

                                          
๙๘ เจริญชัย กุลวัฒนาพรและคณะ, “รูปแบบการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมโดยการบูรณาการ

หลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 
๑๐ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) : ๙๙-๑๑๓. 

๙๙ พัทธนัญพร พิพิธวรโภคินและคณะ, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี”, วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน์, ปีที่ ๙ 
ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๑๓๗-๑๕๐. 



๘๐ 
 

อ่างทอง ดังนั้น ในการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองให้มี
ประสิทธิผลจ าเป็นต้องมีปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการบริหาร๑๐๐ 

สรุปว่า การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ควรร่วมกันวางแผนและก าหนดนโยบาย 
มอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และก าหนดให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม พร้อม
ท้ังน าหลักอิทธิบาทธรรม มาบูรณาการให้มีประสิทธิผล 
ตารางที่ ๒.๑๖ สาระส าคัญงานวิจัยเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ปกรณ์ มหากันธา ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกหลักพุทธ

ธรรมและหลักธรรรมาภิบาลกลุ่มผู้บริหาร มีความเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบและ กระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชิงพุทธบูรณาการ โดยเฉพาะด้านฉันทะ (ความพอใจงาน) 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ อันเนื่องมาจากการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารมีความพึงพอใจดูแล
เอาใจใส่กับการบริหารงานโดยการก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนา ก าหนดยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การ
พัฒนาการบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสพ
ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผดุง วรรณทองและคณะ อิทธิบาท ๔ มีความจ าเป็นและส าคัญต่อการบริหารองค์กร
เอกชน เพราะ ๑) ด้านฉันทะ เป็นจุดเ ร่ิมต้น ท่ีจะท าให้
บุคลากรเกิดและมีความพอใจในหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติ
อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพราะสามารถแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีการพัฒนาดี 

  

                                          
๑๐๐ อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า, “โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม –กันยายน ๒๕๖๓) 
: ๖๘-๗๘. 

 



๘๑ 
 

ตารางที่ ๒.๑๖ สาระส าคัญงานวิจัยเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
สุรินทร์ นิยมางกูรและคณะ หลักอิทธิบาทธรรม ต่างก็มีอิทธิพลโดยตรงและร่วมกันต่อ

ความสุขในการท างานของบุคลากรสายปฏิบัติการและ ๓) 
แนวทางการส่งเสริมความสุขในการท างานฃองบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ คือส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้
บุคลากรมีการเห็นคุณค่าในตนเองและประยุกต์ใช้หลักอิทธิ
บาทธรรมในการปฏิบัติงาน 

ชาลีวัฒน์ จิตต์โสภาและ กฤษดา  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การเมื่อปฏิบัติตามหลัก
อิทธิบาท ๔ โดยเฉพาะด้านวิมังสา พบว่าทุกข้อนั้นอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ จึงท าให้รู้ว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อ
องค์การนั้น เมื่อผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของพนักงาน
ในอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
พิจารณาอยู่ เนื่องนิตย์ส าหรับการมอบนโยบายหรืองานท่ี
ส าคัญให้ปฏิบัติตลอดมาส่งผลให้พฤติกรรมของพนักงาน
เป็นไปในทิศทางท่ีดีและงานท่ีออกมานั้นก็จะมีประสิทธิภาพ 

เจริญชัย กุลวัฒนาพรและคณะ การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพ
ด้านส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๑๐ ๓) รูปแบบการจัดการ
คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ มีการบูร
ณาการหลักพุทธธรรม คือ มีใจรักในการส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยและการแปรรูปเป็นพลังงาน พากเพียรเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤติและพื้นท่ีเส่ียง ติดตามตรวจสอบ 
บูรณะและฟื้นฟูแม่น้ าสายหลักและปรับปรุงแก้ไขระบบ
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและการเฝ้าระวัง 

  



๘๒ 
 

ตารางที่ ๒.๑๖ สาระส าคัญงานวิจัยเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พัทธนัญพร พิพิธวรโภคินและ
คณะ 

การปฏิบัติราชการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดปทุมธานี ๑. การจัดการภายในองค์กร ประกอบด้วย 
การพัฒน าทรัพย ากร บุ คค ล ค วาม ผูกพันต่ อองค์ ก ร 
บรรยากาศองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร ๒. แรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 
๔ ประกอบด้วย ๑) ฉันทะ: รักงาน ๒) วิริยะ: สู้งาน ๓) จิตตะ: 
ใส่ใจงาน ๔) วิมังสา: ท างานด้วยปัญญา 

อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า ปัจจัยน าไป สู่ความส าเร็จ ท่ีจะน าไปสู่ประสิทธิผลการจัดการ
ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองได้อย่าง
ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลการจัดการขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้น าท่ีมี
ภาวะผู้น าคือ มีความเฉลียวฉลาด สามารถในการจูงใจ ใฝ่
คุณธรรมน าพัฒนาและเป็นผู้กล้าตัดสินใจ ท่ีใช้การบริหาร
องค์การอย่างเป็นระบบด้วยการวางแผน การด าเนินการ การ
ตรวจสอบและการพัฒนา พร้อมท้ังมีการเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมกับมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีท าให้เกิดประสิทธิผลการ
จัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง 
ดังนั้น ในการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองให้มีประสิทธิผลจ าเป็นต้องมีปัจจัยท่ี
เอ้ือต่อการบริหาร 

 
๒.๗.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานเทศบาล 
การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิผลการบริหารงาน เป็นการทบทวนการวิจัยท่ี

ใกล้เคียงท่ีผู้วิจัยท าการวิจัยเป็นอย่างไร เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีท าเพื่อให้สามารถอธิบาย
งานวิจัยท่ีท าได้อย่างเหมาะสมกับงานของผู้วิจัย ได้ดังนี้ 

ทรงราชย์ ไชยญาติ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพ
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่” ผลวิจัยพบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนไม่
พบความแตกต่างของการให้บริการอย่างเป็นองค์รวม แต่เป็นการเน้นเฉพาะทางกาย สังคม และ
สภาพแวดล้อมยังขาดมิติทางด้านจิตวิญญาณ ท้ังนี้การให้บริการด าเนินการแบบผสมผสานและ



๘๓ 
 

ต่อเนื่องเป็นไปตามนโยบายการด าเนินงานของระดับประเทศและพัฒนาการเปล่ียนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง๑๐๑  

พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ (ค าพงษ์) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “การส่งเสริมจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานทางจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย ๑๐ ประการน ามาบูรณาการกับหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสม
ได้แก่หลักสุจริตธรรม ๓ ประการ คือ หลักกายสุจริต วจีสุจริต และหลักมโนสุจริตซ่ึงสามารถจ าแนก
หลักการท่ีสอดคล้องประกอบด้วย ๑) หลักกายสุจริต ประกอบด้วย ๑.๑) การยืนยันในส่ิงท่ีถูกต้อง
เป็นธรรมและถูกกฎหมาย ๑.๒) การยึดมั่นในหลักจริยธรรม วิชาชีพขององค์กรและ ๑.๓) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒) หลักวจี สุจริต
ประกอบด้วย ๒.๑) งานให้การบริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยไม่เลือกปฏิบัติ ๒.๒) 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ๓) หลักมโน
สุจริต ประกอบด้วย ๓.๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๓.๓) การมีจิตส านึกท่ีดีซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ๓.๔) การ
ถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.๕) สร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่น เป็นพลเมืองท่ีดีร่วม กันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแล
สภาพส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยทุกด้านอยู่ในระดับมาก๑๐๒   

มะณู บุญศรีมณีชัย ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย” ผลการวิจัย ๑) ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทบ พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานประกอบด้วย ๖ ปัจจัย เรียงตามล าดับ ได้แก่ ๑) ด้านการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ๒) 
ด้านบรรยากาศองค์กร ๓) ด้านการท างานเป็นทีม ๔) ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ๕ ) ด้านความ
เชื่อมั่นในตนเองและ ๖) ด้านการรับรู้บทบาท๑๐๓ 

                                          
๑๐๑ ทรงราชย์ ไชยญาติ, “ประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่”,

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๓), หน้า ๒๔๓. 
๑๐๒ พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ (ค าพงษ์), “การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาคเหนือตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๐๓ มะณู บุญศรีมณีชัย, “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขไทย”, วารสารบทความ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗, ปีที่ ๒๓ ฉบับที่  ๓ (กันยายน-
ธันวาคม, ๒๕๕๙) : ๑๒. 



๘๔ 
 

เจตน์ ตันติวณิชชานนท์ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทของพระพุทธศาสนาในการพัฒนา
ชาติ : มุมมองของอาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์” ผลการวิจัยพบว่า หลักพละ ๔ เป็นหลักธรรมท่ีท าให้คน
เกิดมีก าลังหรือพลังในตัวท่ีจะท าให้มีความมั่นใจ ไม่หวั่นกลัวอะไร คือ มีก าลังปัญญา ก าลังความเพียร 
ก าลังความสุจริต ก าลังการท่ีได้สงเคราะห์ช่วยเหลือบ าเพ็ญประโยชน์ ได้เลือกน าหลักจตุพละมา
อธิบายเพราะเป็นหลักท่ีมีความสมบูรณ์ท าให้รู้ว่าอะไรเป็นความจริง ความดีและความงาม จึงต้อง
อาศัยปัญญาเป็นเบ้ืองต้นเพื่อหาช่องทางไปสู่จุดหมายอันประเสริฐ แต่ปัญญาอย่างเดียวไม่เพียงพอ
เพราะถ้ารู้จริงแต่เกียจคร้านหรือเพิกเฉยท าให้ไม่สามารถสร้างงานหรือประโยขน์อะไรได้ ฉะนั้นจึง
ต้องใช้ก าลังท่ี ๒ คือ ความเพียร แต่ถ้าหากมีความเพียรและปัญญา เปรียบเสมือนรถมีเคร่ืองยนต์ มีผู้
ขับท่ีมีความช านาญนั้นยังไม่พอ ต้องมีเบรกและหางเสือ คือ สติ ในการคอยร้ังไว้ไม่ให้ปฏิบัติส่ิงท่ีเห็น
โทษและมีภัย ส่ิงส าคัญท่ีขาดไม่ได้คือต้องคิดถึงคนอ่ืน มีเมตตากรุณาเป็นท่ีตั้ง สงเคราะห์เก้ือกูลผู้อ่ืน
ให้พ้นทุกข์และมีความสุข๑๐๔ 

ณภัทร ปิณฑรัตน์ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “คุณลักษณะของผู้น าองค์กรตามหลักพละ ๔ ใน
ธุรกิจประกันภัย” ผลการวิจัยพบว่า หลักธรรมพละ ๔ หรือ ๔ คุณลักษณะ คือ ๑) ปัญญาพละ-
คุณลักษณะทางด้านสติปัญญา ความรอบรู้ เฉลียวฉลาดรอบคอบ ในการตัดสินใจและส่ังการ ๒) วิริยะ
พละ-คุณลักษณะทางด้านความขยันอดทน ความอุตสาหะ บากบ่ันไม่ย่อท้อ เมื่อพบปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานก็สามารถปลุกปลอบใจตนเองได้และมีก าลังใจดี ๓) อนวัชชพละ-คุณลักษณะทางด้าน
การงานไม่มีโทษ ความซ่ือสัตย์สุจริตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบกิจการ ไม่เป็นโทษ
หรือเบียดเบียนผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อน ๔) สังคหพละ-คุณลักษณะทางด้านมนุษยสัมพันธ์สร้าง
หลักมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีด้วยวัตถุ ๔ ประการ ได้แก่ การให้ การใช้วาจาเป็นมิตร สุภาพอ่อนหวาน การ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และการวางตน เหมาะสมถูกต้องดีงาม มีผลต่อคุณลักษณะของผู้น าหรือ
ผู้ปฏิบัติงาน๑๐๕  

ผดุง วรรณทองและคณะ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการ
บริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า อิทธิบาท ๔ มีความจ าเป็นและส าคัญต่อ
การบริหารองค์กรเอกชน เพราะ ๑) ด้านฉันทะ เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีจะท าให้บุคลากรเกิดและมีความ
พอใจในหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถ ๒) ด้านวิริยะ ท าให้มีความตื่นตัว
พร้อมท่ีจะพัฒนาการท างานอยู่ตลอดเวลา มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ๓) ด้านจิตตะ

                                          
๑๐๔ เจตน์ ตันติวณิชชานนท์, “บทบาทของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาชาติ : มุมมองของอาจารย์ 

ป๋วยอึ๊ง ภากรณ์”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒, 
๒๕๕๗) : ๓๔๑-๓๕๕. 

๑๐๕ ณภัทร ปิณฑรัตน์ , “คุณลักษณะของผู้น าองค์กรตามหลักพละ ๔ ในธุรกิจประกันภัย”, 
รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๘๕ 
 

เป็นหลักท่ีจะต้องเอาใจใส่งานอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาก็หมั่นตรวจสอบหาข้อบกพร่อง ท างานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ ๔) ด้านวิมังสา เพราะสามารถแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้มีการพัฒนาดียิ่งขึ้นไป สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอดทนต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองไตร่ตรองการท างานท่ีได้รับมอบหมาย
อยู่เสมอ โดยใช้ก าลังสติปัญญา แสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นไป๑๐๖ 

ณรัฐ สวาสด์ิรัตน์ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครทหารพรานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักพุทธธรรม” ผลการวิจัยพบว่า ๑) การศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะส าหรับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครทหารพราน พบว่า 
การน าหลักภาวนา ๔ มาใช้เป็นแนวทางหลัก จะท าให้การพัฒนาศักยภาพสามารถด าเนินการได้แม้จะ
อยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่เอ้ืออ านวยก็ตาม นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาได้ครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย 
ระเบียบวินัย จิตใจและปัญญาปฏิภาณไหวพริบ ผู้บังคับบัญชาสามารถทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของ
ก าลังพลในหน่วยพัฒนาได้ตรงจุด โดยใช้แนวคิด ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓ กิจกรรม
คือ การฝึกอบรม การให้การศึกษาและการพัฒนา ๒) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพตามหลักพุทธธรรม
นั้น พบว่า การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพราน จะต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ 
ไปเพราะบุคคลมีศักยภาพทางด้านร่างกาย, จิตใจและปัญญาไม่เท่ากัน การพัฒนาศักยภาพนอกจาก
จะพิจารณาก าหนดมาตรฐานแล้ว จึงต้องพิจารณาถึงห้วงระยะเวลา การสนับสนุน ขวัญก าลังใจและ
ไหวพริบปฏิภาณของแต่ละคนด้วย การพัฒนาศักยภาพท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือการพัฒนาไป
พร้อม ๆ กันท้ัง ๔ ด้าน ส าหรับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพตามหลักพุทธธรรมนั้นเป็นรูปแบบท่ี
สามารถประกันได้ว่าผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาจะออกมาในรูปแบบของการมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเจริญงอกงามไปในทางท่ีดีแก่ตัวผู้รับการพัฒนาและเป็นคุณแก่สังคมส่วนรวม๑๐๗ 

ธิติวุฒิ หมั่นมี ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “ภาวะผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าจะต้องมีองค์ความรู้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญ หรือความ
ช านาญต่อไปนี้ คือ องค์ความรู้ทางด้านความเป็นผู้น า องค์ความรู้ทางด้านการบริหาร และองค์ความรู้
ทางด้านการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล ซ่ึงต้องอาศัยหลักการดังต่อไปนี้ หลักการด้านนิติธรรม 
ผู้น าจะต้องมีความเท่ียงตรง และเท่ียงธรรมในการบริหาร และท่ีส าคัญจะต้องไม่ยึดติดกับต าแหน่งแต่

                                          
๑๐๖ ผดุง วรรณทอง และคณะ , “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารองค์กรเอกชนใน

จังหวัดนนทบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มถิุนายน ๒๕๖๑) : ๙๙-๑๐๐. 
๑๐๗ ณรัฐ สวาสด์ิรัตน์, “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพรานใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักพุทธธรรม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๘๖ 
 

ต้องยึดติดกับหลักการด้านหลักคุณธรรม ผู้น าจะต้องเป็นมีความประพฤติท้ังภายใน และภายนอกให้
อยู่ในหลักเกณฑ์ของการบริหารและความประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็น 
หลักการด้านความโปร่งใส ผู้น าจะต้องบริหารงานโดยไม่มีความลับต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และจะต้องท า
ตัวเสมอต้นเสมอปลาย มีหลักการด้านการมีส่วนร่วม โดยผู้น าจะต้องใจกว้าง และต้องเชื่อมั่นใน
ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา อีกท้ังจะต้องท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
หลักการด้านหลักความรับผิดชอบ ผู้น าจะต้องค านึงถึงเป้าหมาย หรือความส าเร็จขององค์กรโดยรวม 
และหลักการด้านหลักความคุ้มค่า ผู้น าต้องเป็นผู้น าท่ีมีการศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
ความรู้ด้านการบริหารสมัยใหม่ โดยท่ีต้องอาศัยเทดโนโลยีทางการบริหาร๑๐๘  

พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการเสริมสร้างภาวะ
ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือตอนล่าง” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนล่าง พบว่า คนท่ีจะท างานรับใช้ประชาชนบริการชุมชน ต้องมีความอดทน ไม่มีอคติ ซ่ือสัตย์ มี
ความประพฤติดีซ่ึงเป็นผลมาจากการพัฒนาทางกายภาพ การพัฒนาพฤติกรรมและการพัฒนาปัญญา
การพัฒนาทางกายภาพ หรือกายภาวนาเป็นปัจจัยให้เกิดคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงการ
พัฒนา ด้านพฤติกรรมคือศีลภาวนาเป็นปัจจัยให้เกิดคุณลักษณะภาวะผู้น าด้านพฤติกรรมท่ีมุ่งท างาน
ให้ส าเร็จโดยชอบธรรม และการพัฒนาจิตใจ และปัญญาเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าตามสถานการณ์ท่ีสามารถน าตน น าคน น างานได้ในทุกสถานการณ์๑๐๙ 

โอฬาร์ ปัญญปิติพัฒน ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของ
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย” ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองไทย พบว่า มีสภาพปัญหาการ พัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของคณะการ
บริหารพรรคการเมืองไทย โดยมีปัญหา ๔ ด้าน ใหญ่ ๆ ได้แก่ ๑) ด้านคุณลักษณะ ประกอบด้วย ขาด
การพัฒนาตนเองในการเป็นผู้แทนท่ีดี ขาดการ ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ขาด
ความรอบรู้ในทุกด้าน ขาดความตื่นตัว ทันโลก ทันเหตุการณ์ ขาดความสามารถในการประสาน
ความสัมพันธ์ ขาดความโปร่งใสท่ีตรวจสอบได้ ๒) ด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย ขาดการมีสัจจะ ขาด
ความน่าเชื่อถือ มีการคอร์รัปชั่น รับสินบน ขาดความสุจริต ขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดการเป็น
แบบอย่างท่ีดี ๓) ด้านสถานการณ์ ประกอบด้วย ขาดการท าประชาวิจารณ์ ขาดการมีส่วนร่วมในการ

                                          
๑๐๘ ธิติวุฒิ หมั่นมี, “ภาวะผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, 

รายงานการวิจัย, (คณะสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 
๑๐๙ พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด), “รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือตอนล่าง”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



๘๗ 
 

บริหาร หรือแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ขาดการพัฒนาการ ขาดความรู้บริหารตามกฎ และประชาธิปไตย 
ขาดความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการใช้ สติปัญญาในการแก้ไขให้ความถูกต้องและ ๔) ด้านการปฏิรูป
ประกอบด้วย ขาดความเสมอภาค ในทางความคิดของประชาชน ขาดความจริงใจในการปฏิรูป ขาด
เป้าหมายท่ีแท้จริงนั้น สืบเนื่องจากผลประโยชน์ ท้ังส้ิน มีการแบ่งเป็นกลุ่มๆ ใช้อ านาจแบบเบ็ดเสร็จ 
ขาดการควบคุมสถานการณ์๑๑๐  

ศุภณัฐ เจริญสุข ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารเทศบาล
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
เทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าได้แยกออกเป็น ๓ 
กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ๑) กลยุทธ์ในการพัฒนาการครองตนยังขาดความเข้าใจตนเองในการน าทาง
วิสัยทัศน์ ๒) กลยุทธ์การพัฒนาการครองคนจะข้อจ ากัดของภาวะผู้น าของเทศบาลยังคงมีจุดอ่อนอยู่
มาก และ ๓) กลยุทธ์การพัฒนาการครองงาน จะมีประสบการณ์ในการบริหารงานแต่จุดแข็งต่อการ
พัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารเทศบาลจะมีความตั้งใจในการท างานอย่างมากเพื่อการตอบสนองต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีนั้น ๆ๑๑๑ 

อภิษฎาข์ ศรีเครือดง ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานของ
เทศบาลนครนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานของ
เทศบาลนครนนทบุรี มีการก าหนดโครงสร้าง มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน 
มีการจัดกีฬาสันทนาการระหว่างชุมชน มีการวางแผนงานร่วมกัน ควรมีการพบปะเพื่อประเมินผล
ร่วมกันประจ าทุกเดือน และให้มีการจัดงานประเพณีท้องถิ่นร่วมกันปัจจัยด้านการมีความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกัน คือการมีความจริงใจต่อกัน รับฟังความคิดเห็นให้ความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชน มีการ
แบ่งปันแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกันระหว่างสมาชิกปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก การเปิด
โอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ คิดและเสนอปัญหา การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ การประเมินผล การสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ๑๑๒ 

                                          
๑๑๐ โอฬาร์ ปัญญปิติพัฒน, “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของคณะกรรมการบริหารพรรค

การเมืองไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

๑๑๑ ศุภณัฐ เจริญสุข, “กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๑๒ อภิษฎาข์ ศรีเครือดง, “การพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรี ”, รายงาน
การวิจัย, (คณะสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๘๘ 
 

สรุปว่า การบริหารองค์การประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใดอย่างไรก็ตาม ค าว่า
ประสิทธิผลยังมีความแตกต่างกันอยู่ในความเข้าใจของนักวิขาการต่างสาจากัน นักเศรษฐศาสตร์หรือ
นักวิเคราะห์ทางการเงินมองประสิทธิผลขององค์การในรูปของผลก าไร หรือผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 
 
ตารางที่ ๒.๑๗ สาระส าคัญงานวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานเทศบาล  

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ทรงราชย์ ไชยญาติ การเปิดโอกาสให้ประชาชนในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนไม่

พบความแตกต่างของการให้บริการอย่างเป็นองค์รวม แต่เป็น
การเน้นเฉพาะทางกาย สังคม และสภาพแวดล้อมยังขาดมิติ
ทางด้านจิตวิญญาณ ท้ังนี้การให้บริการด าเนินการแบบ
ผสมผสานและต่อเนื่องเป็นไปตามนโยบายการด าเนินงานของ
ระดับประเทศและพัฒนาการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ  มาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย ๑๐ ประการน ามาบูรณาการกับหลักพุทธธรรม
ท่ีเหมาะสมได้แก่หลักสุจริตธรรม ๓ ประการ คือ หลักกาย
สุจริต วจีสุจริต และหลักมโนสุจริตซ่ึงสามารถจ าแนกหลักการ
ท่ีสอดคล้องประกอบด้วย ๑) หลักกายสุจริต ๒) หลักวจีสุจริต 
๓) หลักมโนสุจริต โดยทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

มะณู บุญศรีมณีชัย ๑) ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทบ พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประกอบด้วย ๖ ปัจจัย เรียง
ตามล าดับ ได้แก่ ๑) ด้านการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ๒) 
ด้านบรรยากาศองค์กร ๓) ด้านการท างานเป็นทีม ๔) ด้าน
ความฉลาดทางอารมณ์ ๕ ) ด้านความเชื่อมั่นในตนเองและ ๖) 
ด้านการรับรู้บทบาท 

  



๘๙ 
 

ตารางที่ ๒.๑๗ สาระส าคัญงานวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานเทศบาล (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
เจตน์ ตันติวณิชชานนท์ หลักพละ ๔ เป็นหลักธรรมท่ีท าให้คนเกิดมีก าลังหรือพลังในตัว

ท่ีจะท าให้มีความมั่นใจ ไม่หวั่นกลัวอะไร คือ มีก าลังปัญญา 
ก าลังความเพียร ก าลังความสุจริต ก าลังการท่ีได้สงเคราะห์
ช่วยเหลือบ าเพ็ญประโยชน์ ได้เลือกน าหลักจตุพละมาอธิบาย
เพราะเป็นหลักท่ีมีความสมบูรณ์ท าให้รู้ว่าอะไรเป็นความจริง 
ความดีและความงาม จึงต้องอาศัยปัญญาเป็นเบ้ืองต้นเพื่อหา
ช่องทางไปสู่จุดหมายอันประเสริฐ  

ณภัทร ปิณฑรัตน์ หลักธรรมพละ ๔ คือ ๑)  ปัญญาพละ ๒) วิริยะพละ ๓) 
อนวัชชพละ ๔) สังคหพละ-คุณลักษณะทางด้านมนุษยสัมพันธ์
สร้างหลักมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีด้วยวัตถุ ๔ ประการ ได้แก่ การให้ 
การใช้วาจาเป็นมิตร สุภาพอ่อนหวาน การบ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม และการวางตน เหมาะสมถูกต้องดีงาม มีผลต่อ
คุณลักษณะของผู้น าหรือผู้ปฏิบัติงาน 

ผดุง วรรณทอง และคณะ อิทธิบาท ๔ มีความจ าเป็นและส าคัญต่อการบริหารองค์กร
เอกชน เพราะ ๑) ด้านฉันทะ เป็นจุด เร่ิมต้น ท่ีจะท าให้
บุคลากรเกิดและมีความพอใจในหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติ
อย่างเต็มก าลังความสามารถ ๒) ด้านวิริยะ ท าให้มีความตื่นตัว
พร้อมท่ีจะพัฒนาการท างานอยู่ตลอดเวลา มีความมุ่งมั่นท่ีจะ
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ๓) ด้านจิตตะเป็นหลักท่ีจะต้องเอาใจ
ใส่งานอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาก็หมั่นตรวจสอบหาข้อบกพร่อง 
ท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ ๔) ด้าน
วิมังสา เพราะสามารถแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร
ใ ห้มี การพัฒนาดี ยิ่ งขึ้ น ไป สาม ารถท า งานได้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและอดทนต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองไตร่ตรอง
การท างานท่ีได้รับมอบหมายอยู่เสมอ โดยใช้ก าลังสติปัญญา 
แสว งห าวิ ธี กา รป รับป รุงก ระ บวน กา รท า งาน ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 

  



๙๐ 
 

ตารางที่ ๒.๑๗ สาระส าคัญงานวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานเทศบาล (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์ การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพราน 

จะต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปเพราะบุคคลมีศักยภาพ
ทางด้านร่างกาย, จิตใจและปัญญาไม่เท่ากัน การพัฒนา
ศักยภาพนอกจากจะพิจารณาก าหนดมาตรฐานแล้ว จึงต้อง
พิจารณาถึงห้วงระยะเวลา การสนับสนุน ขวัญก าลังใจและไหว
พริบปฏิภาณของแต่ละคนด้วย การพัฒนาศักยภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันท้ัง ๔ 
ด้าน ส าหรับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพตามหลักพุทธธรรม
นั้นเป็นรูปแบบท่ีสามารถประกันได้ว่าผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาจะออกมาในรูปแบบของการมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเจริญงอกงามไปในทางท่ีดีแก่ตัวผู้รับการพัฒนาและเป็น
คุณแก่สังคมส่วนรวม 

พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ หลักการด้านนิติธรรม ผู้น าจะต้องมีความเท่ียงตรง และเท่ียง
ธรรมในการบริหาร และท่ีส าคัญจะต้องไม่ยึดติดกับต าแหน่ง
แต่ต้องยึดติดกับหลักการด้านหลักคุณธรรม ผู้น าจะต้องเป็นมี
ความประพฤติท้ังภายใน  

โอฬาร์ ปัญญปิติพัฒน์ การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของคณะการบริหาร
พรรคการเมืองไทย โดยมีปัญหา ๔ ด้าน ใหญ่ ๆ ได้แก่ ๑) 
ด้านคุณลักษณะ ๒) ด้านพฤติกรรม ๓) ด้านสถานการณ์ ๔) 
ด้านการปฏิรูป  
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ตารางที่ ๒.๑๗ สาระส าคัญงานวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานเทศบาล (ต่อ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ศุภณัฐ เจริญสุข สภาพการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาภาวะ
ผู้น าได้แยกออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ๑) กลยุทธ์ในการ
พัฒนาการครองตนยังขาดความเข้าใจตนเองในการน าทาง
วิสัยทัศน์ ๒) กลยุทธ์การพัฒนาการครองคนจะข้อจ ากัดของ
ภาวะผู้น าของเทศบาลยังคงมีจุดอ่อนอยู่มาก และ ๓) กลยุทธ์
การพัฒนาการครองงาน จะมีประสบการณ์ในการบริหารงาน
แต่จุดแข็งต่อการพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหารเทศบาลจะมี
ความตั้งใจในการท างานอย่างมาก 

อภิษฎาข์ ศรีเครือดง ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานของ
เทศบาลนครนนทบุรี มีการก าหนดโครงสร้าง มีกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน มีการจัดกีฬาสันทนา
การระหว่างชุมชน มีการวางแผนงานร่วมกัน ควรมีการพบปะ
เพื่อประเมินผลร่วมกันประจ าทุกเดือน และให้มีการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่นร่วมกันปัจจัยด้านการมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
กัน คือการมีความจริงใจต่อกัน รับฟังความคิดเห็นให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมของชุมชน มีการแบ่งปันแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารกันระหว่างสมาชิกปัจจัยด้านการมี ส่วนร่วมของ
สมาชิก การเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผนและการตัดสินใจ คิดและเสนอปัญหา การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ การประเมินผล การสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ 
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๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล

เมืองในจังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง น ามาสังเคราะห์เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

๒.๗.๑ ตัวแปรต้น ได้แก่ 
๑. แรงจูงใจในการบริหารงานได้จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของ  Herzberg’s. 

ประกอบด้วย  
๑) ด้านปัจจัยจูงใจ  
๒) ด้านปัจจัยค้ าจุน   

๒. การบริหารสมัยใหม่ ได้จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีของ Bateman,S.T.and 
Snell, A.S.ประกอบด้วย  

๑) ด้านการด้านวางแผน  
๒) ด้านการจัดองค์การ  
๓) ด้านการน า  
๔) ด้านการควบคุม  

๓. หลักอิทธิบาท ๔ ได้จากการค้นคว้าจากพระไตรปิฎก คือ คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก      
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) เล่ม ๓ ข้อ ๓๑๗ หน้า ๒๑๗. ขยายความโดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต) ประกอบด้วย  

๑) ด้านฉันทะ (มีใจรัก)  
๒) ด้านวิริยะ (พากเพียรท า)  
๓) ด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่)  
๔) ด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) 

๒.๗.๒ ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองใน
จังหวัดชลบุรี ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย  

๑) ด้านแผนพัฒนาของเทศบาล  
๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ  
๓) ด้านการปฏิบัติราชการ  
๔) ด้านการพัฒนาองค์กร 

 
 



๙๓ 
 

 
กรอบแนวคิดในกาวิจัยเร่ือง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน

ของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี” ดังแผนภาพท่ี ๒.๖ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 

แรงจูงใจในการ
บริหารงาน 

๑. ด้านปัจจัยจูงใจ 
๒. ด้านปัจจัยค้ าจุน 

การบริหารสมัยใหม ่
๑. ด้านการวางแผน 
๒. ด้านการจัดองค์การ 
๓. ด้านการน า 
๔. ด้านการควบคุม 

หลักอิทธิบาท ๔ 
๑. ด้านฉันทะ (มีใจรัก) 
๒. ด้านวิริยะ (พากเพียร
ท า)  
๓. ด้านจิตตะ (เอาจิต
ฝักใฝ่)  
๔.ด้านวิมังสา (ใช้ปัญญา)
สอบสวน) 

ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมือง
ในจังหวัดชลบุรี 

๑. ด้านแผนพัฒนาของเทศบาล 
๒. ด้านคุณภาพการให้บริการ  
๓. ด้านการปฏิบัติราชการ  
๔. ด้านการพัฒนาองค์กร  
 

ภาพที่ ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 



 
 

 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล
เมืองในจังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี และ ๓) เพื่อน าเสนอรูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผล
การบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) มีท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์น ามาสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 

๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๒.๒ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ  
๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓.๒ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
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๓.๑ รูปแบบกำรวิจยั 

การวิจัยเร่ือง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล
เมืองในจังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ดังแผนภาพท่ี ๓.๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภำพที่ ๓.๑ แผนแบบงานวิจัย๑ 
จากแผนภาพท่ี ๓.๑ ท าให้ได้แนวทางในการออกแบบการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ 

ดังนี้ 
 

๓.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
 เร่ิมจากการศึกษาวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) เพื่อทบทวน แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยเลือกตามเกณฑ์ท่ีส าคัญ ประกอบด้วย ๑) ความจริง (Authenticity) 
๒) ความถูกต้องน่าเชื่อถือ (Credibility) ๓) การเป็นตัวแทน (Representativeness) และ ๔) 
ความหมาย (Meaning) ซ่ึงความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารท่ีน ามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ โดยน าผลท่ีได้ รับมาด าเนินการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยและด าเนินการสร้าง
แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนด
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

๓.๒.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
๑) ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 

จ านวน ๓,๐๓๖ คน๒ 

                                                           
๑ นงลักษณ์ วิรัชชัย, วิจัยและสถิติ : ค ำถำมชวนค ำตอบ, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : ห้าง

หุ้นส่วนจ ากัดไอคอนพริ้นต้ิง, ๒๕๕๒), หน้า ๕๖-๕๗. 

การวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัย 
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๒) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี  ๑๐ แห่ง ประกอบด้วย 

เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี จ านวน ๑๐ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองบ้าน

บึง เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองสัตหีบ เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลเมืองศรีราชา 

เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองอ่างศิลาและเทศบาลเมืองปรกฟ้า ซ่ึงมีการ

หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้สูตร Taro Yamane ก าหนดขอบเขตความคลาดเคล่ือน ๐.๐๕ สูตร

การค านวณหากลุ่มตัวอย่าง๓ ดังนี้ 

 จ านวนตัวอย่างในแต่ละช้ัน = จ านวนตัวอย่างท้ังหมด × จ านวนประชากรในแต่ละช้ัน 

       จ านวนประชากรท้ังหมด 
    สูตร 
 
   โดย  N =  จ านวนประชากรท้ังหมด 
     e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 
     n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรท้ังหมด ๓,๐๓๖ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  

    n =  
3,036

1+3,036(0.05)2
 

 
 

    n = 
3,036

1+7.59
  

 

 

    n = 
3,036

8.59
  

 
 

    n = 353.43 
    n = 354 

จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม = 
จ านวนตัวอย่างทั้งหมด×จ านวนประชากรทั้งหมด

จ านวนประชากรทัง้หมด
 

                                                                                                                                                                         
๒ ส านักงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี , แผนพัฒนำส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน

จังหวัดชลบุรี, [ออนไลน์], แหล่งที่มา http://oldweb.chonburilocal.go.th [๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 

๓ สุรพล สุยะพรหม และสุทธิรัก ศรีจันทร์เพ็ญ,  ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรจัดกำร, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๖-๑๐๗. 

2)(1 eN

N
n




http://oldweb/
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จากสูตรดังกล่าวจะได้ประชากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๕๔ คน และผู้วิจัยได้ท าการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มอย่างง่าย (Simple sampling) โดยแบ่งกลุ่มตามเขตเทศบาลท้ัง ๑๐ แห่ง 
แล้วท าการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple sampling) ตามสัดส่วนประชากรในแต่ละกลุ่ม รายละเอียดได้
แสดงไว้ตามตารางท่ี ๓.๑ 
 

ตำรำงที่ ๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

เทศบำลเมือง จ ำนวนประชำกร 
(คน) 

สัดส่วน จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 
(คน) 

หนองปรือ ๔๖๙ ๔๖๙X๓๕๔/๓,๐๓๖ ๕๔ 
ชลบุรี ๓๓๑ ๓๓๑ X๓๕๔/๓,๐๓๖ ๓๘ 
แสนสุข ๔๖๑ ๔๖๑ X๓๕๔/๓,๐๓๖ ๕๔ 
ศรีราชา ๓๐๘ ๓๐๘ X๓๕๔/๓,๐๓๖ ๓๖ 
บ้านสวน ๕๗๕ ๕๗๕ X๓๕๔/๓,๐๓๖ ๖๗ 
บ้านบึง ๒๕๙ ๒๕๙ X๓๕๔/๓,๐๓๖ ๓๐ 
สัตหีบ ๒๐๖ ๒๐๖ X๓๕๔/๓,๐๓๖ ๒๔ 

พนัสนิคม ๑๕๒ ๑๕๒ X๓๕๔/๓,๐๓๖ ๑๘ 

อ่างศิลา ๒,๑๐๓ ๒,๑๐๓ X๓๕๔/๓,๐๓๖ ๒๔ 

ปรกฟ้า ๖๕ ๖๕ X๓๕๔/๓,๐๓๖ ๙ 

รวมประชำกร ๓,๐๓๖ รวมกลุ่มตัวอย่ำง ๓๕๔ 

จากนั้นใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Conveience Sampling) ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) จะท าแบบสอบถามตามกลุ่มตัวอย่างท่ี
ก าหนดไว ้โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑) เทศบาลนครเมืองในจังหวัดชลบุรี มีจ านวนท้ังส้ิน ๑๐ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐% ของพื้นท่ี  
๒) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๐ แห่ง คือ ๑) เทศบาลเมืองหนองปรือ ๒) เทศบาลเมือง

ชลบุรี ๓) เทศบาลเมืองแสนสุข ๔) เทศบาลเมืองศรีราชา ๕) เทศบาลเมืองบ้านสวน ๖) เทศบาลเมือง
บ้านบึง ๗) เทศบาลเมืองสัตหีบ ๘) เทศบาลเมืองพนัสนิคม ๙) เทศบาลเมืองอ่างศิลา ๑๐) เทศบาล
เมืองปรกฟ้า 
  



๙๘ 
 

๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
๑) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการศึกษาพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัด
ชลบุรีแบ่งเป็น ๕ ส่วน  

ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสามัญ ต าแหน่ง
งาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในเทศบาล เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
จ านวน ๕ ข้อ 
 

ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการบริหาร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด จ านวน ๑๔ ข้อ มี
รายละเอียด ดังนี้ 

  ด้านปัจจัยจูงใจ  จ านวน ๗ ข้อ 
  ด้านปัจจัยค้ าจุน  จ านวน ๗ ข้อ 
ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสมัยใหม่ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด จ านวน ๑๖ 
ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ด้านการวางแผน  จ านวน ๔ ข้อ 
  ด้านการจัดองค์การ  จ านวน ๔ ข้อ 
  ด้านการน า   จ านวน ๔ ข้อ 
  ด้านการควบคุม  จ านวน ๔ ข้อ 
ตอนท่ี ๔ แบบสอบถามเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน

ของเทศบาลเมืองจังหวัดชลบุรี เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสุด จ านวน ๑๒ ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ด้านฉันทะ    จ านวน ๓ ข้อ 
  ด้านวิริยะ   จ านวน ๓ ข้อ 
  ด้านจิตตะ   จ านวน ๓ ข้อ 
  ด้านวิมังสา   จ านวน ๓ ข้อ 
ตอนท่ี ๕ แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัด

ชลบุรี เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด จ านวน ๒๐ ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ด้านแผนพัฒนาเทศบาล จ านวน ๕ ข้อ 



๙๙ 
 

  ด้านคุณภาพการให้บริการ จ านวน ๕ ข้อ 
  ด้านการปฏิบัติราชการ จ านวน ๕ ข้อ 
  ด้านการพัฒนาองค์กร จ านวน ๕ ข้อ 
ตอนท่ี ๖ แบบสอบถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการ

บริหารงานของเทศบาลในจังหวัดชลบุรี ซ่ึงมีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended 
Questionaire) ให้ผู้ตอบค าถามเลือกตอบได้อย่างเสรี 

ตอนท่ี ๒ ถึงตอนท่ี ๕ ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามโดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale๔ 
ซ่ึงจะมีข้อค าถามแบบประมาณค่าท่ีใช้วัด ๕ ระดับ (Rating Scale) และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

มากท่ีสุด ให้คะแนน ๕  คะแนน 
มาก ให้คะแนน ๔ คะแนน 
ปานกลาง ให้คะแนน ๓ คะแนน 
น้อย ให้คะแนน ๒  คะแนน 
น้อยท่ีสุด ให้คะแนน ๑  คะแนน 

๒) จากเกณฑ์ดังกล่าว ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ียในการอภิปรายผล ซ่ึงผลจากการค านวณ
โดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น มีดังนี้๕ จากสูตร 
     ช่วงชั้นคะแนน  = คะแนนสูงสุด − คะแนนต ่ำสุด 
      ระบบกำรวัด 
    =   5 – 1  =      0.80 
         5 

จะได้เกณฑ์การแปลผล ๕ ระดับ ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย  ๔.๒๑ – ๕.๐๐  หมายถึง มากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย  ๓.๔๑ – ๔.๒๐  หมายถึง มาก  
คะแนนเฉลี่ย  ๒.๖๑ – ๓.๔๐  หมายถึง ปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย  ๑.๘๑ – ๒.๖๐  หมายถึง น้อย   
คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๘๐  หมายถึง น้อยท่ีสุด  

๓) การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

                                                           
๔ Likert, Rensis, “The Method of Constructing and Attitude Scale”, Reading in Attitude 

Theory and Measurement. (Fishbeic, Matin, Ed. New York: Wiley & Son, 1967), pp. 90-95.   
๕ มัลลิกา บุนนาค, สถิติเพ่ือกำรตัดสินใจ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), 

หน้า ๑๔๓. 



๑๐๐ 
 

๓.๑) ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจาก
เอกสาร ต ารา ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาและสร้างเคร่ืองมือเป็นแบบบันทึกเอกสาร เพื่อ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ เก็บผลการวิเคราะห์ไว้ในแบบบันทึกเอกสาร 

๓.๒) น าความรู้และแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาประมวลเพื่อก าหนด
โครงสร้างของเคร่ืองมือและขอบเขตเนื้อหา โดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้สอบถามเก่ียวกับพุทธ
บูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี  โดยการน า
ข้อมูลสรุปประเด็นจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์มาจัดท าเป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ตัวแปรพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ท้ัง 
๑๔ ตัวแปร รวมข้อค าถามท้ังส้ิน ๖๒ ข้อค าถาม ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ ๕ คน และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้เทคนิค 
IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยพิจารณาจากค่า IOC มากกว่า ๐.๖๐ ขึ้นไป 

๓.๓) น าความรู้และแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าและผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบมาเป็นฐานในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและ
น ามาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบหลัก “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี” และการหาค่าความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ 

๔) การหาค่าความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

๔.๑) การตรวจสอบความตรง (Validity) ของเคร่ืองมือ โดยน าแบบสอบถามให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจ จากนั้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ คน ประกอบด้วย 

๔.๑.๑) ผศ.ดร. ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔.๑.๒) ผศ. ดร. รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔.๑.๓) ผศ.ดร. อนุวัตน์ กระสังข์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔.๑.๔) อาจารย์ ดร. สมบัติ นามบุรี อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔.๑.๕) อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจนของภาษา ความ
ครอบคลุมของโครงสร้างและความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้



๑๐๑ 
 

เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence) โดยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านจะประเมินให้
คะแนน ๓ ระดับ คือ +๑ = มีความสอดคล้อง ๐ = ไม่แน่ใจ -๑ = ไม่สอดคล้อง แล้วค านวณค่าและ
คัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องพบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๖ - ๑.๐๐ ทุก
ข้อถาม 

๔.๒) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๓๐ คน  

๔.๓) น าแบบสอบถามท่ีได้มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีของ 

ครอนบาค (Cronbach)๖ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นใน
ภาพรวมท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๗๓  

๔.๔) แก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม โดยน าข้อมูลจากการทดลองใช้ในขั้นตอนท่ีผ่าน
มาท าการปรับปรุงแก้ไขโดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากนั้นจึงน ามาสร้างเป็น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

๓.๒.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
๑) การศึกษา “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมือง

ในจังหวัดชลบุรี” คือ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี จ านวน ๓๕๔ คน 

๒) ยื่นค าร้อง บฑ. ๖.๒ แบบค าร้องท่ัวไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพื่อขอหนังสืออนุญาตใช้สถานท่ีเก็บข้อมูลวิจัย เมื่อได้รับหนังสือดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว น าส่ง
ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยก าหนดวัน เวลาและจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล 

๓) ลงพื้นท่ีแจกและเก็บแบบสอบถามส าหรับการวิจัยกับบุคลากรเทศบาลในจังหวัดชลบุรี ท้ัง 
๑๐ แห่งตามท่ีก าหนดไว้ จ านวน ๓๕๔ คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม โดยเร่ิมด าเนินการ
ตั้งแต่วันท่ี ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรวมถึงระยะเวลาการ
สัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวนท้ังส้ิน ๓๕ วัน 

๔) เมื่อรวบรวมแบบสอบท่ีได้รับคืนมาท้ังหมด จ านวน ๓๕๔ ชุด แล้วซ่ึงคิดเป็น ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

                                                           
๖ สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ , (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชชิ่ง จ ากัด, 

๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 



๑๐๒ 
 

๓.๒.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยการบันทึกคะแนนแต่ละข้อของแต่ละคนลงในแบบลงรหัส 
(Coding Form) เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยคร้ังนี้ได้ใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้๗  

๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงบรรยาย 
ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อศึกษา
ลักษณะและการแจกแจงของตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย การแปลความหมายของค่าเฉล่ียโดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๒๑ – ๕.๐๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๔๑ – ๔.๒๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มาก 
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๖๑ – ๓.๔๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๘๑ – ๒.๔๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๐๐ – ๑.๘๐ ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ น้อยท่ีสุด 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยการ

ใช้การประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส า เร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เสนอข้อมูล ดังนี้  

๑) สถานภาพส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  

๒) ข้อมูลเก่ียวกับระดับแรงจูงใจในการบริหารงาน การบริหารสมัยใหม่ หลักอิทธิบาท ๔ 
และประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดชลบุรี วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย (mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation)  

๓) การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดชลบุรี 
วิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple) และการถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwrie 
Regression Analysis)  

๔) ข้อมูลท่ีได้จากค าถามปลายเปิด น ามาจัดกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ วิเคราะห์ โดย
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) น าเสนอข้อมูล โดย
เขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

X1 แทน   แรงจูงใจในการบริหาร 
                                                           

๗
 อภินันท์ จันตะนี, วิธีวิจัยท ำงธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : วี.เจ. พริ้นต้ิง, ๒๕๓๘), หน้า ๑๘๕-๒๐๐. 



๑๐๓ 
 

X2 แทน  การบริหารสมัยใหม่ 
X3 แทน   อิทธิบาท ๔ 
Y     แทน   ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
 

๓.๓ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ  
 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เร่ิมตั้งแต่โจทย์หรือค าถามการวิจัย การเลือกพื้นท่ีศึกษา

และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและการ
วิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ท่ีถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Selection) เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องหรือมีประสบการณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๗ 
รูปหรือคนและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) เพื่อให้ได้ค้นพบท่ีชัดเจน 
สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งและเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการ
เสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีมีข้อขัดแย้งหรือเห็นควรเพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยได้ก าหนดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selection) เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องหรือมีประสบการณ์โดยตรงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึง
การวิจัยในคร้ังนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์ ( Interview Form) เป็นเคร่ืองมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
depth Interview) จ านวน ๑๗ รูปหรือคน ดังนี้  

 

ล ำดับที่ กลุ่มนักวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำ ต ำแหน่ง 
๑. พระชลญาณมุนี, ดร เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม 
๒. พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม, ดร ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการจังหวัด

ชลบุรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 กลุ่มนักวิชำกำรด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์  
๓. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 



๑๐๔ 
 

ล ำดับที่ กลุ่มนักวิชำกำรด้ำนรัฐประศำสนศำสตร์ ต ำแหน่ง 
๔. ผศ.ดร. ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ประธาน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 กลุ่มผู้บริหำร (ข้ำรำชกำรกำรเมือง)  
๕. นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านบึง 
๖. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน 
๗. นายณรงค์ชัย คุณปล้ืม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข 
๘. นายสุทิน สุดถิ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
๙. นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ 

๑๐. นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ 
 กลุ่มผู้บริหำร (ข้ำรำชกำรประจ ำ)  

๑๑. นางนันท์ธนาภา เวชเดช ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
๑๒. นายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข 
๑๓. นายวิรัตน์ ตันติปาลกุล ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ 
๑๔. นางสาวจุฑารัตน์ ปริญวชิรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกเทศมนตรีเทศบาล

เมืองชลบุรี 
๑๕. นางอัญชลี จันทรกรานต์ หัวหน้าส านักปลัดปลัดเทศบาลเมืองบ้าน

สวน 
๑๖. นายวีรวิชญ์ เดชศรฐิตวัฒน์ หัวหน้าส านักปลัดปลัดเทศบาลเมืองปรก

ฟ้า 
๑๗. นายอนุรักษ์ อุตยานะ หัวหน้าส านักปลัดปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ 

 
๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้างตาม

วัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 
๑) การพัฒนาประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาล ประกอบด้วย ด้านแผนพัฒนา

ของเทศบาล ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาองค์กร มีความเหมาะ
หรือไม่และหรือด้านใดไม่เหมาะสมและด้านใดยังขาดอยู่ 



๑๐๕ 
 

๔) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการปฏิ บัติตาม หลักอิทธิบาท ๔ 
ประกอบด้วย ฉันทะ (มีใจรัก) วิริยะ (พากเพียรท า) จิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) วิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) 
ส่งผลการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี หรือไม่ อย่างไร 

๓.๓.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซ่ึงมีขั้นตอน

ดังนี้ 
๑) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.๑) คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) แบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ รวมท้ังมีประสบการณ์โดยตรงและสามารถให้
ข้อมูลในการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีได้เป็นอย่างดียิ่ง ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) กับกลุ่มผู้บริหารหรือก าหนดนโยบาย ได้แก่ ๑. กลุ่มนักวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนา ๒. กลุ่มนักวิชาการด้านรัฐประศาสนาศาสตร์ ๓. กลุ่มผู้บริหาร (ข้าราชการ
การเมือง) ๔. กลุ่มผู้บริหาร (ข้าราชการประจ า) รวมจ านวนท้ังส้ิน ๑๗ รูปหรือคน  

 ๑.๒) ยื่นค าร้อง บฑ. ๖.๒ แบบค าร้องท่ัวไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอหนังสืออนุญาตสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อได้รับหนังสือดังกล่าว
เรียบร้อยแล้วจึงน าส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมก าหนดวัน เวลาและสถานท่ีเพื่อเข้าไปสัมภาษณ์ 

 ๑.๓) สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ตามเวลานัด ใช้เวลา
สัมภาษณ์ต่อคนไม่เกิน ๖๐ นาที โดยใช้วิธีการจดบันทึก ใช้เคร่ืองบันทึกเสียงในการสนทนา เพื่อ
น ามาใช้ถอดความส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงหลังจากผู้วิจัยได้สัมภาษ ณ์เรียบร้อยแล้ว ได้
อนุโมทนาขอบคุณพร้อมกับถ่ายภาพ ซ่ึงระยะเวลาการสัมภาษณ์ ๑๔ วัน (วันท่ี ๑๑, ๒๐ ,๒๗,  ๒๘, ๒๙ 
มกราคม และ วันท่ี ๑, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๑, ๑๓, ๒๔, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

 ๑.๔) สรุปผลจากการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและน า
เสนอแนะข้อมูลเป็นองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

๒) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการระดมความคิดเห็นและการ
อภิปรายในเร่ืองท่ีผู้วิจัยก าลังศึกษา เป็นวิธีการเสริมในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ซ่ึงผู้เข้าร่วมสนทนา
ควรมีพื้นฐานประสบการณ์ท่ีใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกัน มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๒.๑) ผู้วิจัยได้ขอค าปรึกษาประธานกรรมการควบคุมเล่มดุษฎีนิพนธ์ เพื่อ
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง (Purposive Selection) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ
ในงานวิจัยรวมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จ านวน ๙ รูปหรือคน 
โดยรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ีร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะมีดังต่อไปนี้ 

 



๑๐๖ 
 

ล ำดับที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต ำแหน่ง 
๑. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย    

๔. พระมหากฤษฎา กิตฺตโิสภโณ, ผศ.ดร. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๕. ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (นานาชาติ) อาจารย์ประจ า
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖. อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ อาจารย์ ประจ าภาควิ ชารั ฐศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๗. นายประสิทธิ์ ผาสุข ปลัดเทศบาลต าบลหัวกุญแจ ต าบลคลองก่ิว  
อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

๘. นายปรีชา แซ่ซ้ือ ปลัดเทศบาลต าบลเหมือง ต าบลเหมือง อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

๙. นายธราธิป เกียรติวุฒิไกร ปลัดเทศบาลต าบลบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
๒.๒) ยื่นค าร้อง บฑ. ๖.๒ แบบค าร้องท่ัวไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 



๑๐๗ 
 

Discussion) เมื่อได้รับหนังสือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น าส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมก าหนดวัน เวลา
และสถานท่ี เพื่อเข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

๒.๓) เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ใช้เวลาน าเสนอ
ผลงานวิจัย ไม่เกิน ๑๕ นาที ซ่ึงรายละเอียดในการน าเสนอข้อมูล ประกอบด้วย ๑. ความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหา ๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓. กรอบแนวคิดในการวิจัย ๔. ระเบียบวิธีวิจัย 
๕. สรุปผลการวิจัย ๖. องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัยและ ๗. แบบประเมินการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) ตามวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมขององค์ความรู้จากการ
วิจัยเร่ือง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัด
ชลบุรี” ใช้เคร่ืองบันทึกเสียง ในการบันทึกการสนทนา เพื่อน ามาใช้ถอดความส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูล หลังจากผู้วิจัยได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เรียบร้อยแล้ว ได้
อนุโมทนาขอบคุณ พร้อมกับถ่ายภาพและมอบของท่ีระลึกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ (วันท่ี ๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เวลา ๐๙.๐๐ น.)  

๒.๔) สรุปผลจากการเข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และ
น าเสนอแนะข้อมูลเป็นองค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

กำรตรวจสอบข้อมูล 
หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว จะต้องท าการตรวจสอบข้อมูลและการ

วิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงบางคร้ังอาจท าไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ได้ การตรวจสอบข้อมูลในการ
วิจัยเชิงคุณภาพมักจะใช้วิธีการท่ีเรียกว่า การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยเมื่อ
ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญและจดบันทึกมาแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้อง 
ความเพียงพอและความเชื่อถือได้ของข้อมูลว่าจะสามารถตอบปัญหาของการศึกษาวิจัยได้อย่าง
ครบถ้วน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ซ่ึงจะท าการ
พิสูจน์ว่าข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแท้จริงและตอบปัญหาการวิจัยโดยการ
ตรวจสอบแหล่งข้อมูลพิจารณาในแหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปล่ียนไปข้อมูลจะ
เหมือนเดิมหรือไม่ ในการศึกษาในคร้ังนี้ได้ใช้การตรวจสอบจากแหล่งบุคคลมากท่ีสุดโดยการสอบถาม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่มในค าถามเดียวกันและจากกลุ่มตัวอย่างคนเดียวกันจากแหล่งบุคคล
หลาย ๆ คน เพื่อเป็นการยืนยันในข้อมูลท่ีได้รับว่ามีความถูกต้องกันหรือไม่ 

๓.๓.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

(Descriptive Content Analysis) เป็นการสรุปเนื้อหาเก่ียวกับพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) จ านวน ๑๗ รูปหรือคนและการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 



๑๐๘ 
 

จ านวน ๙ รูปหรือคน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญ รวมท้ังมีประสบการณ์โดยตรงหรือ
สามารถให้ข้อมูลในการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีได้อย่างครอบคลุม น ามาเขียน
สรุปเป็นแบบแผนของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล พรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้อมูล 
เชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีหรือตอบปัญหาของการวิจัยให้เหมาะสม พร้อม
ท้ังน าเสนอแนะข้อมูลเป็นองค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

 



 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล
เมืองในจังหวัดชลบุรี ๓)  เพื่อน าเสนอรูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์โดยแบ่งออกเป็น ๔ ประเด็นดังนี้  

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 

๔.๒.๑ ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
๔.๒.๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
๔.๒.๓ รูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของ

เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
๔.๓ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
๔.๔ องค์ความรู้ 
๔.๔.๑ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
๔.๔.๒ องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 

๓๕๔ คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเทศบาล 
แสดงด้วยความถี่และร้อยละ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑ ดังนี้ 
ตารางที่ ๔.๑ จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

(n=๓๕๔) 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ     
 ชาย  ๑๒๑ ๓๔.๓ 
 หญิง  ๒๓๓ ๖๕.๗ 
  รวม ๓๕๔ ๑๐๐.๐๐ 
อายุ     
 ต่ ากว่า ๓๐ ปี  ๑๐๕ ๒๙.๕ 
 ๓๐ - ๔๐ ปี  ๑๔๔ ๔๐.๘ 
 ๔๑ - ๕๐ ปี  ๗๙ ๒๒.๔ 
 ๕๑ ปีขึ้นไป  ๒๖ ๗.๔ 
  รวม ๓๕๔ ๑๐๐.๐ 
ระดับการศึกษา    
 ต่ ากว่าปริญญาตรี ๗๔ ๒๐.๗ 
 ปริญญาตรี ๒๒๗ ๖๔.๓ 
 สูงกว่าปริญญาตรี  ๕๓ ๑๕.๐ 
  รวม ๓๕๔ ๑๐๐.๐ 
ต าแหน่ง     
 พนักงานประจ า ๑๖๕ ๔๖.๕ 
 ลูกจ้างประจ า ๓๕ ๙.๙ 
 ลูกจ้างชั่วคราว ๑๐๖ ๓๐.๐ 
 อ่ืน ๆ ๔๘ ๑๓.๖ 
  รวม ๓๕๔ ๑๐๐.๐ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเทศบาล   



๑๑๑ 

 

 น้อยกว่า ๕ ปี ๑๕๘ ๔๔.๕ 
 ๕ – ๑๐ ปี ๑๑๐ ๓๑.๒ 
 ๑๑ – ๒๐ ปี ๕๔ ๑๕.๓ 
 มากกว่า ๒๐ ปี ๓๒ ๙.๑ 
  รวม ๓๕๔ ๑๐๐.๐ 

จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเร่ือง “พุทธบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี” จ าแนกได้ดังนี้  

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๕.๗ ส่วนเพศชาย จ านวน ๑๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓ 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๓๐ - ๔๐ ปี มีจ านวน ๑๔๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๐.๘ อายุต่ ากว่า ๓๐ ปี จ านวน ๑๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕ อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี  
จ านวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔ อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๔ 
ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๒๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓ มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๗๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๗ มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐ ตามล าดับ 

ต าแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งพนักงานประจ า จ านวน ๑๖๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕ มีต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จ านวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ มี
ต าแหน่งอ่ืน ๆ จ านวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖ มีต าแหน่งลูกจ้างประจ า จ านวน ๓๕ คน คิด
เป็นร้อยละ ๙.๙ ตามล าดับ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเทศบาล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานเทศบาลน้อยกว่า ๕ ปี จ านวน ๑๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕ มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ๕ - ๑๐ ปี มีจ านวน ๑๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ๑๑ - 
๒๐ปี จ านวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓ มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า ๒๐ ปี จ านวน ๓๒ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๑ ตามล าดับ  
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
๔.๒.๑ ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการบริหารงาน 
แรงจูงใจในการบริหารงาน ประกอบด้วย ด้านปัจจัยจูงใจ ด้านปัจจัยค้ าจุน ผลการ

วิเคราะห์ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจ โดยภาพรวม      

   (n=๓๕๔) 

แรงจูงใจในการบริหารงาน 
 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. ด้านปัจจัยจูงใจ ๓.๘๓ ๐.๗๒๓ มาก 
๒. ด้านปัจจัยค้ าจุน  ๓.๙๐ ๐.๗๓๐ มาก 
              ภาพรวม ๓.๘๖ ๐.๖๙๗ มาก 

จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า แรงจูงใจในการบริหารงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( x̅ = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๖๙๗) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียพบผลการศึกษา คือ ด้านปัจจัยค้ า

จุน ( x̅ = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๗๓๐) ด้านปัจจัยจูงใจ ( x̅ = ๓.๘๓, S.D. = ๐.๗๒๓) ทุกด้านอยู่ในระดับ
มากตามล าดับและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้านพบผลการศึกษาดังนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจในการบริหารงาน จ าแนกเป็นรายข้อ  

(n=๓๕๔) 

แรงจูงใจในการบริหารงาน 
ด้านปัจจัยจูงใจ 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. มีความรู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานท่ี
ประสบความส าเร็จ ๓.๘๑ ๐.๘๐๕ มาก 
๒. ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานยกย่องชมเชย
เมื่อปฏิบัติงานจนประสบความส าเร็จ ๓.๗๕ ๐.๘๗๙ มาก 
๓. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ มาใช้ใน
การปฏิบัติงานท่ีสร้างสรรค์จนส าเร็จ ๓.๘๐ ๐.๘๑๖ มาก 
๔. มีอิสระในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จ ๓.๘๘ ๐.๘๗๙ มาก 



๑๑๓ 

 

ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
๕. ได้รับการสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้า
ตามความรู้ความสามารถ ๓.๘๔ ๐.๙๐๒ มาก 
๖. มีโอกาสในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์
อยู่เสมอ เช่น ได้ไปดูงาน อบรม สัมมนา เป็นต้น ๓.๘๑ ๐.๙๗๗ มาก 
๗. ผู้บังคับบัญชายอมรับในความรู้ความสามารถ ๓.๘๘ ๐.๘๖๙ มาก 

ภาพรวมด้านปัจจัยจูงใจ ๓.๘๓ ๐.๗๒๓ มาก 
ด้านปัจจัยค้ าจุน    

๑. หน่วยงานมีการจัดระบบสวัสดิการและเงินตอบ
แทนอ่ืน ๆ เช่น ค่าเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน
การท างานนอกเวลา เป็นต้น ๓.๘๖ ๐.๙๔๑ 

 
มาก 

๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนมีความ
สะดวกรวดเร็ว ๓.๘๕ ๐.๘๕๘ มาก 
๓. การท างานในองค์การนี้ช่วยส่งเสริมความมั่นคง
ในชีวิตส่วนตัว ๓.๘๘ ๐.๙๑๘ มาก 
๔. มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่ง
ท่ีได้รับ ๓.๙๙ ๐.๘๓๙ มาก 
๕. ผู้บังคับบัญชาให้ก าลังใจและส่งเสริมในการ
ปฏิบัติงาน ๓.๘๙ ๐.๘๕๙ 

 
มาก 

๖. มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกคน ๓.๙๔ ๐.๘๗๕ 

 
มาก 

๗. หน่วยงานมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมาย
ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ ๓.๙๐ ๐.๘๘๑ มาก 
ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับแรงจูงใจในการบริหารงาน จ าแนกเป็นรายข้อ 
(ต่อ)             
                     (n=๓๕๔) 

แรงจูงใจในการบริหารงาน 
ด้านปัจจัยค้ าจุน 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
ภาพรวมด้านปัจจัยค้ าจุน ๓.๙๐ ๐.๗๓๐ มาก 

ภาพรวมแรงจูงใจในการบริหารงาน ๓.๘๖ ๐.๖๙๗ มาก 



๑๑๔ 

 

จากตารางท่ี ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการบริหารงาน ภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๖๙๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบผลการศึกษาดังนี้  

๑. ด้านปัจจัยจูงใจ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๘๗, S.D. = ๐.๗๒๓) เมื่อ
พิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ ผู้บังคับบัญชายอมรับในความรู้ความสามารถ 

( x̅ = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๘๖๙) รองลงมาคือ มีอิสระในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ ( x̅ = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๘๗๙) และได้รับการสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าตาม

ความรู้ความสามารถ ( x̅ = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๙๐๒) 

๒. ด้านปัจจัยค้ าจุน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๗๓๐) เมื่อ
พิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่ง

ท่ีได้รับ ( x̅ = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๘๓๙) รองลงมาคือ มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และได้รับความ

ร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกคน ( x̅ = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๗๔๖) และหน่วยงานมีการก าหนดนโยบายและ

เป้าหมายในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ ( x̅ = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๗๓๐) 
 

๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารสมัยใหม่ 
ข้อมูลการบริหารสมัยใหม่ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การน า การ

ควบคุมผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารสมัยใหม่ 

  (n=๓๕๔) 

การบริหารสมัยใหม ่
 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. ด้านการวางแผน ๓.๘๕ ๐.๗๖๐ มาก 
๒. ด้านการจัดองค์การ ๓.๘๔ ๐.๗๗๙ มาก 
๓. ด้านการน า ๓.๘๗ ๐.๗๖๗ มาก 
๔. ด้านการควบคุม ๓.๘๙ ๐.๗๔๘ มาก 
 ภาพรวม ๓.๘๖ ๐.๗๐๙ มาก 

จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่า การบริหารสมัยใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๘๖, 
S.D. = ๐.๗๐๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียพบผลการศึกษาคือ ด้านการ

ควบคุม( x̅ = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๗๔๘) รองลงมาคือ การน า ( x̅ = ๓.๘๗, S.D. = ๐.๗๖๗) ด้านการ



๑๑๕ 

 

วางแผน ( x̅ = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๗๖๐) และด้านการจัดองค์กร ( x̅ = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๗๙) 
ตามล าดับและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้านพบผลการศึกษาดังนี้  
 
ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารสมัยใหม่ จ าแนกเป็นรายข้อ  

(n=๓๕๔) 

การบริหารมัยใหม ่
ด้านการวางแผน 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. จัดประชุมพนักงานเพื่อศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการมาเป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการบริหารงาน ๓.๗๑ ๐.๙๔๓ มาก 
๒. เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาคุณภาพงานของกิจการ ๓.๗๒ ๐.๘๙๙ มาก 
๓. เทศบาลมีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
แผนงานของกิจการ ๓.๙๓ ๐.๘๘๙ มาก 
๔. เทศบาลมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีการ
ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร
ชัดเจน ๔.๐๕ ๐.๘๒๘ มาก 

ภาพรวมด้านการวางแผน ๓.๘๕ ๐.๗๖๐ มาก 
ด้านการจัดองค์การ    

๑. เทศบาลมีการส่งเสริมให้พนักงานแสวงหา
วิทยาการ ใหม่  ๆ  ม าใช้ป ระ โ ยชน์ ใ นกา ร
ปฏิบัติงาน ๓.๘๔ ๐.๘๗๓ มาก 
๒. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและน า
ผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๓.๘๒ ๐.๘๕๑ มาก 
๓. เทศบาลมีการตรวจสอบการน าแผนงานไปใช้ ๓.๘๙ ๐.๘๕๔ มาก 
๔. เทศบาลมีการติดตาม ตรวจสอบการใช้วัสดุ
อุปกรณ์เพื่อด าเนินการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสม
กับพนักงาน ๓.๘๑ ๐.๘๗๘ มาก 



๑๑๖ 

 

ภาพรวมด้านการจัดองค์การ ๓.๘๔ ๐.๗๗๙ มาก 
 
ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารสมัยใหม่ จ าแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 

(n=๓๕๔) 

การบริหารสมัยใหม ่
ด้านการน า 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑.  เทศบาลมีการวางแผนและประสานงานท่ีดี
ก่อนตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น ๓.๘๖ ๐.๘๔๕ 

 
มาก 

๒. เป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อให้ผู้ใต้ บังคับบัญชา
ปฏิบัติตาม ๓.๘๔ ๐.๘๕๑ มาก 
๓. เทศบาลมีการสร้างเจตคติท่ีดีในอาชีพและ
การท างาน ๓.๘๙ ๐.๘๖๘ มาก 
๔. เทศบาลมีการใช้ข้อมูลท่ีถูกต้อง แม่นย า 
ทันสมัยและเชื่อถือได้มาช่วยในการติดต่อส่ือสาร ๓.๙๐ ๐.๘๒๔ มาก 

ภาพรวมด้านการน า ๓.๘๗ ๐.๗๖๗ มาก 
ด้านการควบคุม    

๑. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงานโครงการระหว่างด าเนินการร่วมกับ
พนักงาน ๓.๙๐ ๐.๘๑๗ 

 
มาก 

๒. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจาก
ส้ินสุดการด าเนินการตามแผนงานโครงการ โดย
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ๓.๘๗ ๐.๘๒๑ มาก 
๓. น าผลการประเมินผลการปฏิ บัติงานทุก
ประเภทมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน ๓.๘๘ ๐.๘๕๙ มาก 
๔.  เทศบาลมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ในแผนงานเป็นระยะ ๆ 
เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด ๓.๙๑ ๐.๘๐๘ 

 
มาก 

ภาพรวมด้านการควบคุม ๓.๘๙ ๐.๗๔๘ มาก 
ภาพรวมการบริหารสมัยใหม ่ ๓.๘๖ ๐.๗๐๙ มาก 



๑๑๗ 

 

 
จากตารางท่ี ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารสมัยใหม่ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( x̅ = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๐๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบผลการศึกษาดังนี้  

๑. ด้านการวางแผน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๗๖๐) เมื่อ
พิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ เทศบาลมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีการ

ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ( x̅ = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๘๒๘) รองลงมา คือ 

เทศบาลมีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงานของกิจการ ( x̅ = ๓.๙๓, S.D. = ๐.๘๘๙) และ
เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพงานปฏิบัติงานท่ี

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพงานของกิจการ ( x̅ = ๓.๗๒, S.D. 
= ๐.๘๙๙) 

๒. ด้านการจัดองค์การ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๗๙) 
เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ๓ ล าดับแรก เทศบาลมีการตรวจสอบการน าแผนงานไปใช้ 

( x̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๘๕๔) รองลงมา คือ เทศบาลมีการส่งเสริมให้พนักงานแสวงหาวิทยาการใหม่ 

ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ( x̅ = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๘๗๓) และวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการ

ปฏิบัติงานและน าผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ( x̅ = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๘๕๑) 

๓. ด้านการน า พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๘๗, S.D. = ๐.๗๖๗)  
เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ๓ ล าดับแรก มีเทศบาลมีการใช้ข้อมูลท่ีถูกต้อง แม่นย า 

ทันสมัยและเชื่อถือได้มาช่วยในการติดต่อส่ือสาร ( x̅ = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๘๒๔) รองลงมาคือ 

เทศบาลมีการสร้างเจตคติท่ีดีในอาชีพและการท างาน ( x̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๘๖๘) และเทศบาลมี

การวางแผนและประสานงานท่ีดีก่อนตัดสินใจโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น ( x̅ = ๓.๘๖, S.D. 
= ๐.๘๔๕) 

๔. ด้านการควบคุม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๗๔๘) เมื่อ
พิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ เทศบาลมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการ

ปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ในแผนงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด ( x̅ = ๓.๙๑, S.D. 
= ๐.๘๐๘) รองลงมา คือ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการระหว่ าง

ด าเนินการร่วมกับพนักงาน ( x̅ = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๘๑๗) และน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทุกประเภทมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  ( x̅ = ๓.๘๘, S.D. = 
๐.๘๕๙) 

 



๑๑๘ 

 

๓. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔  
การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ด้านฉันทะ (มีใจรัก) ด้านวิริยะ 

(พากเพียรท า) ด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) และด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) ผลการวิเคราะห์ดัง
แสดงในตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารตามหลักอิทธิบาท ๔ 

  (n=๓๕๔) 

การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ 
 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. ด้านฉันทะ (มีใจรัก) ๔.๐๘ ๐.๗๗๕ มาก 
๒. ด้านวิริยะ (พากเพียรท า) ๓.๙๖ ๐.๗๗๗ มาก 
๓. ด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) ๓.๙๖ ๐.๗๐๖ มาก 
๔. ด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) ๓.๙๙ ๐.๗๒๓ มาก 

ภาพรวมการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ๔.๐๐ ๐.๖๘๕ มาก 

จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่า การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( x̅ = ๔.๐๐, S.D. = ๐.๖๘๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียพบผลการศึกษา

คือ ด้านฉันทะ (มีใจรัก) ( x̅ = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๗๗๕) รองลงมาคือ ด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน)  

( x̅ = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๗๒๓) ด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) ( x̅ = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๗๐๖) และด้าน

วิริยะ (พากเพียรท า) ( x̅ = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๗๗๗) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่
ละด้านพบผลการศึกษาดังนี้ 
ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานหลักอิทธิบาท ๔  จ าแนกเป็น

รายข้อ  
(n=๓๕๔) 

การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔  
ด้านฉันทะ (มีใจรัก) 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. เทศบาลมีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ
หลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่น ๔.๐๖ ๐.๘๑๓ มาก 
๒. เทศบาลมีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ๔.๐๙ ๐.๘๒๘ มาก 
๓. เทศบาลมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔.๐๙ ๐.๘๑๔ มาก 



๑๑๙ 

 

และแนวทางการพัฒนา 
ภาพรวมด้านฉันทะ (มีใจรัก) ๔.๐๘ ๐.๗๗๕ มาก 

ด้านวิริยะ (พากเพียรท า)    
๑. เทศบาลมีการประเมินสถานการณ์ก่อนการ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ ๓.๙๒ ๐.๘๓๖ 

 
มาก 

๒. เทศบาลมีการปฏิ บัติง านตามแผนและ
โครงการไปตามขั้นตอนท่ีได้วางไว้ ๓.๙๔ ๐.๘๒๒ มาก 
๓. เทศบาลมีการปฏิ บัติง านตามแผนและ
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ๔.๐๓ ๐.๘๒๔ มาก 

ภาพรวมด้านวิริยะ (พากเพียรท า) ๓.๙๖ ๐.๗๗๗ มาก 
ด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่)    

๑.  เทศ บาลมี กา รด า เนิ น งาน เ ป็ น ไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด ๓.๙๙ ๐.๗๘๕ มาก 
๒. เทศบาลมีการติดตามตรวจสอบและการ
ด าเนินงานระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนงาน
และโครงการ ๓.๙๕ ๐.๗๕๐ 

 
 

มาก 
๓. เทศบาลมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓.๙๕ ๐.๗๗๖ มาก 

ภาพรวมด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) ๓.๙๖ ๐.๗๐๖ มาก 
 
ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารงานหลักอิทธิบาท ๔ จ าแนกเป็น
รายข้อ (ต่อ) 

(n=๓๕๔) 

การบริหารงานหลักอิทธิบาท ๔  
ด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. ผลการด าเนินโครงการ/กิจการน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๓.๙๖ ๐.๗๗๗ 

 
มาก 

๒. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมอย่างแท้จริง ๓.๙๘ ๐.๗๙๘ มาก 
๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหาแนว ๔.๐๔ ๐.๗๘๑ มาก 



๑๒๐ 

 

ทางแก้ไข ปัญหาจากการติดตามและประเมินผล 
ภาพรวมด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) ๓.๙๙ ๐.๗๒๓ มาก 
ภาพรวมการบริหารงานหลักอิทธิบาท ๔ ๔.๐๐ ๐.๖๘๕ มาก 

จากตารางท่ี ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๔.๐๐, S.D. = ๐.๖๘๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบผลการศึกษาดังนี้  

๑. ด้านฉันทะ (มีใจรัก)  พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๗๗๕) 
เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ เทศบาลมีการก าหนดยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและแนวทางการพัฒนา ( x̅ = ๔.๐๙, S.D. = ๐.๘๑๔) รองลงมา คือ เทศบาลมีการก าหนด

เป้าหมายการพัฒนา ( x̅ = ๔.๐๙, S.D. = ๐.๘๒๘) และเทศบาลมีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ

หลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น ( x̅ = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๘๑๓) 

๒. ด้านวิริยะ (พากเพียรท า) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๙๖, S.D. = 
๐.๗๗๗) เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ เทศบาลมีการปฏิบัติงานตามแผน

และโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ( x̅ = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๘๒๔) รองลงมา คือ เทศบาลมี

การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการไปตามขั้นตอนท่ีได้วางไว้  ( x̅ = ๓.๙๔, S.D. = ๐.๘๒๒) และ

เทศบาลมีการประเมินสถานการณ์ก่อนการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ  ( x̅ = ๓.๙๒, S.D. = 
๐.๘๓๖) 

๓. ด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๙๖, S.D. = 
๐.๗๐๖) เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ เทศบาลมีการด าเนินงานเป็นไป

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ( x̅ = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๗๘๕) รองลงมา คือ เทศบาลมีการติดตาม

ตรวจสอบและการด าเนินงานระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ ( x̅ = ๓.๙๕, S.D. = 
๐.๗๕๐) และเทศบาลมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ( 

x̅ = ๓.๙๕, S.D. = ๐.๗๗๖) 

๔. ด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน)  พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๙๙,  
S.D. = ๐.๗๒๓) เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ เปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมหาแนวทางแก้ไข ปัญหาจากการติดตามและประเมินผล ( x̅ = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๗๘๑) 

รองลงมา คือ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมอย่างแท้จริง ( x̅ = ๓.๙๘, 
S.D. = ๐.๗๙๘) และผลการด าเนินโครงการ/กิจการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

( x̅ = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๗๗๗) 



๑๒๑ 

 

๔. ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลเมือง 
ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลเมือง  ประกอบด้วย ด้านแผนพัฒนาของ

เทศบาล.ด้านคุณภาพการให้บริการ  ด้านการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร ผลการ
วิเคราะห์ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาล

เมืองในจังหวัดชลบุรี 
(n=๓๕๔) 

ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. ด้านแผนพัฒนาของเทศบาล. ๔.๐๖ ๐.๗๔๑ มาก 
๒. ด้านคุณภาพการให้บริการ ๓.๙๗ ๐.๗๓๖ มาก 
๓. ด้านการปฏิบัติราชการ ๔.๐๓ ๐.๗๔๒ มาก 
๔. ด้านการพัฒนาองค์กร ๓.๙๙ ๐.๗๖๐ มาก 

ภาพรวมประสิทธิผลในการบริหารงาน ๔.๐๕ ๐.๖๙๓ มาก 

จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลเมือง ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ( x̅ = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๖๙๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียพบ

ผลการศึกษา คือ ด้านแผนพัฒนาของเทศบาล. ( x̅ = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๗๔๑) รองลงมา คือ ด้านการ

ปฏิบัติราชการ ( x̅ = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๔๒) ด้านการพัฒนาองค์กร ( x̅ = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๗๖๐) 

ด้านคุณภาพการให้บริการ ( x̅ = ๓.๙๗, S.D. = ๐.๗๓๖) ตามล าดับและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของ
แต่ละด้านพบผลการศึกษาดังนี้  
ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาล

เมืองในจังหวัดชลบุรี จ าแนกเป็นรายข้อ  
(n=๓๕๔) 

ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาล 
ด้านแผนพัฒนาของเทศบาล 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มองค์กร 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา ๔.๑๐ ๐.๘๔๗ มาก 
๒. เทศบาลมีการปฏิ บัติตามแผนพัฒนา ท่ี ๔.๐๘ ๐.๘๑๘ มาก 



๑๒๒ 

 

ก าหนดไว้ 
๓.  เ ทศบาลมี กา รด า เ นิ น ง าน บรร ลุ ต าม
แผนพัฒนา ๔.๐๔ ๐.๘๑๙ มาก 
๔. เทศบาลมีการรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนา ๔.๑๐ ๐.๘๑๐ มาก 
๕.เทศบาลมีการน าผลการประเมินไปใช้ใน การ
พัฒนางาน ๓.๙๗ ๐.๗๙๙ 

 
มาก 

ภาพรวมด้านแผนพัฒนาของเทศบาล ๔.๐๖ ๐.๗๔๑ มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ    

๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี ๓.๙๔ ๐.๘๓๐ 

 
มาก 

๒. เทศบาลมี โครงการบริการประชาชนใน 
วันหยุด ๓.๗๕ ๐.๙๔๒ มาก 
๓. เจ้าหน้า ท่ีมีความเต็มใจและตั้งใจในการ
ให้บริการประชาชน ๔.๐๙ ๐.๘๔๑ มาก 
๔. เทศบาลมีการจัดบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ ๔.๐๔ ๐.๘๒๘ มาก 
๕. เจ้าหน้าท่ีบริการประชาชนโดยยึดหลักความ
เสมอภาค ๔.๐๕ ๐.๘๕๓ มาก 

ภาพรวมด้านคุณภาพการให้บริการ ๓.๙๗ ๐.๗๓๖ มาก 
 
ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาล

เมืองในจังหวัดชลบุรี จ าแนกเป็นรายข้อ (ต่อ) 
(n=๓๕๔) 

ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาล 
ด้านการปฏิบัติราชการ 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. เทศบาลมีแผนในการด าเนินกิจกรรมและ
โครงการ ๔.๐๘ ๐.๗๙๔ มาก 
๒. เทศบาลมีการบริหารงบประมาณเป็นไปตาม 
แผนท่ีวางไว้ ๔.๐๒ ๐.๘๐๘ มาก 



๑๒๓ 

 

๓.เทศบาลมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และ
สามารถตรวจสอบได้ ๔.๐๒ ๐.๘๒๗ มาก 
๔. เทศบาลมีการบริหารงบประมาณเป็นไปตาม 
แผนท่ีวางไว้  ๔.๐๑ ๐.๘๐๗ 

 
มาก 

๕.เทศบาลมีผลจากการด าเนินโครงการเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ๔.๐๓ ๐.๘๓๒ มาก 

ภาพรวมด้านการปฏิบัติราชการ ๔.๐๓ ๐.๗๔๒ มาก 
ด้านการพัฒนาองค์กร    

๑.เทศบาลมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ท างานไว้อย่างชัดเจน ๔.๐๓ ๐.๘๓๐ 

 
มาก 

๒. เทศบาลมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ๔.๐๐ ๐.๘๖๙ มาก 
๓. เทศบาลมีการวางแผนอัตราก าลังภายใน 
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจน ๔.๐๓ ๐.๘๔๗ มาก 
๔. เทศบาลมีมาตรการในการลดขั้นตอนการ
ท างาน ๓.๙๑ ๐.๘๗๑ มาก 
๕. เทศบาลมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ 
ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ๓.๙๗ ๐.๘๖๙ มาก 

ภาพรวมด้านการพัฒนาองค์กร ๓.๙๙ ๐.๗๖๐ มาก 
ภาพรวมประสิทธิผลในการบริหารงาน ๔.๐๑ ๐.๖๙๓ มาก 

จากตารางท่ี ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิผลในการบริหารงานของ

เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๖๙๓) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบผลการศึกษาดังนี้ 

๑. ด้านแผนพัฒนาของเทศบาล. พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๔.๐๖, S.D. = 
๐.๗๔๑) เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ เทศบาลมีการรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนา ( x̅ = ๔.๑๐, S.D. = ๐.๘๑๐) รองลงมา คือ เทศบาลเปิดโอกาสให้

ประชาชน กลุ่มองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา ( x̅ = ๔.๑๐, 

S.D. = ๐.๘๔๗) และเทศบาลมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนา ท่ีก าหนดไว้ ( x̅ = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๘๑๘)   



๑๒๔ 

 

๒. ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๙๗, S.D. = 
๐.๗๓๖) เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจและตั้งใจ

ในการให้บริการประชาชน ( x̅ = ๔.๐๙, S.D. = ๐.๘๔๑) รองลงมา คือ เจ้าหน้าท่ีบริการประชาชน

โดยยึดหลักความเสมอภาค ( x̅ = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๘๕๓) และเทศบาลมีการจัดบริการสาธารณะท่ีมี

คุณภาพ ( x̅ = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๘๒๘)   

๓. ด้านการปฏิบัติราชการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๔๒) 
เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ เทศบาลมีแผนในการด าเนินกิจกรรมและ

โครงการ ( x̅ = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๗๙๔) รองลงมา คือ เทศบาลมีผลจากการด าเนินโครงการเป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ( x̅ = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๘๓๒) และเทศบาลมีการบริหารงบประมาณเป็นไป

ตาม แผนท่ีวางไว้ ( x̅ = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๘๐๘)   

๔. ด้านการพัฒนาองค์กร พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๗๖๐) 
เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ ให้บริการอย่างทุ่มเท อย่างเต็มก าลัง 

เพื่อให้ผู้รับบริการประทับใจ ( x̅ = ๔.๑๖, S.D. = ๐.๖๙๓) รองลงมา คือ ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ

ด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย่มแจ่มใส ( x̅ = ๔.๑๕, S.D. = ๐.๗๑๘) และสร้างสรรค์การให้บริการเพื่อให้

การบริการมีคุณค่าส าหรับผู้รับบริการ ( x̅ = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๖๘๒)   

๕. ด้านการท างานเป็นทีม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๖๑๗) 
เมื่อพิจารณาข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ล าดับแรก ได้แก่ เทศบาลมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ

ท างานไว้อย่างชัดเจน ( x̅ = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๘๓๐) รองลงมา คือ เทศบาลมีการวางแผนอัตราก าลัง

ภายใน หน่วยงานไว้อย่างชัดเจน ( x̅ = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๘๔๗) และเทศบาลมีการใช้ทรัพยากรให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ( x̅ = ๔.๐๐, S.D. = ๐.๘๖๙)  
 
๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมือง

ในจังหวัดชลบุรี 
ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อใช้สร้างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ในการ

วิเคราะห์พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี
ได้ดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
X1 แทน   แรงจูงใจในการบริหารงานเทศบาล 
X2 แทน   การบริหารสมัยใหม่ 



๑๒๕ 

 

X3 แทน  หลักอิทธิบาท ๔ 
Y     แทน   ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 

 
ตาราง ๔.๑๐ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการบริหารงาน การบริหารสมัยใหม่และ

หลักอิทธิบาท ๔ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองใน
จังหวัดชลบุรี 

ตัวแปร X1 X2 X3 Y 
X1 1.00    
X2 .858** 1.00   
X3 .776** .870** 1.00  
Y .768** .864** .907** 1.00 

** P<.01   
การทดสอบสมมติฐานส าหรับการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ คือ 
สมมติฐานที่ ๑ แรงจูงใจในการบริหารงาน ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของ

เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี  
ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับแรงจูงใจในการบริหารงาน ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple 
Linear Regression Analysis) โดยมีตัวแปรตามเป็นประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองใน
จังหวัดชลบุรี (Y) และแรงจูงใจในการบริหารงาน (X1) เป็นตัวแปรตน้ ผลการวิเคราะห์ มีดังนี้ คือ 
  



๑๒๖ 

 

 
ตารางที่ ๔.๑๑ ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression 

Analysis) โดยมีตัวแปรตามเป็นประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองใน
จังหวัดชลบุรี (Y) และตัวแปรต้นเป็นแรงจูงใจในการบริหารงาน (X1)  

Regression 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 X1b . Enter 

a. Dependent Variable: Y 
b. All requested variables entered. 
 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .768a .590 .589 8.89081 

a. Predictors: (Constant), X1 
 

 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 40110.679 1 40110.679 507.431 .000b 
Residual 27824.372 353 79.047   

Total 67935.051 354    

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X1 
 

Coefficientsa 



๑๒๗ 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 21.310 2.661  8.008 .000 

X1 1.090 .048 .768 22.526 .000 

a. Dependent Variable: Y 
จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายข้างต้น ได้สมการการถดถอยเชิงเส้น

อย่างง่ายคือ 

     1Ŷ 21.310 (1.090)X    (unstandardized equation) 

     Y X1Ẑ (0.768)Z       (standardized equation) 
โดยม ีF = 507.431, p-value (Sig.) = 0.000, R-square = 0.590 (59.0%) 
แสดงว่า แรงจูงใจในการบริหารงาน (X1) ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของ

เทศบาลใจเมืองในจังหวัดชลบุรี (Y) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01) ซ่ึงแรงจูงใจในการบริหารงาน 
(X1) สามารถอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลใจเมืองในจังหวัดชลบุรี 
(Y) ได้ร้อยละ 59.0 โดยมีสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน ( 1 ) เท่ากับ 0.768 

สมมติฐานที่ ๒ การบริหารสมัยใหม่ ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล
เมืองในจังหวัดชลบุรี  

ในการทดสอบสมมติฐานเ ก่ียวกับการบริหารสมัยใหม่ ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple 
Linear Regression Analysis) โดยมีตัวแปรตามเป็นประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองใน
จังหวัดชลบุรี (Y) และการบริหารสมัยใหม่ (X2) เป็นตัวแปรต้น ผลการวิเคราะห์ มีดังนี้ คือ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๒๘ 

 

ตารางที่ ๔.๑๒ ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression 
Analysis) โดยมีตัวแปรตามเป็นประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองใน
จังหวัดชลบุรี (Y) และตัวแปรต้นเป็นการบริหารสมัยใหม่ (X2) 

Regression 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 X2b . Enter 

a. Dependent Variable: Y 
b. All requested variables entered. 
 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .864a .747 .746 6.99230 

a. Predictors: (Constant), X2 
 

 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 50724.980 1 50724.980 1037.485 .000b 
Residual 17210.071 353 48.892   

Total 67935.051 354    

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2 
 
 
 



๑๒๙ 

 

ตารางที่ ๔.๑๒ ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression 
Analysis) โดยมีตัวแปรตามเป็นประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองใน
จังหวัดชลบุรี (Y) และตัวแปรต้นเป็นการบริหารสมัยใหม่ (X2) (ต่อ) 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 15.048 2.060  7.306 .000 

X2 1.055 .033 .864 32.210 .000 

a. Dependent Variable: Y 
 

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายข้างต้น ได้สมการการถดถอยเชิงเส้น
อย่างง่ายคือ 

    2Ŷ 15.048 (1.055)X    (unstandardized equation) 

    Y X2Ẑ (0.864)Z       (standardized equation) 
    โดยม ีF = 1,307.485, p-value (Sig.) = 0.000, R-square = 0.747 (74.7%) 

แสดงว่า การบริหารสมัยใหม่ (X2) ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลใจ
เมืองในจังหวัดชลบุรี (Y) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01) ซ่ึงการบริหารสมัยใหม่ (X2) สามารถ
อธิบายความผันแปรของประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลใจเมืองในจังหวัดชลบุรี (Y) ได้ร้อยละ 
74.7 โดยมีสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน ( 2 ) เท่ากับ 0.864 
 

สมมติฐานที่ ๓ อิทธิบาท ๔ ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองใน
จังหวัดชลบุรี  

ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับอิทธิบาท ๔ ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ( Simple Linear 
Regression Analysis) โดยมีตัวแปรตามเป็นประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัด
ชลบุรี (Y) และอิทธิบาท ๔ (X3) เป็นตัวแปรต้น ผลการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้ คือ 

 



๑๓๐ 

 

ตารางที่ ๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression 
Analysis) โดยมีตัวแปรตามเป็นประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัด
ชลบุรี (Y) และตัวแปรต้นเป็นอิทธิบาท ๔ (X3) 

Regression 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 X3b . Enter 

a. Dependent Variable: Y 
b. All requested variables entered. 
 
 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .907a .822 .822 5.85763 

a. Predictors: (Constant), X3 
 
 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 55857.295 1 55857.295 1627.932 .000b 
Residual 12077.755 353 34.312   

Total 67935.051 354    

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X3 



๑๓๑ 

 

ตารางที่ ๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression 
Analysis) โดยมีตัวแปรตามเป็นประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัด
ชลบุรี (Y) และตัวแปรต้นเป็นอิทธิบาท ๔ (X3) (ต่อ) 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6.917 1.845  3.748 .000 

X3 1.528 .038 .907 40.348 .000 

a. Dependent Variable: Y 
จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายข้างต้น ได้สมการการถดถอยเชิงเส้นอย่าง

ง่ายคือ 

3Ŷ 6.917 (1.528)X    (unstandardized equation) 

Y X3Ẑ (0.907)Z       (standardized equation) 
โดยมี F = 1,627.932, p-value (Sig.) = 0.000, R-square = 0.822 (82.2%) 

แสดงว่า อิทธิบาท ๔ (X3) ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลใจเมืองในจังหวัดชลบุรี (Y) 

(ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01) ซ่ึงอิทธิบาท ๔ (X3) สามารถอธิบายความผันแปรของประสิทธิผล

การบริหารงานของเทศบาลใจเมืองในจังหวัดชลบุรี (Y) ได้ร้อยละ 82.2 โดยมีสัมประสิทธิ์การถดถอย

มาตรฐาน ( 3 ) เท่ากับ 0.907 

 
สมมติฐานที่ ๔ แรงจูงใจในการบริหารงาน การบริหารสมัยใหม่และอิทธิบาท ๔ ส่งผล

ร่วมกันต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี  
ในการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับแรงจูงใจในการบริหารงาน การจัดการสมัยใหม่ และ

อิทธิบาท ๔ ส่งผลร่วมกันต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) โดยมีตัวแปรตามเป็น
ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี (Y) และแรงจูงใจในการบริหารงาน (X1)   
การบริหารสมยัใหม่ (X2) และอิทธิบาท ๔ (X3) เป็นตัวแปรต้น ผลการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้ 
คือ 



๑๓๒ 

 

ตารางที่ ๔.๑๔  ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) โดยมี
ตัวแปรตามเป็นประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี (Y) และตัว
แปรต้นเป็นแรงจูงใจในการบริหารงาน (X1) การบริหารสมัยใหม่ (X2) และอิทธิบาท ๔ 
(X3) 

 

Regression 
Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

 
1 X3 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-
enter <= .050, Probability-of-F-to-
remove >= .100). 

 
2 X2 . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-
enter <= .050, Probability-of-F-to-
remove >= .100). 

a. Dependent Variable: Y 

 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .907a .822 .822 5.85763 
2 .920b .846 .845 5.46833 

a. Predictors: (Constant), X3 
b. Predictors: (Constant), X3, X2 
 
 
 
 



๑๓๓ 

 

ตารางที่ ๔.๑๔  ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) โดยมี
ตัวแปรตามเป็นประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี (Y) และตัว
แปรต้นเป็นแรงจูงใจในการบริหารงาน (X1) การบริหารสมัยใหม่ (X2) และอิทธิบาท ๔ 
(X3) (ต่อ) 

 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 55857.295 1 55857.295 1627.932 .000b 
Residual 12077.755 353 34.312   

Total 67935.051 354    
2 Regression 57439.212 2 28719.606 960.436 .000c 

Residual 10495.839 352 29.903   
Total 67935.051 354    

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X3 
c. Predictors: (Constant), X3, X2 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6.917 1.845  3.748 .000 

X3 1.528 .038 .907 40.348 .000 

2 (Constant) 5.336 1.736  3.073 .002 
X3 1.075 .072 .638 14.985 .000 
X2 .378 .052 .309 7.273 .000 

a. Dependent Variable: Y 
 



๑๓๔ 

 

ตารางที่ ๔.๑๔  ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) โดยมี
ตัวแปรตามเป็นประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี (Y) และตัว
แปรต้นเป็นแรงจูงใจในการบริหารงาน (X1) การบริหารสมัยใหม่ (X2) และอิทธิบาท ๔ 
(X3) (ต่อ) 

 
Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 
Tolerance 

1 X1 .163b 4.719 .000 .244 .398 
X2 .309b 7.273 .000 .362 .243 

2 X1 .032c .771 .441 .041 .260 

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors in the Model: (Constant), X3 
c. Predictors in the Model: (Constant), X3, X2 

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงแบบขั้นตอนยข้างต้น ได้สมการการถดถอยคือ 

    3 2Ŷ 5.336 (1.075)X (0.378)X      (unstandardized equation) 

    Y X3 X2Ẑ (0.638)Z (0.309)Z    (standardized equation) 
    โดยม ีF = 960.436, p-value (Sig.) = 0.000, R-square = 0.846 (84.6%) 

แสดงว่า หลักอิทธิบาท ๔ (X3) และการบริหารสมัยใหม่ (X2) ส่งผลร่วมกันต่อประสิทธิผล
การบริหารงานของเทศบาลใจเมืองในจังหวัดชลบุรี (Y) (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01) ซ่ึงอิทธิบาท 
๔ (X3) และการบริหารสมัยใหม่ (X2) สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลใจเมืองในจังหวัดชลบุรี (Y) ได้ร้อยละ 84.6 โดยมีสัมประสิทธิ์การถดถอย
มาตรฐาน ( 3  และ 2 ) เท่ากับ 0.638 และ 0.309 ตามล าดับ  
  



๑๓๕ 

 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ที่ วิธีการ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
๑ การวิเคราะห์การถดถอย

เชิงเส้นอย่างง่าย 
อิทธิบาท ๔ ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานฯ สูงสุด  
( 3 =0.907) รองลงมาคือ การบริหารสมัยใหม่และแรงจูงใจ
ในการบริหารงาน ( 2 =0.864 และ 1 = 0.768 ตามล าดับ) 

๒ การวิเคราะห์การถดถอย
แบบขั้นตอน 

อิทธิบาท ๔ และการบริหารสมัยใหม่ ส่งผลร่วมกันต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานฯ ( 3 =0.636 และ 2 = 0.309 
ตามล าดับ) 

๔.๒.๓ รูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล
เมืองในจังหวัดชลบุรี 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแล้วผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ
เพื่อยืนยันผลการศึกษาข้างต้นจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๗ รูปหรือคน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างตามวัตถุประสงค์และน าเสนอตามล าดับดังนี้ 

๑) หลักอิทธิบาท ๔ เพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองใน
จังหวัดชลบุรี 

๑.๑ ด้านฉันทะ (มีใจรัก) 
ประเด็นสัมภาษณ์คือ การปฏิบัติตามหลักของ “ฉันทะ (มีใจรัก)” จะส่งผลต่อการพัฒนา

ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีได้อย่างไร จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญจ านวน ๑๗ รูปหรือคน พบผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 

๑. Where there is the will, there in the way. ท่ีใดมีความปรารถนาอันแรงกล้า    
ท่ีนั่นย่อมมีทาง (ความส าเร็จ) เสมอหลักอิทธิบาท ๔ ความแนวทางพระพุทธศาสนา มีความหมายกับ
คนทุกยุคสมัย โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ท่ีปรารถนาจะไปสู่ความส าเร็จในชีวิต หน้าท่ีการงาน๑ 

๒. คนท างานจะต้องมีความพอใจในงานท่ีตัวเองท าก่อน เมื่อมีความพอใจก็จะเกิดความ
อยากใฝ่รู้ในงานท่ีท า รักงานท่ีท าทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับงานท่ีตัวเองรับผิดชอบเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลต่อองค์กรของตน๒ 

                                          
๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔. 
๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔. 



๑๓๖ 

 

๓. หากพนักงานทุกคนมีใจรักในงานี่ท า ย่อมจะท าให้งานออกมาดีมีคุณภาพและมีความ
มั่นใจท่ีจะท างานนั้น๓ 

๔. ผู้บังคับบัญชา ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมท่ีจะพัฒนางานมีการจัดฝึกอบรมท้ัง
ภายในเเละภายนอก ท าให้บุคลากรเกิดความพอใจในหน้า ท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงานตาม
ความสามารถรักเเละพอใจท่ีจะได้พัฒนาตนเอง ท าให้มีใจรักในงานท่ีท า๔ 

๕. ความรักงานจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราเล็งเห็นผลของงาน จะต้องปลูกฝังความรู้สึกพอใจ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาของเรามีความพอใจเกิดขึ้น งานท่ีออกมาก็จะมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นตามล าดับ๕ 

๖. บุคลากรต้องมีความมั่นคงและภูมิใจในส่ิงท่ีตนเองท าอยู่ และมั่นใจในส่ิงท่ีผู้บริหาร
ตัดสินใจอย่างรอบคอบในการบริหารงาน๖ 

๗. การท่ีจะท าให้ชีวิตมีสุขในการท างานต้องมีใจรักในงานชิ้นๆงานถึงจะออกมาดีแต่ต้องมี
ความเชื่อมั่นในตนเองและเพื่อนร่วมงาน๗ 

๘. มีจิตใจมีความรักในการท างาน มีความเต็มใจ โดยการเเสดงออกมาโดยกาย วาจา 
ความยิ้มเเย้มเเจ่มใสเเละมีความกระตือรือร้น ยินดีท่ีได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน หรือยินดีประสานงาน/
ให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการ๘ 

๙. การมีใจในงานท่ีท าจะส่งผลให้มีความมุ่งมั่นเพื่อให้งานประสบผลส าเร็จการหนักใน
หน้าท่ีจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นท่ีจะพัฒนางานในหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ๙ 

๑๐. มีมานะอุตสาหะในการท างานซ่ือสัตย์ต่อหน้า ท่ีการงานตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์๑๐ 

                                          
๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔. 
๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔. 
๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔.. 
๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 



๑๓๗ 

 

๑๑. เมื่อมีใจรักในส่ิงท่ีท าจะท าทุกอย่างด้วยความตั้งใจ เมื่อน าด้วยความตั้งใจผลส าเร็จ
ย่อมจะต้องดีจึงจ าเป็นจะต้องหาคนท่ีมีใจรักในการบริการและจริงใจมุ่งมั่นท่ีจะท างาน เพื่อส่งผล
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน๑๑ 

๑๒. มีความพยายามท างานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตเชื่อมั่นในสิ่งท่ีท างาน๑๒ 
๑๓. ผู้บริหารจะได้มีวิสัยทัศน์มี่กว้างไกล มองเห็นถึง จุดแข็ง จุดด้อย อุปสรรคและโอกาส

และจะต้องมีใจรักในการบริหารท่ีเกิดขึ้นจากจิตใจ ท่ีมากกว่าความมีอคติในการบริหารงาน๑๓ 
๑๔. การบริหารงานจะต้องเร่ิมต้นท่ีเราความพึงพอใจเป็นหลักก่อน หากใจรักแล้วท างาน

อะไรหรือจะบริหารคน บริหารตน บริหารงาน รวมไปถึงการก าหนดเป้าหมายออกมาดีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น๑๔ 

๑๕. ผู้บริหารควรมีความรัก ความพอใจในงานบริหาร รักในวิชาชีพ รักท่ีจะเห็นเพื่อน
ร่วมงานมีความเจริญก้าวหน้าและประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต การให้ค าปรึกษา บริหารท า
ไปด้วยใจรัก ในวิชาชีพ ไม่ได้ท าไปเพราะพอให้เสร็จไป พอให้ผ่านไป เพราะเป็นหน้าท่ีส าหรับการ
บริหาร๑๕ 

๑๖. ความพอใจหรือมีใจรักในงานมีความจ าเป็นและส าคัญต่อการบริหารงาน เพราะเป็น
จุดเร่ิมต้นท่ีจะท าให้บุคลากรเกิดและมีความพอใจในหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถของตนเอง๑๖  

๑๗. การบริหารท่ีดีมีประสิทธิผลหรือความส าเร็จอย่างสูงสุดจะต้องเร่ิมต้องจากการมี
ฉันทะหรือความพอใจในงานท่ีบริหารมาก่อน เพราะงานบริหารในองค์กรมีความหลากหลายท่ีมี
ความส าคัญในแต่ละด้านแตกต่างกันไป๑๗ 

โครงการหรือกิจกรรมที่เน้นการบริหารตามหลักฉันทะ (มีใจรัก) 

                                          
๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.  
๑๗ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
 

 



๑๓๘ 

 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพของเทศบาลในด้านความพึ่งพอใจการให้บริการของบุคลากร
เทศบาล 

๒. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ 
กระบวนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของตนและของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุผล 

๓. กิจกรรมเสริมสร้างการท างานเป็นทีมและการพัฒนาเครือข่ายในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ท่ีดี 

๔. กิจกรรมโดยการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล 

๕. โครงการปลูกจิตส านึกบุคลากรของเทศบาลให้ตระหนักถึงความส าคัญในการรับรู้ถึง
ความสามัคคีภายในองค์กร 
ตารางที่ ๔.๑๕ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านฉันทะ (มีใจรัก) 

ที่ สรุปประเด็นส าคัญ ความถี่ คนที่ 
๑ บริหารงานด้วยความสมัครใจ ๓ ๒,๕๑๗ 
๒ มุ่งหวังในความส าเร็จ ๕ ๑,๔,๖,๑๐,๑๔ 
๓ พัฒนางานอยู่เสมอ ๓ ๘,๑๓,๑๕ 

 
  



๑๓๙ 

 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านฉันทะ (มีใจรัก) 

ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้วิจัย 
สรุป ด้านฉันทะ (มีใจรัก) คือ ผู้บริหารต้องมีใจรักและพอใจจะท าส่ิงนั้น ท าด้วยใจรัก 

ต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานท่ีท า มิใช่สักว่าท าพอให้เสร็จ  ๆ หรือเพียงเพราะ
อย่างได้รางวัลหรือผลก าไร จากผลการสัมภาษณ์สามารถสรุปด้านฉันทะ (มีใจรัก) ได้ใน ๓ ลักษณะ 
ดังต่อไปนี้คือ ๑. บริหารงานด้วยความสมัครใจ ๒. มุ่งหวังในความส าเร็จ ๓. พัฒนางานอยู่เสมอ 
 

๑.๒ ด้านวิริยะ (พากเพียรท า) 
ประเด็นสัมภาษณ์คือ การปฏิบัติตามหลักของ “วิริยะ (พากเพียรท า)” จะส่งผลต่อการ

พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีได้อย่างไร จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๗ รูปหรือคน พบผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 

๑. โลกปัจจุบันมีความฉาบฉวยและวุ่นวาย จึงจ าต้องมีการฝึกฝนตนเอง เพื่อเข้าใจ
หลักธรรม (อิทธิบาท ๔) เพื่อก่อเกิดการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาองค์กรตลอด๑๘ 

                                          
๑๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔. 

ด้านฉันทะ 
(มีใจรัก) 

บริหารงานด้วย
ความสมัครใจ 

 

มุ่งหวังใน
ความส าเร็จ 

พัฒนางาน 
อยู่เสมอ 

 



๑๔๐ 

 

๒. ในการบริหารงานต้องมีความเพียร เพราะเป็นธรรมดาท างานต้องมีอุปสรรคความ
ยากล าบากไม่มากก็น้อย แต่ถ้ามีวิริยะเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วจุดมุ่งหมายปลายทางจะยากล าบากเท่าใด 
ก็จะไม่ท้อแท้ ไม่ท้อถอย จะชนะอุปสรรคได้๑๙ 

๓. หากทุกคนมีความเพียรและมุ่งมั่นในการท างานจะให้งานทุกอย่างส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี๒๐ 

๔. บุคลากรในหน่วยงานมีความตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติงาน ท้ังงานประจ าและงาน
บริการประชาชน โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน๒๑ 

๕. บริหารงานโดยไม่เบ่ือหน่าย บริหารงานได้สม่ าเสมอและควรบริหารงานโดยยึดหลัก
ความส าเร็จของงานเป็นท่ีตั้ง๒๒ 

๖. มีความจริงใจในการท างาน และรับผิดชอบในส่ิงท่ีตนเองได้มอบหมาย และพยายาม
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ๒๓ 

๗. ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น จะท าให้ผลลัพธ์ของส่ิงท่ีท าออกมาดีและสมบูรณ์แบบท่ีสุด๒๔ 
๘. มีความเพียรระมัดระวังในการท างานโดยสุจริต ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความพยายาม

หมั่นฝึกฝนเเละค้นคว้าหาความรู้เพื่อน ามาพัฒนาเเละปรับปรุงในการท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ มีความ
มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุวัตถุประสงค์วางไว้๒๕ 

๙. ความมุ่งมั่นในการท างาน ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้นทมีแรงขับเคล่ือนงานให้
ประสบผลส าเร็จ ความขยันหมั่นเพียร จะส่งผลให้งานประสบความส าเร็จการบริหารงานของเทศบา
จะเป็นไปตามแผนงาน โครงการท่ีก าหนดไว้ตามห่วงระยะเวลา๒๖ 

๑๐. มุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการท างานมีความตั้งใจท่ีจะแก้ไขปัญหาทุกเร่ืองราวท้ังในส่วน
ของภาคประชาชนและบุคคลในองค์กรแก้ไขในส่ิงท่ีเป็นปัญหาและท าให้ดียิ่งขึ้น๒๗ 

                                          
๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔. 
๒๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔. 
๒๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔. 
๒๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๒๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔.. 
๒๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๒๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.   



๑๔๑ 

 

๑๑. ความเพียรและความมุ่งมั่นจะก่อให้เกิดความช านาญและประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหางานทุกอย่างล้วนมีปัญหาถ้าเรามีความมุ่งมั่นทุ่มเทก็สามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรค
ได้๒๘ 

๑๒. ปัญหาของประชาชนมีหลายมิติแตกต่างกันไปการจะแก้ไขปัญหาต่างๆต้องมีความ
อดทน ใช้สติปัญญา๒๙  

๑๓. บริหารงานได้ต่อเนื่องยาวนานไม่เบ่ือหน่ายบริหารงานได้สม่ าเสมอจนกว่างานจะ
ส าเร็จโดยไม่ค านึงถึงความเหนื่อยยาก บริหารงานด้วยความเพียรแม้งานนั้นจะมีอุปสรรค และต้องใช้
ระยะเวลา มีมานะอดทน๓๐ 

๑๔. บริหารงานโดยยึดหลักความส าเร็จของงานเป็นท่ีตั้ง มีความขยันอดทนและหา
ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารให้เกิดความช านาญ๓๑ 

๑๕. มีความพยายามและหมั่นเพียรท่ีจะหาประสบการณ์ในการบริหารงานให้เพิ่มพูน 
กล้าสู้งาน ไม่ท้อถอย แม้ในขณะบริหารงานนั้นจะเกิดภาวะกดดันอย่างมาก เพียรท่ีจะแนะน าและชัก
จูงพนักงานท่ีอยู่ในการปกครองให้เห็นความส าคัญของงานไม่เพิกเฉย๓๒

 

๑๖. มีความตื่นตัวพร้อมท่ีจะพัฒนาการท างานอยู่ตลอดเวลา ฝึกฝนพยายามพัฒนา
ตนเองให้เกิดความช านาญในหน้าท่ีด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติม ค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกับงานท่ีตนเอง
ปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ มีการจัดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่นท่ีจะ
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง๓๓ 

๑๗. ความวิริยะพากเพียรจะเป็นสิ่งท่ีจ าท าให้การบริหารงานในองค์กรเกิดประสิทธิภาพ
รวดเร็วและเป็นท่ีหมั่นใจของผู้ใต้บังคับบัญชา๓๔ 

โครงการหรือกิจกรรมที่เน้นการบริหารตามหลักวิริยะ (พากเพียรท า) 
๑. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ มี

ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเหมาะสม 

                                          
๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๓๔ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.  



๑๔๒ 

 

๒. การพัฒนาระบบการส่ือสารท่ีรวดเร็วและทันสมัย เช่น แอพพลิเคชั่น สมาร์ทโฟน ให้
เป็นประโยชน์ต่อบริหารการท างาน 

๓. .ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ท างาน 

๔. ส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการบริหารงานเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 
ตารางที่ ๔.๑๖ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านวิริยะ (พากเพียรท า) 

ที่ สรุปประเด็นส าคัญ ความถี่ คนที่ 
๑ ยึดหลักความส าเร็จ ๔ ๑,๘,๑๓,๑๔ 
๒ ทุ่มเทเวลาและความสามารถ ๖ ๔,๕,๖,๗,๑๑,๑๒ 
๓ หมั่นเพียรหาประสบการณ์ ๒ ๒,๗ 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๒ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านวิริยะ (พากเพียรท า) 

ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้วิจัย 
สรุป ด้านวิริยะ (พากเพียรในงาน) คือ ผู้บริหารต้องพากเพียร หมั่นกระท าส่ิงนั้นด้วย

ความพยายามเข้มแข็งอดทน ไม่ท้อถอยก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะส าเร็จ จากผลการสัมภาษณ์สามารถ
สรุปวิริยะ (พากเพียรท า) ได้ใน ๓ ลักษณะ ดังต่อไปนี้คือ ๑. ยึดหลักความส าเร็จ ๒. ทุ่มเทเวลาและ
ความสามารถ ๓. หมั่นเพียรหาประสบการณ์  

ด้านวิริยะ 
(พากเพียรท า) 

ยึดหลัก
ความส าเร็จ 

 

ทุ่มเทเวลาและ
ความสามารถ 

 

หมั่นเพียรหา
ประสบการณ์ 

 



๑๔๓ 

 

 
๑.๓ ด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) 
ประเด็นสัมภาษณ์คือ การปฏิบัติตามหลักของ “จิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่)” จะส่งผลต่อการ

พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีได้อย่างไร จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๗ รูปหรือคน พบผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 

๑. การท างานต้องเอาใจใส่ในการท างาน จะส่งผลถึงการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
อย่างแท้จริง๓๕ 

๒. การท างานต้องเอาใจใส่ในการท างาน มีจิตจดจ่อ เอาใจฝักใฝ่ เฝ้าคิดในงานนั้น มีสมาธิ
อยู่กับงานนั้น ไม่ปล่อยวาง ถ้ามีจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งแล้ว ผู้นั้นจะไม่สนใจใน
เร่ืองอ่ืนๆ งานก็จะส าเร็จ๓๖ 

๓. ความรับผิดชอบเป็นไปส่ิงท่ีส าคัญ ท่ีตะท าให้งานทุกอย่างส าเร็จและมีประสิทธิผล๓๗ 
๔. เมื่อเทศบาลได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม หรือภาระงานต่างๆท่ีจะกระท าเเล้วเทศบาล

ได้มีการด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดระยะเวลา มีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานระหว่าง
และหลังการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเเละน าผลการประเมินไปปรับปรุงในคราวต่อไป๓๘ 

๕. เอาใจใส่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน ในขณะท่ีบริหารงาน ใส่ใจ ใฝ่รู้ ในส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับงาน
อยู่เป็นนิตย์ ท้ังในและนอกเวลางาน มีจิตใจแน่วแน่มั่นคงต่องานหรือภารกิจ๓๙ 

๖. ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง มีความเสียสละในงานท้องถิ่น เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงาน กล้าตัดีสินใจในส่ิงท่ีรับผิดชอบในงานพร้อมบูรณาการ
ร่วมกับบุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆ๔๐ 

๗. ควรท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้๔๑ 
๘. มีความตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้

รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ พร้อมบูรณาการช่วยงานกับบุคลากร
หรือหน่วยงานต่างๆ๔๒ 

                                          
๓๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔.  
๓๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔. 
๓๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔. 
๓๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔. 
๓๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๔๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๔๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 



๑๔๔ 

 

๙. การรับผิดชอบในงานท่ีท า แสดงถึงความลับผิดชอบในผลงาน การปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแบบแผน จะส่งผลให้การบริหารงานประสบความส าเร็จ ยอมรับในการผิดพลาด แต่ด าเนินการ
แก้ไขให้เป็นปอน่าวท่ีถูกต้อง๔๓ 

๑๐. มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลพนักงานเทศบาลในองค์กรให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในหลักเกณฑ์ของระเบียบกฎหมาย๔๔ 

๑๑. จะต้องอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงต้องพัฒนาทักษะและ
ความรู้ในตัวตนเพ่ือมีความพร้อมและความเข้าใจในการปฏิบัติงาน๔๕ 

๑๒. ความรับผิดชอบร่วมการท างานมาจากนายกและยังต้องรับผิดชอบให้ข้าราชการ
พนักงานจากสามารถ แบบคิดในต้องมีทุกคน๔๖ 

๑๓. รับผิดชอบในงานอย่างเต็มท่ี แม้งานจะมีอุปสรรค เอาใจใส่งานและผู้อยู่ในการ
ปกครอง เมื่อพบปัญหาก็พร้อมท่ีจะแก้ไข มีความตั้งมั่นและตั้งใจจริงท่ีจะบริหารงานให้ส าเร็จได้โดย
ไม่ใช้ความรุนแรงและไม่เกิดความขัดแย้ง๔๗ 

๑๔. การบริหารงานให้เจาะลงไป ปักใจลงไปในส่ิงนั้นอย่างลึกซ้ึง อย่างมุ่งมั่น อย่างจริงจัง 
และอย่างทุ่มเท ใครก็ตามท่ีท างานด้วยการเอาใจจดจ่ออยู่กับงานนั้น คนนั้นจะประสบความส าเร็จ๔๘ 

๑๕. การมีเพื่อนคอยให้ก าลังใจและการมองเห็นความส าเร็จเป็นขั้น ๆ ส่ิงเสริมแรงเหล่านี้
จะช่วยให้มีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้น๔๙ 

๑๖. การบริหารงานท่ีต้องอาศัยด้านจิตตะเป็นหลักท่ีจะต้องเอาใจใส่งานอยู่เสมอ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน มีระบบท่ีตรวจสอบให้บุคลากรมีการเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ เมื่อเกิดปัญหาก็หมั่นตรวจสอบหาข้อบกพร่องของตนเองเพื่อพัฒนางานของตนเอง๕๐ 

๑๗. การบริหารงานทีดีจะต้องมาจากสมาธิจิตแน่วแน่ก็จะท าให้งานนั้นออกมาส าเร็จ๕๑ 

                                                                                                                       
๔๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๔๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๔๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๔๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๔๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๔๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๔๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๔๙ สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
๕๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๕๑

 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 



๑๔๕ 

 

โครงการหรือกิจกรรมที่ยึดหลักจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) 
๑. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. กิจกรรมการเสริมสร้างหลักการการครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมท้ัง

ตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม  
๓. กิจกรรมการส่งเสริมการบริหารงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล 
๖. นโยบายในการการบริหารเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ตารางที่ ๔.๑๗ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) 

ที่ สรุปประเด็นส าคัญ ความถี่ คนที่ 
๑ เก่ียวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ ๒ ๓,๑๖ 
๒ รับผิดชอบในงานอย่างเต็มท่ี ๔ ๙,๑๒,๑๓,๑๗ 
๓ เป็นมิตรกับผู้อยู่ในการปกครอง ๒ ๒,๑๕ 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๓ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) 

ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้วิจัย 

                                                                                                                       
 

ด้านจิตตะ  
(เอาจิตฝักใฝ่) 

เก่ียวข้องกับงาน 
อยู่เป็นนิตย์ 

 

รับผิดชอบในงาน
อย่างเต็มท่ี 

 

เป็นมิตรกับผู้อยู่ใน
การปกครอง 

 



๑๔๖ 

 

สรุป ด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) คือ ผู้บริหารต้องเอาจิตฝักใฝ่ ตั้งจิต รับรู้ในส่ิงท่ีท า และท า
ส่ิงนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่าน เอาใจใส่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน ในขณะท่ีบริหารงาน ใส่ใจ 
ใฝ่รู้ ในส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ ท้ังในและนอกเวลางาน มีจิตใจแน่วแน่มั่นคงต่องานหรือ
ภารกิจ ไม่คิดเร่ืองอ่ืนจนกว่างานจะส าเร็จ และรับผิดชอบในงานอย่างเต็มท่ี แม้งานจะมีอุปสรรค เอา
ใจใส่งานและผู้อยู่ในการปกครอง เมื่อพบปัญหาก็พร้อมท่ีจะแก้ไข มีความตั้งมั่นและตั้งใจจริงท่ีจะ
บริหารงานให้ส าเร็จได้โดยไม่ใช้ความรุนแรงและไม่เกิดความขัดแย้ง ไม่บริหารงานแบบขอไปทีหรือ
ฉาบฉวย จดจ่อกับงานท่ีบริหาร โดยไม่ค านึงถึงความส าเร็จของงานมากกว่าปริมาณงาน มีจิตอาสา 
เป็นมิตรกับผู้อยู่ในการปกครองและคนรอบข้างด้วยความจริงใจ จากผลการสัมภาษณ์สามารถจิตตะ 
(เอาจิตฝักใฝ่) ได้ใน ๓ ลักษณะ ดังต่อไปนี้คือ ๑. เก่ียวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ ๒. รับผิดชอบในงาน
อย่างเต็มท่ี ๓. เป็นมิตรกับผู้อยู่ในการปกครอง 

๑.๔ ด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) 
ประเด็นสัมภาษณ์คือ การปฏิบัติตามหลักของ “วิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน)” จะส่งผล

ต่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีได้อย่างไร จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๗ รูปหรือคน พบผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 

๑. ผู้บริหารควรพิจารณาใคร่ครวญหาข้อดี ข้อด้อยในการบริหารงานทุกคร้ังเพื่อเป็น
แนวทางคร้ังต่อไป ไตร่ตรองและตรวจสอบข้อบกพร่องของการบริหารงานอยู่ตลอดเวลา มีการ
ซักซ้อม ทดลองและท าความเข้าใจเนื้อหางานก่อนท่ีจะวางแผนการบริหาร๕๒ 

๒. ในการบริหารงานต้องใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญ สอบสวนไตร่ตรองหาเหตุผล 
ข้อบกพร่องในงานต่างๆท่ีท าแล้วหาหนทางปรับปรุงแก้ไข ติดตามเร่ืองท่ีพิจารณาอยู่ตลอดเวลา๕๓ 

๓. งานทุกอย่างต้องผ่านการทบทวนตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม๕๔ 
๔. เทศบาลได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จส้ินเรียบร้อยเเล้ว ได้มีการทบทวนว่า

โครงการ/กิจกรรมนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ประชาชนได้รับการเเก้ไขปัญหาได้ตรงจุด รวมท้ังการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอแนวทางการเเก้ไขปัญหาในคร้ังต่อไป๕๕ 

                                          
๕๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔.  
๕๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔. 
๕๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔. 
๕๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔. 



๑๔๗ 

 

๕. ผู้บริหารควร ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการบริหารงาน
ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของผลงานท่ีได้รับจะท าให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น๕๖ 

๖. ต้องมีสติในการท างานควบคุมอารมณ์ในการบริหารจัดการงานส่วนท้องถิ่นมุ่งผลสมาธิ
และพัฒนาการท างานในเชิงบวก พัฒนาตนเององค์กร งานท่ีได้มอบหมาย บูรณาการกับการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน๕๗ 

๗. เมื่อท่านท าส่ิงใดส่ิงนั้นแล้วเสร็จแล้วนั้นควรมานั่งไตร่ตรองทบทวนดู ว่าส่ิงนั้นผิดถูก
อย่างไร๕๘  

๘. การท างานร่วมกันอาจก่อให้เกิดการกระทบกระท่ัง ต้องหมั่นใช้สติปัญญาไตร่ตรอง
และทบทวนการกระท าท้ังกายและวาจาเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดเเล้วน าไปปรับปรุงเเก้ไข 
พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นและเพื่อลดความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้น๕๙ 

๙. การบริหารงานจะต้องปฏิบัติติงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการท่ีบรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาเทศบาล หากดังเป็นการโครงการ กิจกรรมใดไปแล้ว จะต้องทีการติดตามประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคและเพื่อน าผลท่ีได้มอบประเมินการด าเนินงานในคร้ัง
ต่อไป๖๐ 

๑๐. น าประสบการณ์และความรอบรู้ท่ีได้ส่ังสมประสบการณ์มาปรับใช้ในการท างานและ
เผยแพร่ส่ิงท่ีได้รับจากประสบการณ์ลงไปสู่ผู้ปฏิบัติเพื่อลงมือท าเพื่อท่ีจะได้วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย
ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด๖๑ 

๑๑. การทบทวนจะท าให้เราเห็นความผิดพลาดหรือส่ิงท่ีจะท าให้งานสมบูรณ์ขึ้นในทุกๆ
งานควรมีการประเมินผลและน าผลไปทบทวนเพื่อน าไปสู่การแก้ไขหรือต่อยอดในการพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น๖๒ 

๑๒. ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการท างานเป็นบางเร่ืองท่ีน ามาวิเคราะห์ ผลดี ผลเสีย เพื่อ
กันความผิดพลาด๖๓ 

                                          
๕๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๕๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๕๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๕๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๖๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๖๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๖๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 



๑๔๘ 

 

๑๓. ผู้บริหารท่ีดีควรค้นแนวทางการปรับปรุงงานและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยเหตุผล
และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา๖๔ 

๑๔. ควรศึกษาไตร่ตรองระบบการท างานงานเพื่อให้เกิดกระบวนการท างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีประสิทธิภาพ๖๕ 

๑๕. การบริหารท่ีดีควรมีการการพิจารณาแผนการบริหารงานเพ่ือสร้างระบบและขั้นตอน
ท่ีชัดเจน มีการวัดผลประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรมและมีความรู้ท่ีได้จากการบริกหารงาคร้ังท่ีผ่านมา
เพื่อเป็นเกณฑ์ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานคร้ังต่อไป๖๖ 

๑๖. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมหาวิธีการต่าง ๆ มาพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอดทนต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ไตร่ตรองแสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป๖๗ 

๑๗. การบริหารท่ีดีควรมีการการพิจารณาแผนการบริหารงานเพ่ือสร้างระบบและขั้นตอน
ท่ีชัดเจนและเกิดการพัฒนางานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป๖๘ 

โครงการหรือกิจกรรมที่ยึดหลักวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) 
๑. การพัฒนาให้มีการลดระยะเวลา ลดขั้นตอนในการท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒. การพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อการบริหารบ้านเมืองเพื่อความยั่งยืนต่อการ

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. กิจกรรมเสิรมสร้างการให้บริการท่ีดีแก่ผู้รับบริการหรือประชาชนด้วยความเอาใจใส่ใน

ความต้องการท่ีแท้จริงของผู้รับบริการหรือประชาชน โดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการหรือประชาชนเป็นหลัก 

 
 

ตารางที่ ๔.๑๘ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) 

                                                                                                                       
๖๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๖๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๖๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๖๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๖๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๖๘ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.  

 



๑๔๙ 

 

ที่ สรุปประเด็นส าคัญ ความถี่ คนที่ 
๑ พิจารณาใคร่ครวญ ๔ ๑,๒,๓,๔,๑๑,๑๔,๑๗ 
๒ ตรวจสอบข้อบกพร่อง ๒ ๗,๑๓ 
๓ ค้นคว้าเพิ่มพูน ๑ ๑๑ 
๔ สร้างระบบและขั้นตอน ๒ ๑๔,๑๗ 
๕ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานคร้ัง

ต่อไป 
๙ ๙,๑๖ 

 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) 
ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้วิจัย 

สรุป ด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) คือ ผู้บริหารต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบ วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง ปัญหาท่ีเกิดขึ้น มีการพิจารณา
แผนการบริหารงานเพื่อสร้างระบบและขั้นตอนท่ีชัดเจน มีการวัดผลประเมินผล การบริกหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความรู้ท่ีได้จากการบริกหารงาคร้ัง ท่ีผ่านมาเพื่อเป็นเกณฑ์ปรับปรุง

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารงานครั้ง

ต่อไป 
ด้านวิมังสา  

(ใช้ปัญญาสอบสวน) 

พิจารณา
ใคร่ครวญ 

 

ตรวจสอบ
ข้อบกพร่อง 

 

ค้นคว้าเพ่ิมพูน 
 

สร้างระบบ
และขั้นตอน 

 



๑๕๐ 

 

ประสิทธิภาพการบริหารงานคร้ังต่อไปจากผลการสัมภาษณ์สามารถสรุปวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) 
ได้ใน ๕ ลักษณะ ดังต่อไปนี้คือ ๑. พิจารณาใคร่ครวญ ๒. ตรวจสอบข้อบกพร่อง ๓. ค้นคว้าเพิ่มพูน 
๔. สร้างระบบและขั้นตอน ๕. ปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานคร้ังต่อไป 
 

๒) ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลเมือง 

ประเด็นสัมภาษณ์คือ ตามทัศนะของท่าน “ท่านคิดว่าการพัฒนาประสิทธิผลในการ
บริหารงานของเทศบาลควรเป็นอย่างไร จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๗ รูปหรือคน 
พบผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 

๒.๑ ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. มีเป้าหมายงานท่ีชัดเจน มีสายงานบังคับบัญชาท่ีหลากหลายและสายงานส้ันกระชับ มี

ฐานข้อมูลท่ีดีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสน่าเชื่อถือ มีการท างาน
เป็นทีมและมีการประชาสัมพันธ์ท่ีดี๖๙ 

๒. ต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา โดยจะต้องให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น ปัญหาและความต้องการของประชาชน๗๐ 

๓. ต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร อย่างครบคลุบและท่ัวถึง กล่าวคือ ประชาชนต้องมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี ถ้วนหน้ากัน๗๑ 

๔. เทศบาลเมืองควรเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มองค์กรหรือภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา มีการระดมความคิด ปัญหา ความต้องการมารวบรวมใน
การจัด าแผนพัฒนาท้องถิ่น๗๒ 

๕. ด้านการพัฒนาต้องมีการจัดท าแผนใช้ระยะทาง ระยะทางและมีความชัดเจนสามารถ
ปฏิบัติได้ และมีความยืดหยุ่นปรับเปล่ียนตามสถานการณ์เพราะความจ าเป็นได้๗๓ 

๖. ควรมุ่งให้เทศบาลพัฒนาท้ังด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมชุมชนโดยให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักในรวมการแสดงความคิดเห็น๗๔ 

                                          
๖๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔. 
๗๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔. 
๗๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔. 
๗๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔. 
๗๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๗๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 



๑๕๑ 

 

๗. การวางแผนมีความส าคัญต่อองกรณ์อย่างมากเพราะถ้าหากไม่มีการวางแผนแล้วนั้นก็
จะท าให้งานไม่สามารถส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้๗๕ 

๘. ผลลัพธ์ของการพัฒนาความส าเร็จของการบริหารของเทศบาล ควรเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน ประชาชนอยู่ดีมีสุข๗๖ 

๙. แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน บรรลุเป้าหมาย วิลัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมายประสงค์ของท้องถิ่น๗๗ 

๑๐. เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาตามนโยบายโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ 4.0 โดยการน า
เทคโนโลยี 5G เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารราชการเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่กับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่๗๘ 

๑๑. แผนพัฒนาจะเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามทิศทางท่ีเราก าหนดท าให้
เห็นถึงกรอบแนวทางการพัฒนาและสามารถหาวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ๗๙ 

๑๒. เทศบาลมีแผนพัฒนา ร่วมด้วยภาคประชาสังคมท าให้พัฒนา ตามความต้องการของ
ประชาชนและครองราชการ๘๐ 

๑๓. การวางแผนถือเป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ก็เพราะการวางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้วางแผนมีสายตา
กว้างไกล มองเหตุการณ์ในแง่มุมของการบริหารจัดการท่ีดีของเทศบาลต่าง ๆ ในอนาคตทอาจเกิดขึ้น
ได้๘๑ 

๑๔. แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าให้การด าเนินการขององค์การ
บรรลุถึงเป้าหมายท่ีปรารถนา ท้ังนี้เพราะการวางแผนเป็นงานท่ีต้องกระท าเป็นจุดเร่ิมแรกของทุกฝ่าย
ในองค์การ๘๒ 

                                          
๗๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๗๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๗๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๗๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๗๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๘๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๘๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๘๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 



๑๕๒ 

 

๑๕. แผนนั้นจะต้องเป็นการลดความสูญเปล่าของเทศบาลท่ีมีความซ้ าซ่อน การวางแผน
ต้องท าให้มองเห็นภาพรวมของเทศบาลท่ีชัดเจนเจนและควรอ านวยประโยชน์ในการจัดระเบียบให้มี
ความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น๘๓ 

๑๖. การท่ีจะพัฒนาประสิทธิผลได้นั้นต้องค านึงถึงตัวงานหรือรูปแบบการบริหารของ
เทศบาลกล่าวคือประสิทธิผลคือผลของการบริหารงาน ดังนั้นต้องมีการก าหนดแผนท่ีดีสอดคล้องกับ
ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ของ เทศบาล. แผนท่ีดีคิดตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน๘๔ 

๑๗. ต้องมีความรู้ความสามารถ ต้องเป็นบุคคลท่ีซ่ือสัตย์สุจริตและขยันมั่นเพียรท างาน
ให้กับประชาชนยึดผลของประชาชนเป็นหลัก๘๕ 

 
 
โครงการหรือกิจกรรมที่เน้นด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. เทศบาลจัดโครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพด้านแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

บุคลากรของเทศบาล ได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
๓. กิจกรรมการเสริมสร้างการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานท่ี

องค์กรก าหนดไว้อย่างดีท่ีสุด อีกท้ังหมายความรวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและความขยันหมั่นเพียรในการ
ปรับปรุงพัฒนาผลงานและกระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ 
ตารางที่ ๔.๑๙ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

ที่ สรุปประเด็นส าคัญ ความถี่ คนที่ 
๑ เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม ๓ ๔,๑๑,๑๕, 
๒ ด าเนินงานบรรลุตามแผนพัฒนา ๑ ๓ 
๓ รายงานผลการด าเนินงาน ๕ ๒,๗,๑๒,๑๓,๑๖ 
๔ น าผลการประเมินไปพัฒนา ๓ ๖,๙,๑๔ 

 

                                          
๘๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๘๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๘๕

 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 



๑๕๓ 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๕ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้วิจัย 
สรุป ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชน 

กลุ่มองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนา ท่ีก าหนดไว้รวมไปถึงการเนินงานบรรลุตามแผนพัฒนาและมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาตลอดจนถึงมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานเพื่อเกิดมี
ประสิทธิผลของการบริหารงานเทศบาลมากยิ่งขึ้น จากผลการสัมภาษณ์สามารถสรุปด้านแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใน ๔ ลักษณะ ดังต่อไปนี้คือ ๑. เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม 
๒. ด าเนินงานบรรลุตามแผนพัฒนา ๓. รายงานผลการด าเนินงาน ๔. น าผลการประเมินไปพัฒนา 

  
๒.๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ  
๑. มีต้นแบบท่ีดี มีการอบรมเจ้าหน้าท่ีให้เข้าใจงานอย่างมีหลักการ มีการติดตามงานเพื่อ

การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง๘๖ 
๒. ผู้ให้บริการต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนท่ีมารับบริการอย่างชัดเจน สถานท่ี

จะต้องมีความสะดวกให้บริการอย่างรวดเร็วเป็นกันเองกับทุกคน๘๗ 
๓. ต้องให้ความส าคัญในด้านกาให้บริหารประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงท่ีสุด๘๘ 

                                          
๘๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔. 
๘๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔. 

น าผลการประเมิน
ไปพัฒนา 

ด้านแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

เปิดโอกาสให้เข้า
มามีส่วนร่วม 

ด าเนินงานบรรลุ
ตามแผนพัฒนา 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 



๑๕๔ 

 

๔. เทศบาลได้จัดให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกด้าน ด้ วยความตั้งใจเเละเต็มใจ 
เจ้าหน้าท่ียึดหลักความเสมอภาคในการให้บริการ ให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ
ประทับใจ๘๙ 

๕. บริการทุกระดับประทับใจเป็นธรรม รวดเร็ว ถูกต้อง๙๐ 
๖. กระจายอ านาจการบริหารให้กับผู้บริหารและสมาชิกในทุกด้าน การปฏิบัติงานตาม

ขอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบและมีการประชาสัมพันธ์ให้มีการแสดงความคิดเห็นตามความต้องการของ
ประชาชน๙๑ 

๗. ควรสร้างจิตส านึกพนักงานรักในการให้บริการมีความส าคัญมากเพราะแต่บางท่ีเป็นท่ี
บริการของประชาชน๙๒ 

๘. เน้นการให้บริการครบวงจร สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม๙๓ 
๙. เทศบาลควรให้บริการอย่างท่ัวถึง เท่าเทียบและทันเหตุการณ์ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้

สะดวกและรวดเร็ว๙๔ 
๑๐. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้องโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานตามช่องทาง

ประชาสัมพันธ์จนได้รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ คะแนนอยู่ในอันดับท่ี ๘ ของเทศบาลเมืองท้ังประเทศ๙๕ 

๑๑. ผู้ให้การบริหารท่ีดีมีคุณภาพต้องมีใจรักในงานบริการมาเป็นอันดับแรก เพราะ
จะต้องพบปะพูดคุยให้ความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน๙๖ 

๑๒. ต้องมีความรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวการณ์แข่งขันยุคปัจจุบัน ความ
รวดเร็วของการปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการให้บริการจากการติดต่อจะเป็นท่ีพึงประสงค์ของทุก

                                                                                                                       
๘๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔. 
๘๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔. 
๙๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๙๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๙๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๙๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๙๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๙๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๙๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 



๑๕๕ 

 

ฝ่าย ดังนั้นการให้บริการท่ีรวดเร็วจึงเป็นท่ีประทับใจเพราะไม่ต้องเสียเวลารอคอย สามารถใช้เวลาได้
คุ้มค่า๙๗ 

๑๓. ต้องมีความถูกต้องชัดเจนงานบริการท่ีไม่ว่าจะเป็นการให้ข่าวสาร ข้อมูลหรือการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ต้องเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและชัดเจนเสมอ๙๘ 

๑๔. ต้องมีความยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าต่างบานแรกของหัวใจในการให้บริการคือความรู้สึก 
ความเต็มใจและความกระตือรือร้นท่ีจะให้บริการ เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลว่าเราเป็นผู้
ให้บริการ๙๙ 

๑๕. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา นึกถึงความรู้สึกของผู้มาติดต่อขอรับบริการ เขามุ่งหวัง
ได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง การแสดงออกด้วยไมตรีจากผู้ให้บริการ การ
อธิบายในส่ิงท่ีผู้มารับบริการไม่รู้ด้วยความชัดเจน ภาษาท่ีเป่ียมไปด้วยไมตรีจิต มีความเอ้ืออาทร 
ติดตามงานและให้ความสนใจต่องานท่ีรับบริการอย่างเต็มท่ี จะท าให้ผู้มาขอรับบริการเกิดความพึง
พอใจ๑๐๐ 

๑๖.  การบริการต้องเน้นท่ีตัวบุคลากรในองค์กรท่ีมีหน้าท่ีใช้บริการโดยผู้บริหารต้อง
ก าหนดภาระงานและวางหน้าท่ีให้ การให้บริการท่ีชัดเจน ท่ีส าคัญต้องเน้นตัวชี้วัดและท่ีส าคัญต้องมี
ประเด็นการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจากประชาชนผู้มารับบริการด้วย ดังนั้น ผู้ให้บริการควรเอาใจใส่
และก าหนดแผนงานชัดเจนด้วย เพราะการให้บริการเป็นหน้าตาอันดับแรกของงานบริหารงาน๑๐๑ 

๑๗. ผู้ให้การบริการท่ีดีมีคุณภาพต้องมีใจรักในงานบริการมาเป็นอันดับแรก ต้องมีความ
รวดเร็วทันเวลาตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากท่ีสุด ให้เหมาะสมกับภาษีท่ีเทศบาล
จัดเก็บมา๑๐๒ 

 
โครงการหรือกิจกรรมที่เน้นด้านคุณภาพการให้บริการ 
๑. โครงการเสริมสร้างการท างานเป็นทีมและการพัฒนาเครือข่ายในการปฏิบัติงาน 

รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ท่ีดีแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

                                          
๙๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๙๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๙๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.  



๑๕๖ 

 

๒. หลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

๓. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงบรรยายกาศของสถานท่ีปฏิบัติงานในเทศบาล 
๔. โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยส าหรับการปฏิบัติงาน 
 

ตารางที่ ๔.๒๐ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านคุณภาพการให้บริการ 

ที่ สรุปประเด็นส าคัญ ความถี่ คนที่ 
๑ ยึดหลักความเสมอภาค ๓ ๗,๑๓,๑๗ 
๒ จัดบริการท่ีมีคุณภาพ ๓ ๙,๑๒,๑๔ 
๓ เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจ ๒ ๑๖,๕ 
๔ ประชาชนมีความพึงพอใจ ๕ ๑,๔,๘,๑๐,๑๑ 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๖ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้วิจัย 
สรุป ด้านคุณภาพการให้บริการคือ ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ี มีบริการประชาชนในวันหยุดเจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจและตั้งใจในการให้บริการประชาชน
เทศบาลมีการจัดบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพเจ้าหน้าท่ีบริการประชาชนโดยยึดหลักความเสมอภาค
จากผลการสัมภาษณ์สามารถสรุปด้านคุณภาพการให้บริการ ได้ใน ๔ ลักษณะ ดังต่อไปนี้คือ ๑. 

จัดบริการที่มี
คุณภาพ 

ยึดหลักความ
เสมอภาค 

เจ้าหน้าที่มีความ
เต็มใจ 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 



๑๕๗ 

 

จัดบริการท่ีมีคุณภาพ ๒. ยึดหลักความเสมอภาค ๓. เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจ ๔. ประชาชนมีความพึง
พอใจ    

๒.๓ ด้านการปฏิบัติราชการ 
๑. มีความรู้ดี (รู้วิชา, รู้งาน, รู้สึก, รู้กว้าง) มีคุณธรรม (ประพฤติดีทางกาย, วาจา, ใจ) มี

มนุษยสัมพันธ์ (โอบอ้อมอารี, มีความสามัคคี) มีจิตสาธารณะ (ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม)๑๐๓ 
๒. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของประชาชน๑๐๔  
๓. ต้องมีความโปร่งใสในการท างานโดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซ่ึงกันและกัน๑๐๕ 
๔. เทศบาลได้มีการจัดท าแผนงาน/โครงการประจ าปีงบประมาณ เพื่อก าหนดกรอบ

แนวทางในการด าเนินงาน เพื่อให้การจัดท าโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีการใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า๑๐๖  

๕. ต้องปฏิบัติตน กฎหมายเหมือนแบบแผนของทางราชการเพื่อบริการประชาชน๑๐๗ 
๖. เสริมสร้างความมั่นคงของบุคลากร ให้มีการพัฒนาอยู่ เสมอเพื่อให้สังคม รู้ 

ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๐๘ 
๗. หากได้รับมอบหมายงานมาแล้วก็ต้องท าให้เต็มท่ีให้สุดความสามารถให้สมกับท่ีทุกคน

ไว้ใจ๑๐๙ 
๘. การปฏิบัติราชการเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี มุ่งผลท าฤทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลด

ขั้นตอน๑๑๐ 
๙. ปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปฏิบัติตามีระเบียบท่ีเก่ียวข้องโดย

ยึดถือกฎหมายแล้วระเบียบหนังส่ือการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน๑๑๑ 

                                          
๑๐๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๐๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 



๑๕๘ 

 

๑๐. ควบคุมดูแลพนักงานเทศบาล,ลูกจ้างในองค์กรก าชับเร่ืองการปฏิบัติหน้าท่ีให้อยู่ใน
กรอบระเบียบของกฎหมายปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังต่อเพื่อนร่วมงานและประชาชนท่ีเข้ามา
รับบริการ๑๑๒ 

๑๑. ควรสร้างจิตส านึกในการเป็นข้าราชการท่ีดีของแผ่นดินและการเสียสละเพื่อสังคม
และส่วนรวมให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด๑๑๓ 

๑๒. ได้เข้าข้าราชการ ลูกจ้างของเทศบาล ปฏิบัติงาน ความซ่ือสัตย์ ขยัน ประสบ
ผลส าเร็จคนดี๑๑๔ 

๑๓. ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชน
จะได้อะไร มุ่งเน้นอะไร ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้อง
รอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือ๑๑๕ 

๑๔. ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเส่ียง สร้างนวัตกรรม
หรือความคิดริเร่ิมและประยุกต์องค์ความรู้๑๑๖ 

๑๕. การปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลาท่ีชัดเจน๑๑๗ 

๑๖. ควรยึดตามระเบียบข้อปฏิบัติราชการ ผู้บริหารต้องก ากับ ติดตามอย่างใกล้ชิดและ
ควรมีการรายงานการปฏิบัติงานเป็นประจ า๑๑๘ 

๑๗. ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า ก าชับเร่ืองการปฏิบัติหน้าท่ีให้อยู่ในกรอบ
ระเบียบของกฎหมายปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังต่อเพื่อนร่วมงาน๑๑๙ 

โครงการหรือกิจกรรมที่เน้นด้านการปฏิบัติราชการ 
๑. พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
๓. พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี  

                                          
๑๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๑๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๑๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๑๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๑๙

 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.  



๑๕๙ 

 

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๕. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปล่ียน เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา  

ตารางที่ ๔.๒๑ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านการปฏิบัติราชการ  

ที่ สรุปประเด็นส าคัญ ความถี่ คนที่ 
๑ มีแผนในการด าเนินกิจกรรม ๓ ๕,๑๐,๑๗ 
๒ บริหารงบประมาณเป็นไปตามแผน ๓ ๑,๔,๑๓ 
๓ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ๒ ๙,๑๔ 
๔ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒ ๓,๑๕ 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๗ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติราชการ 

ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้วิจัย 
สรุป ด้านการปฏิบัติราชการ คือ เทศบาลมีแผนในการด าเนินกิจกรรมและมีการบริหาร

งบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ มี
มาตรการประหยัดพลังงานมีผลจากการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  จากผลการ
สัมภาษณ์สามารถสรุปด้านการปฏิบัติราชการได้ใน ๔ ลักษณะ ดังต่อไปนี้คือ ๑. มีกิจกรรมชัดเจน ๒. 
บริหารงบประมาณเป็นไปตามแผน ๓. ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ๔. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

๒.๔ ด้านการพัฒนาองค์กร 

 

มีกิจกรรมชัดเจน 

บริหารงบประมาณ

เป็นไปตามแผน 

ใช้งบประมาณ

อย่างคุ้มค่า 

เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 

ด้านการ
ปฏิบัติ
ราชการ 



๑๖๐ 

 

๑. มีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ มีทุนทรัพย์และเทคโนโลยีท่ีดี เมื่อ
องค์กรมีองค์ประกอบ ๓ ส่ิงนี้แล้ว การพัฒนาองค์กรย่อมมีความเจริญก้าวหน้า ปัจจุบันองค์กรท่ีอยู่
รอดในโลกแห่งความเป็นจริง คือองค์กรท่ีมีการปรับตัวอยู่ตลอด เพื่อการก้าวหน้าทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบันนั่นเอง๑๒๐ 

๒. ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันเป็นบุคลากรขององค์กรให้มีศักยภาพมากท่ีสุด๑๒๑  
๓. การพัฒนาท้ังโครงสร้างขององค์กร และพัฒนามุคลากรขององค์กรควบคุมกันไป๑๒๒ 
๔. เทศบาลมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างานไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการวางแผน

อัตราก าลังภายในหน่วยงาน มีมาตรการลดขั้นตอนการท างาน และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อน าความรู้มาพัฒนาองค์กรต่อไป๑๒๓  

๕. ต้องพัฒนา สถานท่ี บุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในองค์กร๑๒๔ 
๖. เน้นพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร กระบวนการท างานหรือ

ระบบระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมาย HR ให้เป็นไปตามทิศทางนี้ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ไปสู่
จุดมุ่งหมาย๑๒๕ 

๗. องค์กรจะพัฒนาให้ดีได้คนในองค์กรต้องรักและสามัคคีกัน๑๒๖ 
๘. พัฒนาบุคลากรในองค์กรน าเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการให้บริการ เช่น Internet  

ต าบลแจ้งร้องเรียนทาง Applications Line.๑๒๗ 
๙. ค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในองค์กรเป็นส าคัญและพัฒนาศึกยภาภาพผู้น า

พนักงานทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความช านาญ ในการปฏิบัติหน้าท่ี ศึกษาเทคโนโลยีใหม่  ๆ เมื่อ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน๑๒๘ 

๑๐. ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ราชการ ลูกจ้าง

                                          
๑๒๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๒๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๒ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๘ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๕ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๒๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๖ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๒๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๐ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๒๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๕ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๗ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 



๑๖๑ 

 

สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๒๙ 

๑๑. จะต้องรู้รักสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันการด าเนินงานใดๆจะส าเร็จเพียงผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้
จะต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานการพัฒนาจึงจะเกิดขึ้นได้๑๓๐ 

๑๒. ส่งเสริมข้าราชการฝึกอบรมตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริม ท าให้ข้าราชการ ลูกจ้างมี
ความสามารถในการท างานและแก้ไขปัญหาได้ไปตามความสามารถหน้าท่ี๑๓๑ 

๑๓. ควรกระจายอ านาจ ความรับผิดชอบให้ประชาชนมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมท าและร่วม
ประโยชน์ราชการส่งเสริมให้ท างานในมารยาความของความสามัคคีและการท างานเป็นทีม๑๓๒ 

๑๔. การน าหลักอิทธิบาทธรรมมาใช้ร่วมกันในทุกข้อส่ิงส าคัญคือการสร้างคนท่ีเข้ามา
ปฏิบัติงานให้มีหลักอิทธิบาทธรรมในการท างานให้ครบทุกข้อก็จะท าให้งานประสบความส าเร็จและ
ไปสู่การพัฒนาในท่ีสุด๑๓๓ 
๑๕. การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจโดยมอบหมายให้ผู้อ านวยการของแต่ละกองรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลพนักงานลูกจ้างของตนเนื่องจากมีความใกล้ชิดและมีความมั่นใจกันสามารถแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบได้ตรงเป้าประสงค์ไม่มี เกิดความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม๑๓๔ 

๑๖. ผู้บริหารควรบริหารงานโดยเปิดโอกาสในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนหรือ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อมีการพัฒนาองค์กรโดยให้ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดแสดงใน ทุก
มิติ๑๓๕ 

๑๗. การพัฒนาองค์กร คือ การจัดระดับให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติเเต่บางที
กฎระเบียบบัญญัติเป็นเคร่ืองถ่วงความเจริญ เพราะเป็นกฎระเบียบเก่าขึ้นอยู่กับการเปล่ียน เเปลง
กฎระเบียบท่ีสามารถน าไปใช้ได้และก็กฎระเบียบ๑๓๖ 

โครงการหรือกิจกรรมที่เน้นด้านการพัฒนาองค์กร 

                                          
๑๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๓ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๖ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๙ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๑๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๓๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๗ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๓๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๔ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๑๓๖

 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล าดับที่ ๓ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.  



๑๖๒ 

 

๑. พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
๓. พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี  
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๕. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปล่ียน เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

ตารางที่ ๔.๒๒ สรุปประเด็นส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านการพัฒนาองค์กร 

ที่ สรุปประเด็นส าคัญ ความถี่ คนที่ 
๑ ก าหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ๓ ๕,๑๐,๑๗ 
๒ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๓ ๑,๔,๑๓ 
๓ วางแผนอัตราก าลังอย่างชัดเจน ๒ ๙,๑๔ 
๔ มีมาตรการในการลดขั้นตอนการท างาน ๒ ๓,๑๕ 

 

 
แผนภาพที่ ๔.๘ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กร 

ที่มา : สังเคราะห์โดยผู้วิจัย 
สรุป ด้านการปฏิบัติราชการ คือ เทศบาลมีแผนในการด าเนินกิจกรรมและมีการบริหาร

งบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ มี
มาตรการประหยัดพลังงานมีผลจากการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  จากผลการ
สัมภาษณ์สามารถสรุปด้านการพัฒนาองค์กรได้ใน ๔ ลักษณะ ดังต่อไปนี้คือ ๑. ก าหนดวัตถุประสงค์

ด้านการ
พัฒนาองค์กร 

ก าหนดวัตถุประสงค์

อย่างชัดเจน 

ใช้ทรัพยากรใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด 

วางแผนอัตราก าลัง
อย่างชัดเจน 

มีมาตรการในการลด
ขั้นตอนการท างาน 



๑๖๓ 

 

อย่างชัดเจน ๒. ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๓. วางแผนอัตราก าลังอย่างชัดเจน ๔. มี
มาตรการในการลดขั้นตอนการท างาน 
 

๔.๓ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) องค์ความรู้จากการวิจัยเร่ือง 

“พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ” มี
วัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ๒) เพื่อศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ๓) เพื่อน าเสนอรูปแบบพุทธ
บูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน ๙ รูปหรือคน ได้ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและให้ข้อคิดเห็นต่อองค์ความรู้สามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๒๓ ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยแรงจูงใจในการบริหารงาน โดยภาพรวม  

(N=๙) 

ปัจจัยแรงจูงใจในการบริหารงาน 
ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑.ด้านปัจจัยจูงใจ 4.67 0.500 มากท่ีสุด 
๒.ด้านปัจจัยค้ าจุน 4.56 0.527 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.61 0.435 มากท่ีสุด 
  

 จากตารางที่ ๔.๔๐ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยแรงจูงใจในการ
บริหารงานตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
๔.๖๑ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๓๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสม
มากท่ีสุดทุกด้าน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านปัจจัยแรงจูงใจในการบริหารงาน 
 จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบท่ีน าเสนอ 
แต่มีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อการปรับแก้ไของค์ความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

๑. ควรระบุชื่อตัวแปรหลักก่อนแล้วจึงแยกเป็นตัวแปรย่อย๑๓๗ 
                                          

๑๓๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๔ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๖๔ 

 

๒. ควรปรับบริบทให้ชัดเจนในเร่ืองของกลุ่มตัวอย่างระหว่างผู้บริหารหรือพนักงาน๑๓๘ 
 

ตารางที่ ๔.๒๔ ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม 
(N=๙) 

หลักอิทธิบาท ๔ 
ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. ด้านฉันทะ (มีใจรัก) 4.67 0.500 มากท่ีสุด 
๒. ด้านวิริยะ (พากเพียรท า) 4.67 0.500 มากท่ีสุด 
๓. ด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) 4.56 0.527 มากท่ีสุด 
๔. ด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) 4.56 0.527 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.61 0.470 มากที่สุด 

จากตารางที่ ๔.๔๑ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักอิทธิบาท ๔ ตาม
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๖๑ และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๐๗ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมมากท่ีสุดทุกด้าน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในหลักอิทธิบาท ๔ 
 จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบท่ีน าเสนอ 
แต่มีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อการปรับแก้ไของค์ความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

๑. ควรเพิ่มแนวทางการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง๑๓๙ 
๒. ควรเสริมหลักอิทธิบาท ๔ ให้เกิดความชัดเจนในหลักของการบริหารงานอย่างไรเพื่อ

ประสบผลส าเร็จในเชิงประจักษ์๑๔๐ 
๓. ควรระบุผลการวิจัยเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาประเด็นของแต่ละตัวแปรขององค์

ความรู้ได้ชัดเจนมากขึ้น๑๔๑  
 
 

                                          
๑๓๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๖ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๙ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๖ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๖๕ 

 

ตารางที่ ๔.๒๕ ผลการประเมินความเหมาะสมของการบริหารสมัยใหม่ โดยภาพรวม 
(N=๙) 

 

การบริหารสมัยใหม่  
ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. ด้านการวางแผน 4.78 0.667 มากท่ีสุด 
๒. ด้านการจัดองค์การ 4.78 0.441 มากท่ีสุด 
๓. ด้านการน า 4.67 0.707 มากท่ีสุด 
๔. ด้านการควบคุม 4.89 0.333 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.78 0.491 มากที่สุด 

จากตารางที่ ๔.๔๒ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยการบริหารสมัยใหม่ ตาม
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๘ และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๙๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความเหมาะสมมากท่ีสุดทุกด้าน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในปัจจัยการบริหารสมัยใหม่ 
 จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบท่ีน าเสนอ 
แต่มีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อการปรับแก้ไของค์ความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

๑. ควรอธิบายขยายความของตัวแปรย่อยให้มีความชัดเจน๑๔๒ 
๒. ควรน าเสนอในลักษณะของตัวช้ีวัดด้านบริหารงานของเทศบาลในจังหวัดชลบุรีอย่าง

ชัดเจน๑๔๓ 
  

                                          
๑๔๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๗ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๒ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๖๖ 

 

ตารางที่ ๔.๒๖ ผลการประเมินความเหมาะสมของประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองใน 
จังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม 

(N=๙) 

ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองใน
จังหวัดชลบุรี   

ระดับความเหมาะสม 

μ σ แปลผล 
๑. กายภาวนา (การพัฒนาด้านร่างกาย)  4.67 0.500 มากท่ีสุด 
๒. สีลภาวนา (การพัฒนาด้านพฤติกรรม) 4.56 0.726 มากท่ีสุด 
๓. จิตภาวนา (การพัฒนาด้านจติใจ)  4.56 0.726 มากท่ีสุด 
๔. ปัญญาภาวนา (การพัฒนาด้านปัญญา) 4.67 0.500 มากท่ีสุด 

ภาพรวม  4.61 0.532 มากที่สุด 

จากตารางที่ ๔.๔๓ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของประสิทธิผลการบริหารงาน
ของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๖๑ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๓๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีความเหมาะสมมากท่ีสุดทุกด้าน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิในประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัด
ชลบุรี   
 จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบท่ีน าเสนอ 
แต่มีผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อการปรับแก้ไของค์ความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

๑. ควรอธิบายขยายความของตัวแปรย่อยให้มีความชัดเจนและมองเห็นเป็นรูปธรรม๑๔๔ 
๒. ควรปรับนิยามศัพท์และส านวนให้เป็นลักษณะเชิงวิชาการด้านการบริหารในชัดเจน

มากกว่านี้๑๔๕ 

 
 
 
 

                                          
๑๔๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๘ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิล าดับที่ ๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๖๗ 

 

๔.๔ องค์ความรู้ 
๔.๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากการวิจัยเร่ือง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล

เมืองในจังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมือง
ในจังหวัดชลบุรี ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัด
ชลบุรี ๓) เพื่อน าเสนอรูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล
เมืองในจังหวัดชลบุรี จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และ
สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย ดังแผนภาพท่ี ๔.๙ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านแผนพัฒนาของเทศบาล 
๑. เปิดโอกาสให้เขา้มามีส่วนร่วม 
๒. ด าเนินงานบรรลุตาแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลการด าเนินงาน 
๔. น าผลการประเมินไปพัฒนา 

 
 

การบริหารสมัยใหม่ 
ด้านการวางแผน 

๑. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 
๒. มีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
๓. เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนงานโครงการ 

ด้านการจัดองค์การ 
๑. มีการตรวจสอบการน าแผนงานไปใช้ 
๒. มีการส่งเสริมให้พนักงานแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ 
๓. วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 

ด้านการน า 
๑. มีการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า ทันสมัย 
๒. มีการสร้างเจตคติที่ดีในอาชีพและการท างาน   
๓. มีการวางแผนและประสานงานที่ดี 

ด้านการควบคุม 
๑. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานเป็น
ระยะ ๆ 
๒. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
๑. จัดบริการท่ีมีคุณภาพ 
๒. ยึดหลักความเสมอภาค 
๓. เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ 
๔. ประชาชนมีความพึงพอใจ                    

ด้านการปฏิบัติราชการ 
๑. มีกิจกรรมชัดเจน 
๒. บริหารงบประมาณเป็นไปตาม
แผน 
๓. ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
๔. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

แรงจูงใจในการบริหารงาน 
ด้านปัจจัยจูงใจ 

๑. มีแรงบันดาลใจในการบริหารงาน 
๒. มีอิสระในการปฏิบัติ งานที่ รับผิดชอบให้
ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  
๓. ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพ ย าเกรง 
และปฏิบัติงานอย่างเต็มที ่

ด้านปัจจัยค้ าจุน 
๑.  มีความเชื่อ ม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ต าแหน่งที่ได้รับ 
๒. มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกคน 
๓. มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ 

 

หลักอิทธิบาท ๔ 
ด้านฉันทะ (มีใจรัก) 

๑. บริหารงานด้วยความสมัครใจ 
๒. มุ่งหวังในความส าเร็จ 
๓. พัฒนางานอยู่เสมอ 

ด้านวิริยะ (พากเพียรท า) 
๑. ยึดหลักความส าเร็จ 
๒. ทุ่มเทเวลาและความสามารถ 
๓. หม่ันเพียรหาประสบการณ์ 

ด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) 
๑. เกี่ยวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ 
๒. รับผิดชอบในงานอย่างเต็มที่ 
๓. เป็นมิตรกับผู้อยู่ในการปกครอง 

ด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) 
๑. พิจารณาใคร่ครวญ   
๒. ตรวจสอบข้อบกพร่อง 
๓. ค้นคว้าเพิ่มพูน 
๔. สร้างระบบและขั้นตอน  
๕. ปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานครั้งต่อไป 

“พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธผิลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี” 

ด้านการพัฒนาองค์กร 
๑. ก าหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 
๒. ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๓. วางแผนอัตราก าลังอย่างชัดเจน 
๔. มีมาตรการในการลดขั้นตอนการ
ท างาน 



๑๖๘ 

 

แผนภาพที่ ๔.๙ องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย   
จากแผนภาพองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยดังอธิบายได้ว่า 
ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ท้ัง ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑. 

ด้านแผนพัฒนาของ เทศบาล. ๒. ด้านคุณภาพการให้บริการ ๓. ด้านการปฏิบัติราชการ ๔. ด้านการ
พัฒนาองค์กร โดยในการบริหารงานของเทศบาลมีปัจจัยการบริหาร ๒ อย่าง เพื่อเป็นตัวสนับสนุนให้
เกิดประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล คือ การบริหารสมัยใหม่และแรงจูงใจในการบริหารงาน 
นอกจากนั้นยังบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้เพื่อเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้นและในแต่ละด้านมีลักษณะ ดังนี้ 

๑. แรงจูงใจในการบริหารงาน มีลักษณะดังน้ี 
๑) ดา้นปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชายอมรับในความรู้ความสามารถ มีอิสระในการ

ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้และได้รับการสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้า
ตามความรู้ความสามารถ 

๒) ด้านปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่งท่ีได้รับ มีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกคนและมีการก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ 

๒. การบริหารสมัยใหม่ มีลักษณะ ดังน้ี 
๑) ด้านการวางแผน ได้แก่ มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการ

จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงานและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนงานโครงการ 

๒) ด้านการจัดองค์การ ได้แก่ มีการตรวจสอบการน าแผนงานไปใช้ มีการส่งเสริมให้
พนักงานแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

๓) ด้านการน า ได้แก่ มีการใช้ข้อมูลท่ีถูกต้อง แม่นย า ทันสมัย มีการสร้างเจตคติท่ีดีใน
อาชีพและการท างานและมีการวางแผนและประสานงานท่ีดี 

๔) ด้านการควบคุม ได้แก่ มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ 
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและน าผลการประเมินผลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 

โดยปัจจัยการบริหารท้ัง ๒ ประการ จะต้องน ามาบูรณาการเข้ากับหลักอิทธิบาท ๔ ดังนี้ 
๓. หลักอธิบาท ๔ มีหลักในการปฏิบัติ ดังน้ี 
๑) ด้านฉันทะ (มีใจรัก) ได้แก่ บริหารงานด้วยความสมัครใจ มุ่งหวังในความส าเร็จและ

พัฒนางานอยู่เสมอ 



๑๖๙ 

 

๒) ด้านวิริยะ (พากเพียรท า) ได้แก่ ยึดหลักความส าเร็จ ทุ่มเทเวลาและความสามารถและ
หมั่นเพียรหาประสบการณ์ 

๓) ด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) ได้แก่ เก่ียวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ รับผิดชอบในงานอย่าง
เต็มท่ีและเป็นมิตรกับผู้อยู่ในการปกครอง 

๔) ด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) ได้แก่ พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจสอบข้อบกพร่อง 
ค้นคว้าเพิ่มพูนและสร้างระบบและขั้นตอน 

ดังนั้น เมื่อปัจจัยการบริหารท้ัง ๒ ประการข้างต้น โดยบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ จะ
ส่งผลท าให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี นั้นท้ัง ๔ ด้าน มีลักษณะดังนี้ 

๑) ด้านแผนพัฒนาของเทศบาล. ประกอบด้วย เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม ด าเนินงาน
บรรลุตามแผนพัฒนา รายงานผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินไปพัฒนา 

๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย จัดบริการท่ีมีคุณภาพ ยึดหลักความเสมอ
ภาค เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจและประชาชนมีความพึงพอใจ 

๓) ด้านการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย มีกิจกรรมชัดเจน บริหารงบประมาณเป็นไป
ตามแผน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

๔) ด้านการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย ก าหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด วางแผนอัตราก าลังอย่างชัดเจนและมีมาตรการในการลดขั้นตอนการท างาน 
 

๔.๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
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จากแผนภาพท่ี ๔.๑๐ องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย “พุทธบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี” มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ (การ
บริหารงานสมัยใหม่ + บูรณาการหลักอิทธิบาท ๔) = ประสิทธิผลการบริหารงาน ดังต่อไปนี้ 

การบริหารสมัยใหม่  
๑) ด้านการวางแผน ได้แก่ การก าหนดกิจกรรมตลอดจนภารกิจต่าง ๆ ท่ีต้องปฏิบัติเอาไว้

ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เป็นแนวทางตลอดจนทิศทางในการปฏิบัติงาน การวางแผนควรต้องมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ีจะท าให้บรรลุผลตามท่ีต้องการ เป็นการก าหนดเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานขององค์การในอนาคต ตัดสินใจในงาน และประโยชน์จากทรัพยากรให้เป็นไปตามท่ี
ต้องการเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ ในส่วนของการปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนจะเก่ียวข้องกับการ
ก าหนดเป้าหมายและการประสมประสาน ตลอดจนการประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ในทุกระดั บ
องค์การ  และการตัดสินใจล่วงหน้าเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าว การวางแผนก็จะครอบคลุมถึงส่ิงต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม การก าหนดทิศทางขององค์การ การก าหนดทางเลือกของการบริหารองค์การ การ
วางแผน เป็นการก าหนดหน้าท่ีการงานท่ีต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยก าหนด
ว่าจะด าเนินการอย่างไรและด าเนินการเมื่อไร เพื่อให้ความส าเร็จตามแผนท่ีวางไว้การวางแผนต้อง
ควบคุมท้ังในระยะส้ันและระยะยาว เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากท่ีสุด การก าหนดกิจกรรมตลอดจน
ภารกิจต่าง ๆ ท่ีต้องปฏิบัติเอาไว้ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เป็นแนวทางตลอดจนทิศทางในการ
ปฏิบัติงาน การวางแผนควรต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ีจะท าให้บรรลุผลตามท่ี
ต้องการเพื่อให้เป็นแนวทางตลอดจนทิศทางในการปฏิบัติงาน การวางแผนควรต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์และขั้นตอนท่ีจะท าให้บรรลุผลตามท่ีต้องการ 

๒) ด้านการจัดองค์การ ได้แก่ การก าหนดโครงสร้างต าแหน่ง ก าหนดบทบาทหน้าท่ี 
ตลอดจนการท างานของทุกภาคส่วนให้สอดคล้อง ราบร่ืนและไม่ทับซ้อนกัน รวมถึงการจัดระเบียบใน
การท างานท่ีจะท าให้การท างานไม่สะดุด จัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน จัดกา รงานให้เป็นระบบ
ระเบียบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุด เป็นการหาว่าจะท างานอะไรบ้าง ใครเป็น
ผู้ท า วิธีการท่ีจะรวมกลุ่มงาน ผู้ท่ีจะรายงานและรายงานถึงใคร รวมท้ังท่ีไหนท่ีจะท าการตัดสินใจได้ 
เป็นการออกแบบและด าเนินการระบบ เพื่อจัดเตรียมโครงสร้างและความสม่ าเสมอขององค์การใน
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การมอบหมายงานให้บุคคลในแผนกหรือฝ่ายได้ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนท่ีวางไว้ เมื่อแผนกหรือฝ่ายประสบความส าเร็จก็จะทา ให้องค์การประสบความส าเร็จไป
ด้วยดี  กระบวนการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ และการจัดระบบการด าเนินงานเพื่ อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร การจัดบุคคลแบ่งแผนงานและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ

๒๔๒ 
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แผนงาน เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินการตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดการ
วางแผน การก าหนดโครงสร้างต าแหน่ง ก าหนดบทบาท หน้าท่ี ตลอดจนการท างานของทุกภาคส่วน
ให้สอดคล้อง ราบร่ืนและไม่ทับซ้อนกัน การจัดการองค์กรยังรวมไปถึงการจัดระเบียบในการท างานท่ี
จะท าให้การท างานไม่สะดุด จัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน จัดการงานให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากท่ีสุด 

๓) ด้านการน า ได้แก่ ภาวะในการควบคุมการท างานให้ส าเร็จลุล่วง โดยต้องสามารถสร้าง
แรงจูงใจให้ทุกคนอยากร่วมท างานได้ ต้องบริหารงานบุคคลให้ดี ต้องเข้าใจการท างานของตนเองและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดีและมีการตัดสินใจท่ีรอบคอบ ฉับไว ดีเยี่ยม 
สามารถท่ีจะน าพาทุกคนบรรลุเป้าหมายไปสู่ความส าเร็จได้ เป็นหน้าท่ีงานอย่างหนึ่งในการจัดการ ซ่ึง
เก่ียวข้องกับการใช้อิทธิพลต่อการจูงใจผู้ปฏิบัติตามให้ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ การ
ท่ีผู้บริหารท่ีดีจะต้องมีความสามารถในการระดมก าลังคนให้สามารถใช้ความสามารถและสมองให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยผู้น าจะต้องมีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล มีการก าหนดทิศทาง การสร้างแรงจูงใจ 
และการส่ือสารกับบุคลากร  การชี้น า เป็นการจูงใจการชักน า การกระตุ้นและชี้ทิศทางให้ด าเนินไปสู่
เป้าหมาย โดยการเพิ่มผลผลิตและเน้นมนุษย์สัมพันธ์ท าให้เกิดระดับผลผลิตในระยะยาวท่ีสูงกว่า 
ภาวะงานเพราะคนมักไม่ค่อยชอบภาวะงาน การอ านวยการและการประสานงาน เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงต้องอาศัยภาวะผู้น าของผู้บริหาร ความสามารถของผู้บริหาร
ในการกระตุ้น หรือส่งเสริมให้พนักงานหรือลูกน้องให้มีประสิทธิภาพการท างานท่ีอยู่ในระดับสูง ท้ังนี้
รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ การส่ือสารกับพนักงานในแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือให้
ค าแนะน าและสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานสามารถท างานได้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ ภาวะ
ในการควบคุมการท างานให้ส าเร็จลุล่วง โดยต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนอยากร่วมท างานได้ 
ต้องบริหารงานบุคคลได้ดี ต้องเข้าใจการท างานของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงมีทักษะในการ
แก้ไขปัญหาได้ดี และมีการตัดสินใจท่ีรอบคอบ ฉับไว ดีเยี่ยม สามารถท่ีจะน าพาทุกคนบรรลุเป้าหมาย
ไปสู่ความส าเร็จได้ 

๔) ด้านการควบคุม ได้แก่ การดูแลบุคลากรตลอดจนการท างานต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ ตลอดจนการติดตามประเมินผลว่าการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่ 
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่า มีความส าเร็จมากน้อยเพียงไร การควบคุมนั้นยังหมายถึงการจัดการกับ
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลกับการท างานน้อยท่ีสุดอีกด้วย  เป็นขั้นตอนการ วัด
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับแผนท่ีวางไว้ และใช้วิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ การใช้เทคนิคการควบคุมจะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจ
ว่ากลยุทธ์มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นหรือไม่   หมายถึง การเรียนรู้และ



๑๗๓ 

 

การเปล่ียนแปลงในการบริหารจะประกอบด้วยกิจกรรมง่าย ๆ การวางแผนการจัดองค์การและการน า
ก็จะส าเร็จไม่ได้เช่นกัน การควบคุมประกอบไปด้วยกิจกรรมการตรวจสอบ การตรวจงาน การ
ประเมินผลการควบคุมเก่ียวข้องกับการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลง การควบคุมจะลดความสูญเสียใน
องค์การ  เป็นการก ากับดูแลเพื่อให้การด าเนินงานต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เป็นภาระหน้าท่ีของ
ผู้บริหารท่ีจะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบผลงานปัจจุบันกับเกณฑ์
มาตรฐานท่ีตั้งไว้และท าการตัดสินใจไปตามเกณฑ์หรือไม่ การควบคุมนี้ นับเป็นกระบวนการส าคัญ 
หากขาดกระบวนการนี้แผนงานจะไม่ถูกประเมินผล และองค์การไม่รู้ว่าผลงานได้ตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคุณภาพและความปลอดภัย 

ดังนั้น การก าหนดหน้าท่ีการงานท่ีต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดย
ก าหนดว่าจะด าเนินการอย่างไรและด าเนินการเมื่อไร เพื่อให้ความส าเร็จตามแผนท่ีวางไว้การวางแผน
ต้องควบคุมท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

บูรณาการหลักอิทธิบาท ๔  
๑) ด้านฉันทะ (มีใจรัก) ได้แก่ มีใจรัก พอใจจะท าส่ิงนั้น และท าด้วยใจรัก ต้องการท าให้

เป็นผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานท่ีท า มิใช่สักว่าท าพอให้เสร็จ ๆ หรือ เพียงเพราะอย่างได้รางวัล
หรือผลก าไร 

๒) ด้านวิริยะ (พากเพียรท า) ได้แก่ พากเพียรท า ขยัน หมั่นประกบ หมั่นกระท าส่ิงนั้น
ด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทน เอาธุระ ไม่ทอดท้ิง ไม่ท้อถอย 

๓) ด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) ได้แก่ เอาจิตฝักใฝ่ ตั้งจิต รับรู้ในส่ิงท่ีท า และท าส่ิงนั้นด้วย
ความคิดไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านเล่ือนลอยใช้ความคิดในเร่ืองนั้นท ากิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศตัวอุทิศ
ใจ 

๔) ด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) ได้แก่ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหา
เหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้องในส่ิงท่ีท านั้นโดยรู้จักทดลอง วางแผน 
วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น เพื่อจัดการและด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป  

ดังนั้น หลักธรรมท่ีไม่เคยล้าสมัยหรือหลักธรรมอันเป็นหลักแห่งความส าเร็จหรือทางแห่ง
ความส าเร็จ และเพื่อเพิ่มพูนความส าเร็จเพื่อให้ช านาญในเร่ืองความส าเร็จเพื่อพลิกแพลงให้เกิด
ความส าเร็จ 

ประสิทธิผลการบริหารงาน  
การส่งเสริมด้วยปัจจัยพื้นฐาน ท้ัง ๒ และการประยุกต์หลักสาราณียธรรม เพื่อให้เกิด

ความรัก ความผูกพันต่อองค์กร เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและบรรลุเป้าหมายในแนวทางเดียวกัน 
ประกอบด้วย 



๑๗๔ 

 

๑) ด้านแผนพัฒนาของเทศบาล. ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มองค์กร หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนา ท่ีก าหนดไว้
รวมไปถึงการเนินงานบรรลุตามแผนพัฒนาและมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ตลอดจนถึงมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานเพื่อเกิดมีประสิทธิผลของการบริหารงาน
เทศบาลมากยิ่งขึ้น 

๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี มีบริการประชาชนในวันหยุดเจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจและตั้งใจในการให้บริการประชาชน
เทศบาลมีการจัดบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพเจ้าหน้าท่ีบริการประชาชนโดยยึดหลักความเสมอภาค 

๓) ด้านการปฏิบัติราชการ ได้แก่ เทศบาลมีแผนในการด าเนินกิจกรรมและมีการบริหาร
งบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ มี
มาตรการประหยัดพลังงานมีผลจากการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

๔) ด้านการพัฒนาองค์กร ได้แก่ เทศบาลมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างานไว้อย่าง
ชัดเจน มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการวางแผนอัตราก าลังภายในหน่วยงานไว้อย่าง
ชัดเจน มีมาตรการในการลดขั้นตอนการท างานและการสนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ 

สรุปได้ว่า องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี” มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ การ
บริหารงานสมัยใหม่ + บูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ = เกิดประสิทธิผลการบริหารงาน ดังต่อไปนี้ 

การบริหารงานสมัยใหม่ 
การบริหารงานสมัยใหม่ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การน าและการควบคุม  
บูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ 
หลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ (มีใจรัก) วิริยะ (พากเพียรท า) จิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่)และ

วิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) 
เกิดประสิทธิผลการบริหารงาน  
การส่งเสริมด้วยการบริหารงานสมัยใหม่บวกกับบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิผลการบริหารงาน ได้แก่ ด้านแผนพัฒนาของเทศบาล. ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการ
ปฏิบัติราชการและด้านการพัฒนาองค์กร 
 

 



 
บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 

การศึกษาเร่ือง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล
เมืองในจังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ ๑) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล
เมืองในจังหวัดชลบุรี และ ๓) เพื่อน าเสนอรูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี  การวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) สามารถอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยท่ีได้ในคร้ังนี้มี
รายละเอียด ดังนี้คือ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

การเสนอสรุปผลการวิจัยคร้ังนี้ แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนท่ี ๑ เป็นการสรุปผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น และส่วนท่ี ๒ เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย และสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้  

๕.๑.๑ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๓๒ คน คิด

เป็นร้อยละ ๖๕.๗ มีอายุ ๓๐ - ๔๐ ปี มีจ านวน ๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘ มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน ๒๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓ มีต าแหน่งพนักงานประจ า จ านวน ๑๖๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๖.๕ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเทศบาล น้อยกว่า ๕ ปี จ านวน ๑๕๗ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๔๔.๕ 

ข้อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๖๙๗) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย ดังนี้ ปัจจัยค้ าจุน ( x̅ = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๗๓๐) 

ปัจจัยจูงใจ ( x̅ = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๗๓๐)  

ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารสมัยใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = ๓.๘๖, S.D. = 

๐.๗๐๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียดังนี้ การควบคุม ( x̅ =๓.๘๙, S.D. = 



๑๗๖ 
 

๐.๗๔๘) รองลงมาคือ การน า ( x̅ = ๓.๘๗, S.D. = ๐.๗๖๗) การวางแผน ( x̅ = ๓.๘๕, S.D. = 

๐.๗๖๐) การจัดองค์การ ( x̅ = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๗๙)  
ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  

( x̅ = ๔.๐๐, S.D. = ๐.๖๘๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียดังนี้  ฉันทะ (มีใจ

รัก) ( x̅ = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๗๗๕) รองลงมาคือ วิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) ( x̅ = ๓.๙๙, S.D. = 

๐.๗๒๓) จิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) ( x̅ = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๗๐๖) และวิริยะ (พากเพียรท า) ( x̅ = ๓.๙๖, 
S.D. = ๐.๗๗๗) 

ข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลเมือง ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( x̅ = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๖๙๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียดังนี้  ด้าน

แผนพัฒนาของเทศบาล. ( x̅ = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๗๔๑) รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติราชการ ( x̅ = 

๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๔๒) ด้านการพัฒนาองค์กร ( x̅ = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๗๖๐) ด้านคุณภาพการ

ให้บริการ ( x̅ = ๓.๙๗, S.D. = ๐.๗๓๖)  
 
๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ ผู้วิจัยน าเสนอสาระจากวิธีการเชิงปริมาณ และ

เชิงคุณภาพ แยกตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็น ๓ ด้านคือ ๑) ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล
เมืองในจังหวัดชลบุรี ๒) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
และ ๓) รูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัด
ชลบุรี 

๑) ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
จากผลการศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี  ๔ ด้าน

พบว่า 
(๑) ด้านแผนพัฒนาของเทศบาล. ได้แก่ เทศบาลมีการรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาเทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนา ท่ีก าหนดไว้เทศบาลมีการด าเนินงานบรรลุตาม
แผนพัฒนาเทศบาลมีการน าผลการประเมินไปใช้ใน การพัฒนางาน 

(๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจและตั้งใจในการให้บริการ
ประชาชนเทศบาลมีการจัดบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพเจ้าหน้าท่ีบริการประชาชนโดยยึดหลักความ
เสมอภาคประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลมีโครงการบริการ
ประชาชนใน วันหยุด 



๑๗๗ 
 

(๓) ด้านการปฏิบัติราชการ ได้แก่ เทศบาลมีแผนในการด าเนินกิจกรรมและโครงการ
เทศบาลมีผลจากการด าเนินโครงการเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  เทศบาลมีการบริหาร
งบประมาณเป็นไปตาม แผนท่ีวางไว้ เทศบาลมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และสามารถตรวจสอบ
ได้เทศบาลมีการบริหารงบประมาณเป็นไปตาม แผนท่ีวางไว้  

(๔) ด้านการพัฒนาองค์กร เทศบาลมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างานไว้อย่าง
ชัดเจนเทศบาลมีการวางแผนอัตราก าลังภายใน หน่วยงานไว้อย่างชัดเจน๒. เทศบาลมีการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทศบาลมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
เทศบาลมีมาตรการในการลดขั้นตอนการท างาน 

๒) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงาน

ของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี พบว่า 
๑) แรงจูงใจในการบริหารงาน พบว่า แรงจูงใจในการบริหารงาน ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานของเทศบาลใจเมืองในจังหวัดชลบุรี (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๑) ซ่ึงแรงจูงใจใน
การบริหารงาน สามารถอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลใจเมืองใน
จังหวัดชลบุรี ได้ร้อยละ ๕๙.๐ โดยมีสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน ( 1 ) เท่ากับ ๐.๗๖๘ 

๒) การบริหาร พบว่า การบริหารสมัยใหม่ ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลใจเมืองในจังหวัดชลบุรี (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๑) ซ่ึงการบริหารสมัยใหม่ สามารถ
อธิบายความผันแปรของประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลใจเมืองในจังหวัดชลบุรี (Y) ได้ร้อยละ 
๗๔.๗ โดยมีสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน ( 2 ) เท่ากับ ๐.๘๖๔ 

๓) อิทธิบาท ๔ พบว่า อิทธิบาท ๔ ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลใจ
เมืองในจังหวัดชลบุรี (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๑) ซ่ึงอิทธิบาท ๔ สามารถอธิบายความผันแปร
ของประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลใจเมืองในจังหวัดชลบุรี  ได้ร้อยละ ๘๒.๒ โดยมี
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน ( 3 ) เท่ากับ ๐.๙๐๗ 

๔) ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี  พบว่า การบริหาร
สมัยใหม่แล หลักอิทธิบาท ๔ ส่งผลร่วมกันต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลใจเมืองใน
จังหวัดชลบุรี (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๑) ซ่ึงอิทธิบาท ๔ และการบริหารสมัยใหม่ สามารถ
ร่วมกันอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลใจเมืองในจังหวัดชลบุรี  ได้
ร้อยละ ๘๔.๖ โดยมีสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน ( 3  และ 2 ) เท่ากับ ๐.๖๓๘ และ ๐.๓๐๙ 
ตามล าดับ 

 



๑๗๘ 
 

๓) รูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมือง
ในจังหวัดชลบุรี ควรเป็นอย่างไร 

การวิจัยนี้มี ๔ ตัวแปร อันประกอบด้วย แรงจูงใจในการบริหารงาน การบริหาร อิทธิบาท 
๔ และประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ผลจากการวิเคราะห์โมเดลพบว่า
๔) ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี พบว่า การบริหารสมัยใหม่แล หลัก
อิทธิบาท ๔ ส่งผลร่วมกันต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลใจเมืองในจังหวัดชลบุรี (ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๑) ซ่ึงอิทธิบาท ๔ และการบริหารสมัยใหม่ สามารถร่วมกันอธิบายความผัน
แปรของประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลใจเมืองในจังหวัดชลบุรี  ได้ร้อยละ ๘๔.๖ โดยมี
สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน ( 3  และ 2 ) เท่ากับ ๐.๖๓๘ และ ๐.๓๐๙ ตามล าดับ 

ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ท้ัง ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑. 
ด้านแผนพัฒนาของ เทศบาล. ๒. ด้านคุณภาพการให้บริการ ๓. ด้านการปฏิบัติราชการ ๔. ด้านการ
พัฒนาองค์กร โดยในการบริหารงานของเทศบาลมีปัจจัยการบริหาร ๒ อย่าง เพื่อเป็นตัวสนับสนุนให้
เกิดประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล คือ การบริหารสมัยใหม่และแรงจูงใจในการบริหารงาน 
นอกจากนั้นยังบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้เพื่อเป็นตัวส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้นและในแต่ละด้านมีลักษณะ ดังนี้ 

๑. แรงจูงใจในการบริหารงาน มีลักษณะดังน้ี 
๑) ด้านปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชายอมรับในความรู้ความสามารถ มีอิสระในการ

ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้และได้รับการสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้า
ตามความรู้ความสามารถ 

๒) ด้านปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่งท่ีได้รับ มีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกคนและมีการก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ 

๒. การบริหารสมัยใหม่ มีลักษณะ ดังน้ี 
๑) ด้านการวางแผน ได้แก่ มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการ

จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงานและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนงานโครงการ 

๒) ด้านการจัดองค์การ ได้แก่ มีการตรวจสอบการน าแผนงานไปใช้ มีการส่งเสริมให้
พนักงานแสวงหาวิทยาการใหม่ ๆ และวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

๓) ด้านการน า ได้แก่ มีการใช้ข้อมูลท่ีถูกต้อง แม่นย า ทันสมัย มีการสร้างเจตคติท่ีดีใน
อาชีพและการท างานและมีการวางแผนและประสานงานท่ีดี 



๑๗๙ 
 

๔) ด้านการควบคุม ได้แก่ มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ 
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและน าผลการประเมินผลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 

โดยปัจจัยการบริหารท้ัง ๒ ประการ จะต้องน ามาบูรณาการเข้ากับหลักอิทธิบาท ๔ ดังนี้ 
๓. หลักอธิบาท ๔ มีหลักในการปฏิบัติ ดังน้ี 
๑) ด้านฉันทะ (มีใจรัก) ได้แก่ บริหารงานด้วยความสมัครใจ มุ่งหวังในความส าเร็จและ

พัฒนางานอยู่เสมอ 
๒) ด้านวิริยะ (พากเพียรท า) ได้แก่ ยึดหลักความส าเร็จ ทุ่มเทเวลาและความสามารถและ

หมั่นเพียรหาประสบการณ์ 
๓) ด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) ได้แก่ เก่ียวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ รับผิดชอบในงานอย่าง

เต็มท่ีและเป็นมิตรกับผู้อยู่ในการปกครอง 
๔) ด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) ได้แก่ พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจสอบข้อบกพร่อง 

ค้นคว้าเพิ่มพูนและสร้างระบบและขั้นตอน 
ดังนั้น เมื่อปัจจัยการบริหารท้ัง ๒ ประการข้างต้น โดยบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ จะ

ส่งผลท าให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี นั้นท้ัง ๔ ด้าน มีลักษณะดังนี้ 

๑) ด้านแผนพัฒนาของเทศบาล. ประกอบด้วย เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม ด าเนินงาน
บรรลุตามแผนพัฒนา รายงานผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินไปพัฒนา 

๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย จัดบริการท่ีมีคุณภาพ ยึดหลักความเสมอ
ภาค เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจและประชาชนมีความพึงพอใจ 

๓) ด้านการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย มีกิจกรรมชัดเจน บริหารงบประมาณเป็นไป
ตามแผน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

๔) ด้านการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย ก าหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด วางแผนอัตราก าลังอย่างชัดเจนและมีมาตรการในการลดขั้นตอนการท างาน 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

ในการวิจัยค ร้ังนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ส่วนคือ  
๑) ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ๒) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีและ ๓) รูปแบบรูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี โดยยกข้อค้นพบจากผลการวิจัยท่ี
น่าสนใจมาอภิปรายผล ดังนี้ 



๑๘๐ 
 

๕.๒.๑ ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลเมืองชลบุรี 
จากผลการวิจัยประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลเมืองชลบุรี พบว่า ท้ัง ๔ ด้าน 

คือ ๑) ด้านแผนพัฒนาของ เทศบาล. ๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ ๓) ด้านการปฏิบัติราชการ ๔ 
ด้านการพัฒนาองค์กร ผลการวิจัยอยู่ในระดับมากทุกด้าน แต่ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้าน
แผนพัฒนาของ เทศบาล. แสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี
มุ่งเน้นท่ี การเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนา ท่ีก าหนดไว้รวมไปถึงการเนินงานบรรลุตามแผนพัฒนา
และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาตลอดจนถึงมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนางานเพ่ือเกิดมีประสิทธิผลของการบริหารงานเทศบาลมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทรงราชย์ ไชยญาติ๑ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่” ผลวิจัยพบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนไม่พบความ
แตกต่างของการให้บริการอย่างเป็นองค์รวม แต่ เ ป็นการเน้นเฉพาะทางกาย สังคม และ
สภาพแวดล้อมยังขาดมิติทางด้านจิตวิญญาณ ท้ังนี้การให้บริการด าเนินการแบบผสมผสานและ
ต่อเนื่องเป็นไปตามนโยบายการด าเนินงานของระดับประเทศและพัฒนาการเปล่ียนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ (ค าพงษ์)๒ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง 
“การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า 
มาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย ๑๐ ประการน ามาบูรณาการกับ
หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมได้แก่หลักสุจริตธรรม ๓ ประการ คือ หลักกายสุจริต วจีสุจริต และหลัก
มโนสุจริตซ่ึงสามารถจ าแนกหลักการท่ีสอดคล้องประกอบด้วย ๑) หลักกายสุจริต ประกอบด้วย ๑.๑) 
การยืนยันในส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย ๑.๒) การยึดมั่นในหลักจริยธรรม วิชาชีพของ
องค์กรและ ๑.๓) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒) 
หลักวจีสุจริตประกอบด้วย ๒.๑) งานให้การบริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยไม่เลือก
ปฏิบัติ ๒.๒) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ๓) 
หลักมโนสุจริต ประกอบด้วย ๓.๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข๓.๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๓.๓) การมีจิตส านึกท่ีดีซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
๓.๔) การถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

                                          
๑ ทรงราชย์ ไชยญาติ, “ประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่”,

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๓), หน้า ๒๔๓. 
๒ พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ (ค าพงษ์), “การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาคเหนือตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๘๑ 
 

๓.๕) สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่น เป็นพลเมืองท่ีดีร่วม กันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ คู่คุณธรรม
และดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยทุกด้านอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มะณู บุญศรีมณีชัย๓ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย” ผลการวิจัย ๑) ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทบ พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประกอบด้วย ๖ ปัจจัย เรียงตามล าดับ ได้แก่ ๑) ด้านการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององค์กร ๒) ด้านบรรยากาศองค์กร ๓) ด้านการท างานเป็นทีม ๔) ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
๕ ) ด้านความเชื่อมั่นในตนเองและ ๖) ด้านการรับรู้บทบาท 

๕.๒.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผล

การบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมือง
ในจังหวัดชลบุรี พบว่า การบริหารสมัยใหม่และ หลักอิทธิบาท ๔ ส่งผลร่วมกันต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลใจเมืองในจังหวัดชลบุรี (ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๑) ซ่ึงอิทธิบาท ๔ 
และการบริหารสมัยใหม่ สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลใจเมืองในจังหวัดชลบุรี ได้ร้อยละ ๘๔.๖ โดยมีสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน ( 3  และ 

2 ) เท่ากับ ๐.๖๓๘ และ ๐.๓๐๙ ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าการการบริหารสมัยใหม่ ประกอบด้วย 
การวางแผน การจัดองค์การ การน า การควบคุม  จะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ ก็ต้องโดยผ่าน
กระบวนการท่ีเรียกว่าพุทธบูรณาการคือหลักอิทธิบาท ๔ เป็นส่ิงท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิผลการบริหาร
ได้ เมื่อมีความรู้แล้วก็จะต้องน าความรู้ไปสู่การบริหารและในการบริหารนั้นต้องมีพื้นฐานผู้บริหารต้อง
มีใจรักและพอใจจะท าเป็นตัวขับเคล่ือนองค์กรและท่ีส าคัญเนื่องจากว่าบริหารเทศบาลเป็นบุคลากร
ของรัฐท่ีเข้ามารับใช้ประชาชนจะต้องไม่ท้อถอยก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะส าเร็จ ก่อให้การพัฒนาคน
บนพื้นฐานของคุณธรรมท้ัง ๔ ประการ จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัย เจตน์ ตันติวณิชชานนท์๔ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทของพระพุทธศาสนาใน
การพัฒนาชาติ : มุมมองของอาจารย์ป๋วย อ๊ึงภากรณ์” พบว่า หลักพละ ๔ เป็นหลักธรรมท่ีท าให้คน
เกิดมีก าลังหรือพลังในตัวท่ีจะท าให้มีความมั่นใจ ไม่หวั่นกลัวอะไร คือ มีก าลังปัญญา ก าลังความเพียร 

                                          
๓ มะณู บุญศรีมณีชัย, “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออม

ทรัพย์สาธารณสุขไทย”, วารสารบทความ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗, ปีที่ ๒๓ ฉบับที่  ๓ (กันยายน-
ธันวาคม, ๒๕๕๙) : ๑๒. 

๔ เจตน์ ตันติวณิชชานนท์, “บทบาทของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาชาติ : มุมมองของอาจารย์ 
ป๋วยอึ๊ง ภากรณ์”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒, 
๒๕๕๗) : ๓๔๑-๓๕๕. 



๑๘๒ 
 

ก าลังความสุจริต ก าลังการท่ีได้สงเคราะห์ช่ วยเหลือบ าเพ็ญประโยชน์ ได้เลือกน าหลักจตุพละมา
อธิบายเพราะเป็นหลักท่ีมีความสมบูรณ์ท าให้รู้ว่าอะไรเป็นความจริง ความดีและความงาม จึงต้อง
อาศัยปัญญาเป็นเบ้ืองต้นเพื่อหาช่องทางไปสู่จุดหมายอันประเสริฐ แต่ปัญญาอย่างเดียวไม่เพียงพอ
เพราะถ้ารู้จริงแต่เกียจคร้านหรือเพิกเฉยท าให้ไม่สามารถสร้างงานหรือประโยขน์อะไรได้ ฉะนั้นจึง
ต้องใช้ก าลังท่ี ๒ คือ ความเพียร แต่ถ้าหากมีความเพียรและปัญญา เปรียบเสมือนรถมีเคร่ืองยนต์ มีผู้
ขับท่ีมีความช านาญนั้นยังไม่พอ ต้องมีเบรกและหางเสือ คือ สติ ในการคอยร้ังไว้ไม่ให้ปฏิบัติส่ิงท่ีเห็น
โทษและมีภัย ส่ิงส าคัญท่ีขาดไม่ได้คือต้องคิดถึงคนอ่ืน มีเมตตากรุณาเป็นท่ีตั้ง สงเคราะห์เก้ือกูลผู้อ่ืน
ให้พ้นทุกข์และมีความสุขและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณภัทร ปิณฑรัตน์๕ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง 
“คุณลักษณะของผู้น าองค์กรตามหลักพละ ๔ ในธุรกิจประกันภัย” พบว่า หลักธรรมพละ ๔ หรือ ๔ 
คุณลักษณะ คือ ๑) ปัญญาพละ - คุณลักษณะทางด้านสติปัญญา ความรอบรู้ เฉลียวฉลาดรอบคอบ 
ในการตัดสินใจและส่ังการ ๒) วิริยะพละ - คุณลักษณะทางด้านความขยันอดทน ความอุตสาหะ บาก
บ่ันไม่ย่อท้อ เมื่อพบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานก็สามารถปลุกปลอบใจตนเองได้และมีก าลังใจดี 
๓) อนวัชชพละ - คุณลักษณะทางด้านการงานไม่มีโทษ ความซ่ือสัตย์สุจริตยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการประกอบกิจการ ไม่เป็นโทษหรือเบียดเบียนผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือด ร้อน ๔) สังคห
พละ - คุณลักษณะทางด้านมนุษยสัมพันธ์สร้างหลักมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีด้วยวัตถุ ๔ ประการ ได้แก่ การ
ให้ การใช้วาจาเป็นมิตร สุภาพอ่อนหวาน การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และการวางตน เหมาะสม
ถูกต้องดีงาม มีผลต่อคุณลักษณะของผู้น าหรือผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผดุง วรรณ
ทองและคณะ๖  ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารองค์กรเอกชนใน
จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า อิทธิบาท ๔ มีความจ าเป็นและส าคัญต่อการบริหารองค์กรเอกชน 
เพราะ ๑) ด้านฉันทะ เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีจะท าให้บุคลากรเกิดและมีความพอใจในหน้าท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถ ๒) ด้านวิริยะ ท าให้มีความตื่นตัวพร้อมท่ีจะพัฒนาการท างานอยู่
ตลอดเวลา มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ๓) ด้านจิตตะเป็นหลักท่ีจะต้องเอาใจใส่งานอยู่
เสมอ เมื่อเกิดปัญหาก็หมั่นตรวจสอบหาข้อบกพร่อง ท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ มก าลัง
ความสามารถ ๔) ด้านวิมังสา เพราะสามารถแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีการพัฒนาดี
ยิ่งขึ้นไป สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอดทนต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองไตร่ตรองการท างานท่ีได้รับมอบหมายอยู่เสมอ โ ดยใช้

                                          
๕ ณภัทร ปิณฑรัตน์ , “คุณลักษณะของผู้น าองค์กรตามหลักพละ  ๔ ในธุรกิจประกันภัย” , 

รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
๖ ผดุง วรรณทอง และคณะ, “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัด

นนทบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๙๙-๑๐๐. 
 



๑๘๓ 
 

ก าลังสติปัญญา แสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรัฐ สวาสด์ิรัตน์๗ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพรานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักพุทธธรรม” ผลการวิจัย
พบว่า ๑) การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะส าหรับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ทหารพราน พบว่า การน าหลักภาวนา ๔ มาใช้เป็นแนวทางหลัก จะท าให้การพัฒนาศักยภาพสามารถ
ด าเนินการได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่เอ้ืออ านวยก็ตาม นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาได้ครบทุก
ด้านท้ังด้านร่างกาย ระเบียบวินัย จิตใจและปัญญาปฏิภาณไหวพริบ ผู้บังคับบัญชาสามารถทราบถึง
จุดอ่อน จุดแข็งของก าลังพลในหน่วยพัฒนาได้ตรงจุด โดยใช้แนวคิด ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ๓ กิจกรรมคือ การฝึกอบรม การให้การศึกษาและการพัฒนา ๒) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ตามหลักพุทธธรรมนั้น พบว่า การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพราน จะต้อง
พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปเพราะบุคคลมีศักยภาพทางด้านร่างกาย , จิตใจและปัญญาไม่เท่ากัน การ
พัฒนาศักยภาพนอกจากจะพิจารณาก าหนดมาตรฐานแล้ว จึงต้องพิจารณาถึงห้วงระยะเวลา การ
สนับสนุน ขวัญก าลังใจและไหวพริบปฏิภาณของแต่ละคนด้วย การพัฒนาศักยภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด คือการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันท้ัง ๔ ด้าน ส าหรับรูปแบบการพัฒนาศักยภาพตามหลักพุทธ
ธรรมนั้นเป็นรูปแบบท่ีสามารถประกันได้ว่าผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาจะออกมาในรูปแบบของการมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความเจริญงอกงามไปในทางท่ีดีแก่ตัวผู้รับการพัฒนาและเป็นคุณแก่สังคม
ส่วนรวม 

๕.๒.๓ รูปแบบพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล
เมืองในจังหวัดชลบุรี 

การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี เกิดจาก
ปัจจัยพื้นฐาน คือ การบริหารสมัยใหม่และหลักอิทธิบาท ๔ ส่งผลร่วมกันต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของเทศบาลใจเมืองในจังหวัดชลบุรี พบว่า เป้าหมายหลักในการบริหารงานของเทศบาล
ให้มีประสิทธิผลนั้น ได้แก่ ประสิทธิผลด้านแผนพัฒนา ประสิทธิผลด้านคุณภาพการให้บริการ 
ประสิทธิผลด้านการปฏิบัติราชการ และประสิทธิผลด้านการพัฒนาองค์กร องค์การท่ีมีประสิทธิผล
เหล่านี้ นับได้ว่าเป็นองค์การท่ีมีความมั่นคง มีประสิทธิภาพและมีความเจริญงอกงาม สามารถสร้าง
ท้องถิ่นและชุมชนให้เข้มแข็งได้ และท่ีส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิผลท่ี

                                          
๗ ณรัฐ สวาสด์ิรัตน์, “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพรานในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ตามหลักพุทธธรรม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๘๔ 
 

ส าคัญคือ องค์กรนั้น ๆ จะต้องมีผู้น าท่ีมีความสามารถในการใช้ภาวะผู้น า บริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยข้อค้นพบท่ีส าคัญคือ 

การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี เกิดจาก  
การควบคุม มาเป็นอันดับท่ี ๑ แสดงให้เห็นว่าการบริหารงานท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง
นั้นผู้บริหารจะต้องการประเมินผลการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ในแผนงานเป็นระยะ ๆ 
เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติวุฒิ หมั่นมี๘ ได้ศึกษาวิจัย
เร่ือง “ภาวะผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า ผู้น าจะต้องมีองค์ความรู้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญ หรือความช านาญต่อไปนี้ คือ องค์ความรู้
ทางด้านความเป็นผู้น า องค์ความรู้ทางด้านการบริหาร และองค์ความรู้ทางด้านการบริหารตาม
หลักธรรมมาภิบาล ซ่ึงต้องอาศัยหลักการดังต่อไปนี้ หลักการด้านนิติธรรม ผู้น าจะต้องมีความ
เท่ียงตรง และเท่ียงธรรมในการบริหาร และท่ีส าคัญจะต้องไม่ยึดติดกับต าแหน่งแต่ต้องยึดติดกับ
หลักการด้านหลักคุณธรรม ผู้น าจะต้องเป็นมีความประพฤติท้ังภายใน และภายนอกให้อยู่ใน
หลักเกณฑ์ของการบริหาร และความประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็น หลักการ
ด้านความโปร่งใส ผู้น าจะต้องบริหารงานโดยไม่มีความลับต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และจะต้องท าตัวเสมอ
ต้นเสมอปลาย มีหลักการด้านการมีส่วนร่วม โดยผู้น าจะต้องใจกว้าง และต้องเชื่อมั่นในความสามารถ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา อีกท้ังจะต้องท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา หลักการด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ผู้น าจะต้องค านึงถึงเป้าหมาย หรือความส าเร็จขององค์กรโดยรวม และหลักการด้าน
หลักความคุ้มค่า ผู้น าต้องเป็นผู้น าท่ีมีการศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะความรู้ด้านการ
บริหารสมัยใหม่ โดยท่ีต้องอาศัยเทดโนโลยีทางการบริหารและสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
สกล ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด)๙ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือตอนล่าง” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
คุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า คนท่ี
จะท างานรับใช้ประชาชนบริการชุมชน ต้องมีความอดทน ไม่มีอคติ ซ่ือสัตย์ มีความประพฤติดีซ่ึงเป็น
ผลมาจากการพัฒนาทางกายภาพ การพัฒนาพฤติกรรมและการพัฒนาปัญญาการพัฒนาทางกายภาพ 
หรือกายภาวนาเป็นปัจจัยให้เกิดคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงการพัฒนา ด้านพฤติกรรมคือ
ศีลภาวนาเป็นปัจจัยให้เกิดคุณลักษณะภาวะผู้น าด้านพฤติกรรมท่ีมุ่งท างานให้ส าเร็จโดยชอบธรรม 

                                          
๘ ธิติวุฒิ หมั่นมี , “ภาวะผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, 

รายงานการวิจัย, (คณะสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 
๙ พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด), “รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพ่ือ

พัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือตอนล่าง”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐). 



๑๘๕ 
 

และการพัฒนาจิตใจ และปัญญาเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดคุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์ท่ี
สามารถน าตน น าคน น างานได้ในทุกสถานการณ์ 

การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีเกิดจาก การน า 
เป็นอันดับท่ี ๒ แสดงให้เห็นว่าในแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลนั้นจะต้องมีมี
การใช้ข้อมูลท่ีถูกต้อง แม่นย า ทันสมัยและเชื่อถือได้มาช่วยในการติดต่อส่ือสารและงมีการสร้างเจต
คติท่ีดีในอาชีพและการท างานซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ โอฬาร์ ปัญญปิติพัฒน๑๐ ได้ศึกษาวิจัย
เร่ือง “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย ” 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไทย พบว่า มีสภาพปัญหาการ 
พัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของคณะการบริหารพรรคการเมืองไทย โดยมีปัญหา ๔ ด้าน 
ใหญ่ๆ ได้แก่ ๑) ด้านคุณลักษณะ ประกอบด้วย ขาดการพัฒนาตนเองในการเป็นผู้แทนท่ีดี ขาดการ 
ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ขาดความรอบรู้ในทุกด้าน ขาดความตื่นตัว ทันโลก  
ทันเหตุการณ์ ขาดความสามารถในการประสานความสัมพันธ์ ขาดความโปร่งใสท่ีตรวจสอบได้ ๒) 
ด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย ขาดการมีสัจจะ ขาดความน่าเชื่อถือ มีการคอร์รัปชั่น รับสินบน ขาด
ความสุจริต ขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดการเป็นแบบอย่างท่ีดี ๓) ด้านสถานการณ์ ประกอบด้วย ขาด
การท าประชาวิจารณ์ ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหาร หรือแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ขาดการพัฒนาการ 
ขาดความรู้บริหารตามกฎ และประชาธิปไตย ขาดความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการใช้ สติปัญญาในการ
แก้ไขให้ความถูกต้องและ ๔) ด้านการปฏิรูปประกอบด้วย ขาดความเสมอภาค ในทางความคิดของ
ประชาชน ขาดความจริงใจในการปฏิรูป ขาดเป้าหมายท่ีแท้จริงนั้น สืบเนื่องจากผลประโยชน์ ท้ังส้ิน 
มีการแบ่งเป็นกลุ่มๆ ใช้อ านาจแบบเบ็ดเสร็จ ขาดการควบคุมสถานการณ์ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศุภณัฐ เจริญสุข๑๑ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารเทศบาล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าได้แยกออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆ 
ได้แก่ ๑) กลยุทธ์ในการพัฒนาการครองตนยังขาดความเข้าใจตนเองในการน าทางวิสัยทัศน์ ๒) กล
ยุทธ์การพัฒนาการครองคนจะข้อจ ากัดของภาวะผู้น าของเทศบาลยังคงมีจุดอ่อนอยู่มาก และ ๓) กล
ยุทธ์การพัฒนาการครองงาน จะมีประสบการณ์ในการบริหารงานแต่จุดแข็งต่อการพัฒนาภาวะผู้น า

                                          
๑๐ โอฬาร์ ปัญญปิติพัฒน, “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของคณะกรรมการบริหารพรรค

การเมืองไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

๑๑ ศุภณัฐ เจริญสุข, “กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๘๖ 
 

ทางการบริหารเทศบาลจะมีความตั้งใจในการท างานอย่างมากเพื่อการตอบสนองต่อประชาชนในพื้นท่ี
นั้น ๆ 

การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีเกิดจาก การ
วางแผน เป็นอันดับท่ี ๓ แสดงให้เห็นว่าในแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลนั้น
ควรมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและมีการ
จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงานของกิจการซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิษฎาข์ ศรีเครือ
ดง๑๒ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “การพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรี” ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรี มีการก าหนด
โครงสร้าง มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน มีการจัดกีฬาสันทนาการระหว่าง
ชุมชน มีการวางแผนงานร่วมกัน ควรมีการพบปะเพื่อประเมินผลร่วมกันประจ าทุกเดือน และให้มีการ
จัดงานประเพณีท้องถิ่นร่วมกันปัจจัยด้านการมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน คือการมีความจริงใจต่อกัน รับ
ฟังความคิดเห็นให้ความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชน มีการแบ่งปันแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกัน
ระหว่างสมาชิกปัจจัยด้านการมี ส่วนร่วมของสมาชิก การเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ คิดและเสนอปัญหา การแบ่งปันผลประโยชน์ การประเมินผล 
การสนับสนุนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 

การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรีเกิดจาก การจัด
องค์กร เป็นอันดับท่ี ๔ แสดงให้เห็นว่าในแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลนั้นต้อง
มีการตรวจสอบการน าแผนงานไปปฏิบัติ มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและน าผลมา
ปรับปรุงการปฏิ บัติงานใช้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิรัช ย์ ศรีราม๑๓ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง  
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัด
ภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า สภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นชุมชนอยู่ในเขต
เกษตรกรรม และเขตอุตสาหกรรม การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีปัญหา และ
ผลกระทบ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริการสาธารณะ ด้านการบริหารบุคคล ด้านบริหาร
การศึกษา และด้านบริหารสาธารณะสุขการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักพุทธ
ธรรม พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานอยู่ในระดับท่ีดีมาก การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรเทศบาลกับประชาชน ในด้านการบริหาร การบริการ และการสนับสนุน บุคลากรเทศบาล 

                                          
๑๒ อภิษฎาข์ ศรีเครือดง, “การพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรี ”, รายงาน

การวิจัย, (คณะสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
๑๓ ณรัฐ สวาสด์ิรัตน์, “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพรานใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักพุทธธรรม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๘๗ 
 

และประชาชนต้องมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของ
เทศบาล การบริหารงานท่ียึดมั่นในหลักการ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และการเสียสละ เพื่อให้การ
บริหารงานบรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี เกิดจากด้าน
ฉันทะ (ความพึงพอใจในงาน) มาเป็นอันดับท่ี ๑ แสดงให้เห็นว่า ด้านฉันทะ (ความพึงพอใจในงาน) 
เป็นหลักธรรมท่ีท าให้เกิดการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี เป็น
หลักการพื้นฐานของการบริหารงานในองค์กรให้ประสบความส าเร็จไม่ว่าองค์กรใดหรือหน่วยงานใด
จะต้องยึดหลักการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและ มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
องค์กรให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างมีประสิทธิผล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปกรณ์ มหากันธา๑๔ ได้
ศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ” 
ผลการวิจัยพบว่า ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกหลักพุทธธรรมและหลักธรรรมาภิ
บาลกลุ่มผู้บริหาร มีความเห็นเก่ียวกับรูปแบบและ กระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เชิงพุทธบูรณาการ โดยเฉพาะด้านฉันทะ (ความพอใจงาน) พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ อัน
เนื่องมาจากการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารมีความพึงพอใจดูแลเอาใจใส่กับ
การบริหารงานโดยการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา ก าหนดยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้
การพัฒนาการบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสพความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผดุง วรรณทองและคณะ๑๕ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิ
บาท ๔ ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า อิทธิบาท ๔ มีความจ าเป็น
และส าคัญต่อการบริหารองค์กรเอกชน เพราะ ๑) ด้านฉันทะ เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีจะท าให้บุคลากรเกิด
และมีความพอใจในหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพราะสามารถแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีการพัฒนาดียิ่งขึ้นไป สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และอดทนต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองไตร่ตรอง
การท างานท่ีได้รับมอบหมายอยู่เสมอ โดยใช้ก าลังสติปัญญา แสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการ

                                          
๑๔ ปกรณ์ มหากันธา, “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณา 

การ”, ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๗) 

๑๕ ผดุง วรรณทองและคณะ, “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัด
นนทบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๙๙-๑๐๐. 



๑๘๘ 
 

ท างานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรินทร์ นิยมางกูรและคณะ๑๖ ได้
ศึกษาวิจัยเร่ือง “อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการเห็นคุณค่าในตนเองและหลักอิทธิบาท
ธรรมท่ีมีต่อความสุขในการท างานของบุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” ผลการวิจัยพบว่า ๑) จากการวิจัยเชิงส ารวจ พบว่า บุคลากรสายปฏิบัติการท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสุขในการท างาน โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ๒) จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การเห็นคุณค่าในตนเองและหลักอิทธิบาทธรรม ต่างก็มีอิทธิพลโดยตรง
และร่วมกันต่อความสุขในการท างานของบุคลากรสายปฏิบัติการและ ๓) แนวทางการส่งเสริม
ความสุขในการท างานฃองบุคลากรสายปฏิบัติการ คือส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้
บุคลากรมีการเห็นคุณค่าในตนเองและประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี  เกิดจากด้าน
วิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) มาเป็นอันดับท่ี ๒ แสดงให้เห็นว่า ด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) จะ
เป็นหลักส่งเสริมให้การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นท้ังทางด้านการด าเนินการโครงการเพื่อน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นซ่ึงท าให้ประชาชนนั้นได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการได้อย่าง
แท้จริงและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการหาแนวทาง ร่วมคิด ร่วมใช้ปัญญา
พิจารณาสอบสวนถึงปัญหาอุปสรรคหรือโอกาสท่ีจะพัฒนาไปในทางท่ีถูกต้องเป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาลีวัฒน์ จิตต์โสภาและ กฤษดา เชียรวัฒนสุข๑๗ ได้
ศึกษาวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การและอิทธิบาท ๔ ท่ีส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การเมื่อปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยเฉพาะด้านวิมังสา พบว่า
ทุกข้อนั้นอยู่ในระดับมากทุกข้อ จึงท าให้รู้ว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การนั้น เมื่อผู้บริหาร
ได้เล็งเห็นความส าคัญของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพิจารณา
อยู่เนื่องนิตย์ส าหรับการมอบนโยบายหรืองานท่ีส าคัญให้ปฏิบัติตลอดมาส่งผลให้พฤติกรรมของ
พนักงานเป็นไปในทิศทางท่ีดีและงานท่ีออกมานั้นก็จะมีประสิทธิภาพ 

                                          
๑๖ สุรินทร์ นิยมางกูรและคณะ, “อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการเห็นคุณค่าในตนเองและ

หลักอิทธิบาทธรรมที่มี ต่อความสุขในการท างานของบุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาล งกรณราช
วิทยาลัย”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) : ๑๑๔-๑๒๕. 

๑๗ ชาลีวัฒน์ จิตต์โสภาและ กฤษดา เชียรวัฒนสุข, "พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและอิทธิ
บาท 4 ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" Journal of 
Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University, Vol.8 No.1 (January-June 2021) : 
307-319. 



๑๘๙ 
 

การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี เกิดจากด้านจิต
ตะ (เอาจิตฝักใฝ่) มาเป็นอันดับท่ี ๓ แสดงให้เห็นว่า ด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) เป็นหลักธรรมท่ีจะ
ส่งผลให้การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะการ
ด าเนินงานท่ีเป็นไปตามระยะเวลาตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด การติดตามตรวจสอบรวมไปถึงการ
ด าเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการท่ีทางเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี ท่ีก าหนดไว้
และการน าผลการประเมินจากการบริหารงานในด้านต่างๆท่ีมีอยู่ในเทศบาลไปพัฒนาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจริญชัย กุลวัฒนาพรและคณะ๑๘ ได้ศึกษาวิจัย
เร่ือง “รูปแบบการจัดการคุณภาพด้านส่ิงแวดล้อมโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า การจัดการคุณภาพด้านส่ิงแวดล้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๒) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการคุณภาพด้าน
ส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยด้านการพัฒนาการบริหาร ด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพด้านส่ิงแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๑๐ ๓) รูปแบบการจัดการคุณภาพ
ด้านส่ิงแวดล้อมโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
สมุทรปราการ มีการบูรณาการหลักพุทธธรรม คือ มีใจรักในการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและ
การแปรรูปเป็นพลังงาน พากเพียรเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤติและพื้นท่ีเส่ียง ติดตาม
ตรวจสอบ บูรณะและฟ้ืนฟูแม่น้ าสายหลักและปรับปรุงแก้ไขระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ังและการ
เฝ้าระวัง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธนัญพร พิพิธวรโภคินและคณะ๑๙ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง 
“การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติราชการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานีท้ัง ๔ ด้าน (PPSV) ประกอบด้วย ๑. การจัดท าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน (Planning) ๒. การให้ความส าคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ๓. การน า
รูปแบบการใช้บริการร่วมกัน (Shared Services)  ๔. การสร้างและพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม (Value 
Creation) ส่วนท่ี ๒ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี คือ ๑. การจัดการภายในองค์กร ประกอบด้วย การพัฒนา

                                          
๑๘ เจริญชัย กุลวัฒนาพรและคณะ, “รูปแบบการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมโดยการบูรณาการ

หลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 
๑๐ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) : ๙๙-๑๑๓. 

๑๙ พัทธนัญพร พิพิธวรโภคินและคณะ, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี”, วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน์, ปีที่ ๙ 
ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๑๓๗-๑๕๐. 



๑๙๐ 
 

ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันต่อองค์กร บรรยากาศองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร ๒. แรงจูงใจในการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ๑) ฉันทะ: รักงาน ๒) 
วิริยะ: สู้งาน ๓) จิตตะ: ใส่ใจงาน ๔) วิมังสา: ท างานด้วยปัญญา 

การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี  เกิดจากด้าน
วิริยะ (พากเพียรท า) มาเป็นอันดับท่ี ๔ แสดงให้เห็นว่า ด้านวิริยะ (พากเพียรท า)  เป็นหลักของการ
ประเมินสถานการณ์ก่อนการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
ไปตามขั้นตอนท่ีได้วางไว้และการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา ฉัตรช่อฟ้าและคณะ๒๐ ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “โมเดลสมการ
โครงสร้างประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง” ผลการวิจัย
พบว่า ผลการวิจัยพบว่าโมเดลสมการโครงสร้างท่ีพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปัจจัยเชิง
สาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการขยะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองมี  
๔ ปัจจัยหลัก โดยเฉพาะ ปัจจัยน าไป สู่ความส าเร็จ ท่ีจะน าไปสู่ประสิทธิผลการจัดการขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองได้อย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลการจัดการ
ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้น าท่ีมีภาวะผู้น าคือ มีความเฉลียวฉลาด 
สามารถในการจูงใจ ใฝ่คุณธรรมน าพัฒนาและเป็นผู้กล้าตัดสินใจ ท่ีใช้การบริหารองค์การอย่างเป็น
ระบบด้วยการวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบและการพัฒนา พร้อมท้ังมีการเน้นกระบวนการ
มีส่วนร่วมกับมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีท าให้เกิดประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ดังนั้น ในการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อ่างทองให้มีประสิทธิผลจ าเป็นต้องมีปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการบริหาร 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี”ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

                                          
๒๐ อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า, โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม –กันยายน ๒๕๖๓) : 
๖๘-๗๘. 
 



๑๙๑ 
 

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรท่ีจะส่งเสริมประเด็นเร่ืองการพัฒนาการศึกษาให้กับ
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นได้มีความรู้เก่ียวกับการพึ่งพาตนเอง มีความพอดีพอประมาณในการบริหาร
งบประมาณสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุก
พื้นท่ีเพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในการแสดงความคิดเห็น 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรก าหนดการพัฒนากลยุทธผ่านระบบการประชุมระดับ
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นโดยใช้ระบบหมุนเวียนไปตามเทศบาลต่าง ๆ ด้วยการประชาสัมพันธ์ ระบบ
ตัวแทนในรูปของคณะกรรมการส่วนท้องถิ่น รวมท้ังการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการจัดท าคู่มือใน
การวางแผนนโยบาย 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีนโยบายในการก ากับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) ด้านการวางแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี ต้องน าแผนยุทธศาสตร์

ไปปฏิบัติเพื่อรองรับนโยบายของผู้บริหารและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนเข้ามาเก่ียวข้อง ซ่ึงมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและน าไป
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กรและประชาชนในพื้นท่ีได้อย่าง
แท้จริง 

๒) ด้านการจัดองค์การ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี มีการมอบหมาย
หน้าท่ีตามสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน และมีการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานและต าแหน่งหน้าท่ี
และโครงสร้างขององค์กรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปล่ียนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์และสภาพแวดล้อม 

๓) ด้านการน า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน และองค์กรมีการน าข้อเสนอแนะ
หรือข้อคิดเห็นไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน 

๔) ด้านการควบคุม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี ควรน ามาตรการหรือ
ข้อบังคับมาปฏิบัติพร้อมมีบทลงโทษ กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อตกลงท่ีก าหนด
ไว้โดยมีการออก กฎ ระเบียบข้อบังคับเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมจากท่ีกฎหมายก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน 

๕) ควรมีการพัฒนาด้านทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรให้ตรงกับความรู้
ความสามารถและท าให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานท่ีตรงกับความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากร เพื่อจะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



๑๙๒ 
 

๖) ควรจัดระบบการติดตามและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเห็น
ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล แล้วน าผลท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๗) เทศบาล ควรมีแผนงานในการน าเสนอผลงานอย่างเป็นรูปธรรมผลประโยชน์ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนสามารถน าไปสู่การเกิดขึ้นของความสามัคคีกันในเชิงสถาบันทางสังคม
การรับผลประโยชนผ่านกิจกรรมทางสังคมรวมท้ังความสามารถในการผสานงานกับทุก ๆ กลุ่มและ
การท าให้ทุกคนท างานตามการวางแผนท่ีตรงกับนโยบาย ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในตัวของผู้น า
ภาวะผู้น ามีการปฏิบัติตนเองอย่างตรงไปตรงมา 

 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรศึกษาปัจจัยทางด้านอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ท้ังปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอก
องค์กรเพื่อให้ทราบถึงการด าเนินงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ชลบุรีได้ดียิ่งขึ้น 

๒) ควรศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาองค์กรในด้านสารสนเทศ เพื่อมุ่งไปสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น 

๓) องค์กรต่าง ๆ สามารถน าเอาผลวิจัยคร้ังนี้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการก าหนดกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรและน าไปสู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการด าเนินงานได้อย่างแท้จริง 

๔) การศึกษากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕) กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารเทศบาลโดยการน าหลักพุทธธรรมอ่ืนมา
ศึกษาเพื่อให้เกิดความแตกต่างและมีความสมบูรณ์ในเชิงองค์ความรู้มากยิ่งขึ้น 

๖) ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยบูรณาการหลักทฤษฎีท่ัวไปกับหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา 

๗) ควรมีการน าผลการศึกษาวิจัยท่ีได้ในคร้ังนี้ไปเป็นข้อมูลหรือแนวทางในการศึกษาวิจัย
ต่อในเชิงการพัฒนาเพื่อสนับสนุนให้เกิดเป็นรูปธรรมและประยุกต์ใช้ในบริบทของพื้นท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป 



๑๙๓ 

 

บรรณานุกรม  
 

๑. ภาษาไทย : 

   ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
  ข.ข้อมูลทุติยภูมิ  

 

(๑) หนังสือ: 
กนก วงษ์ตระหน่าน. การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘. 
กรมศาสนา. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๓๕. พิมพ์คร้ังท่ี ๓.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมศาสนา, ๒๕๒๑. 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. การให้บริการต่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, ๒๕๔๙. 
ณรงควิ์ทย์  แสงทอง. การบริหารงานทรพัยากรมนุษย์สมัยใหม่ภาคปฏิบัติ. พิมพ์คร้ังท่ี ๓, 
ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ . การจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการบริหารองค์การปกครองท้องถิ่น . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธิ,์ ๒๕๕๖. 
ทองหล่อ เดชไทย .  ภาวะผู้น าเพื่อการบริหารสู่ความเป็นเลิ ศ . กรุงเทพมหานคร :   

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔. 
ทองอาน พาไทสง. ประมวลกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติงานของท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : วี.

เจ.พร้ินติ้ง, ๒๕๕๙. 
ทิศนา แขมมณี. รูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์, 

๒๕๕๐. 
เนตร์พัณณา ยาวิราช. การจัดการสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, ๒๕๕๐. 
บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ .  การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับ CEO. (พิมพ์ค ร้ังท่ี๑๐) 

กรุงเทพมหานคร : พี. เพรส, ๒๕๕๖. 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ. ทัศนคติ: การวัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย. พิมพ์คร้ังท่ี ๒. 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพมิพ ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๖. 



๑๙๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ปัญญา ใช้บางยาง. ธรรมาธิบายหลักธรรมในพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานค : โรงพิมพ์ ธรรมสภา, 

๒๕๔๘. 

ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี. วิเคราะห์บริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร 
ท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ ๔.๐. มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย : วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช, ๒๕๖๐. 

พรชัย เจดามาน. การจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยใช้หัวใจและมันสมอง. กรุงเทพมหานคร : สูตร
ไพศาลบิวเดอร์, ๒๕๕๖.  

พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ). พจนานุกรมธรรมของท่านปัญญานันทะ. กรุงเทพมหานค : 
ธรรมสภา, ม.ป.ป. ๒๕๓๒. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์คร้ังท่ี ๔๖, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ กรม
ศาสนา, ๒๕๔๕. 

พระมหาวิชาญ สุวิชาโณ และคณะ. โรงเรียนวิถีพุทธ  Buddhist Oriented School. 
พระนครศรีอยุธยา : ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สํานักงานพระสอนศีลธรรมและ
หลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒. 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) . ความส าเร็จ หลักธรรมสู่ความส าเร็จและสันติสุข , 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๕. 

ภรณี กีร์ติบุตร. การพัฒนาประสิทธิผลขององค์กร. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , 
๒๕๕๙. 

มารุต วันทนากร. “พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย”. สารานุกรมการปกครอง
ท้องถิ่นไทย, ๒๕๕๗.  

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. การจัดการสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๙. 
รุ่งแก้วแดง และชัยณรงค์สุวรรณสาร. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพองค์การ , แนว

การศึกษาชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา (หน่วยที่๑๑). นนทบุรี 
: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖. 

วรรณา พรหมบุรมย์. การพัฒนามนุษย์ที่ย่ังยืน. (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมมิก, ๒๕๔๐. 
วราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ์. การท างานเป็นทีม. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, ๒๕๕๐. 
สนอง วรอุไร. ท าชีวิตให้ได้ดีและมีสุข . พิมพ์คร้ังท่ี ๑๐. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์อัมรินทร์, 

๒๕๕๐.  



๑๙๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สนิท จรอนันต์. ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: สถาบันนโยบายศึกษา

, พิมพ์ท่ีบริษัทสุขุมและบุตรจํากัด, ๒๕๕๓. 
สมคิด เลิศไพฑูรย์. กฎหมายการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 

ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๗. 
สมใจ ลักษณะ. การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์การ

พิมพ์, ๒๕๕๒. 
สัญญา เคณาภูมิ. กรอบแนวคิดการศึกษาการวางแผนและการบริหารแผน. วารสารวิชาการแพรวา

กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐). 
สาคร สุขทวีวงศ์. การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ จี พี ไซเบอร์พ

รินท์), ๒๕๕๐. 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.). การปรับใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากร

มนุษย์.(เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง สมรรถนะของข้าราชการโครงการพัฒนาการ
ประเมินสมรรถนะด้วยเทคนิคศูนย์การประเมินข้าราชการระดับ “ชํานาญการพิเศษ” 
อาคารศูนย์สัมมนา อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี, ๒๕๕๐. 

สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร : บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จํากัด, 
๒๕๔๗. 

สุพจน์ ทรายแก้ว. การวัดผลการปฏิบัติงาน,เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
กลยุทธ์และการบริหารงานมุ่งผลงาน. เชียงราย : สํานักพิมพ์สถาบันราชภัฎเชียงราย , 
๒๕๔๕. 

สุรพล สุยะพรหม และสุทธิรัก ศรีจันทร์เพ็ญ. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

แสงอรุณ โปร่งธุระ. พุทธศาสน์. กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายเอกสารตํารา สํานักส่งเสริมวิชาการ สถาบัน
ราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๙. 

อภินันท์ จันตะนี. วิธีวิจัยท างธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : วี.เจ. พร้ินติ้ง, ๒๕๓๘. 
อรุณ รักธรรม. ทฤษฏีองค์การสมัยใหม่ : การบริหารองค์การ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๒๕. 
 

 



๑๙๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และรายงานวิจัย: 
  ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์. “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพรานในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ตามหลักพุทธธรรม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

  ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์. “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทหารพรานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามหลักพุทธธรรม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๘. 

ดวงเนตร สําราญวงศ์. “ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาท่ีถ่ายโอนสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๗. 

ทรงราชย์ ไชยญาติ . “ประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่”.
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๓ 

นงลักษณ์ เรือนทอง. “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 

ปกรณ์ มหากันธา. “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ”. 
ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์. “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตชาวนาไทยตามบทบาทของสภา
เกษตรกรแห่งชาติ” . ดุษฎี นิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตร์ ดุษฎีบัญฑิต . สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

ปิติชาย ตันปิติ. “การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๐. 

ปิลัญ ปฎิพิมพาคม. “รูปแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 



๑๙๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ (คําพงษ์) . “การส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาคเหนือตอนบน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด). “รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นํากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อ
พัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือตอนล่าง”. ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๖๐. 

ศุภณัฐ เจริญสุข. “กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

สมคิด ดวงจักร. “ประสิทธิผลของนโยบายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย อลงกรณ์ฯ, ๒๕๕๖. 

สมจิตร พึ่งหรรษพร. “การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบในการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเครือข่ายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี”. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต . 
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

โอฬาร์ ปัญญปิติพัฒน์. “การพัฒนาภาวะผู้นําตามหลักพุทธธรรมของคณะกรรมการบริหารพรรคการ
เมืองไทย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

 (๓) วารสาร: 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองมหาสารคาม. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

เมืองมหาสารคาม. รายงานการวิจัย. มหาสารคาม: เทศบาลเมืองมหาสารคาม, มปพ.  
เจตน์ ตันติวณิชชานนท์. บทบาทของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาชาติ : มุมมองของอาจารย์ ป๋วยอ๊ึง 

ภากรณ์”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์. (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี
ท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒, ๒๕๕๗. 

  เจริญชัย กุลวัฒนาพรและคณะ. “รูปแบบการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมโดยการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔. 



๑๙๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ชาลีวัฒน์ จิตต์โสภาและ กฤษดา เชียรวัฒนสุข. "พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและอิทธิ

บาท 4 ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา". Journal of Management Science Nakhon Pathom 
Rajabhat University. Vol.8 No.1(January-June 2021. 

ณภัทร ปิณฑรัตน์. คุณลักษณะของผู้นําองค์กรตามหลักพละ ๔ ในธุรกิจประกันภัย. รายงานวิจัย. 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

ธิติวุฒิ หมั่นมี. ภาวะผู้นําการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รายงานการ
วิจัย. คณะสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

นฤมล วงษ์เดือน. “สมรรถนะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการบริการสุขภาพแรงงานข้าม
ชาติ”. วารสารปัญญาภิวัฒน์. ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม), ๒๕๖๐. 

บุญช่วย ภูทองเงิน. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้นําท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษมุกดาหาร . 
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, ๔(๓), กันยายน-ธันวาคม, 
๒๕๖๐. 

บุษยมาศ แสงเงิน. ลักษณะของการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา : 
www.gotoknow.org/posts/๓๘๕๘๗๘g. [๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙]. 

ปกรณ์ มหากันธา. “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงพุทธบูรณาการ”, 
ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต . พระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

  ผดุง วรรณทอง และคณะ การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัด
นนทบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ เมษายน-มิถุนายน 
๒๕๖๑. 

พระครูใบฎีกาสุวินท์ สุวิชาโน และคณะ. “การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
สมุทรปราการ”. ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ ๒๕๖๑. 



๑๙๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระครูอุทัยสุตกิจ. ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทสี่ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี, วารสารสมาคมนักวิจัย , ๒๐(๒), 
พฤษภาคม-สิงหาคม, ๒๕๕๘. 

พระครูอุทัยสุตกิจ. ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทสี่ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี. วารสารสมาคมนักวิจัย . ๒๐ (๒), 
พฤษภาคม-สิงหาคม, ๒๕๕๘. 

พระรัตนมุนี (ปุณณมีวิสารโท) “การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนา
สังคม”. ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ ๒๕๖๑. 

พัชรี ชํานาญศิลป์ และคณะ. “การพัฒนาภาวะผู้นําเชิงพุทธของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขต
ภาคเหนือตอนล่าง”. ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๓ .๒๕๕๘ 

  พัทธนัญพร พิพิธวรโภคินและคณะ. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตรปริทรรศน์. ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓.  

มกรพ์พล พันสวัสดิวง และชัยวุฒิ จันมา. การพัฒนาการบริหารตามกระบวนการบริหารและทักษะ
การบริหารของผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, ๑๑(๒๔), มกราคม-เมษายน, 
๒๕๖๐. 

มะณู บุญศรีมณีชัย. รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย. วารสารบทความ ส านักงานปอองกันควบคุมโรคที่ ๗. ปีท่ี ๒๓ ฉบับท่ี 
๓ กันยายน-ธันวาคม, ๒๕๕๙. 

วิทยา จิตนุพงศ์. รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพิเศษจังหวัดตราด, 
วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. ๘(๑), มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๖๑. 

วิสุทธิณี ธานีรัตน์. สมรรถนะผู้นําเทศบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, เอกสารการประชุมวิชาการ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้ งที่ ๑ . คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, ๒๕๖๑. 

สถาพร วิชัยรัมย์. สมรรถนะของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ, รมยสาร, ๑๓(๑), (มกราคม-เมษายน), ๒๕๕๘. 

สถาพร วิชัยรัมย์. สมรรถนะของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ. รมยสาร. ๑๓ (๑), มกราคม-เมษายน, ๒๕๕๘. 



๒๐๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สน รูปสูง. คู่มือประชาธิปไตยชุมชน. แหล่งท่ีมา ,[ออนไลน์] ,www.pdc.go.th/th/images 

/stories/file /Nai_SPM%๕B๑%๕D.pdf, [๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓]. 
สุรินทร์ นิยมางกูรและคณะ. “อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการเห็นคุณค่าในตนเองและหลัก

อิทธิบาทธรรมท่ีมีต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรสายปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒.
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔. 

  อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า, “โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๓ 
กรกฎาคม –กันยายน ๒๕๖๓. 

อภิษฎาข์ ศรีเครือดง. “การพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานของเทศบาลนครนนทบุรี”. รายงานการ
วิจัย. คณะสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

 

(๕) สัมภาษณ์ : 

สัมภาษณ์   พระชลญาณมุนี. ดร. เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปาราม, ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔. 
 พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม. ดร. ผู้อํานวยการหน่วยวิทยบริการจังหวัดชลบุรี คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔. 
 นายสุทิน สุดถิ่น. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปรกฟ้า, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔. 
 นายสุรสิตย์ กังวลกิจ. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านบึง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔. 
 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
 นางอัญชลี จันทรกรานต์ . หัวหน้าสํานักปลัดปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน, ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๔. 
 วีรวิชญ์ เดชศรฐิตวัฒน์. หัวหน้าสํานักปลัดปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔. 
 นายอนุรักษ์ อุตยานะ. หัวหน้าสํานักปลัดปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.  
 นางนันท์ธนาภา เวชเดช. ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
 นายวิรัตน์ ตันติปาลกุล. ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
 นายจักรวาล ตั้งประกอบ. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
 นายมาย ไชยนิตย์. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
 นางสาวจุฑารัตน์ ปริญวชิรพัฒน์. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชลบุรี,  



๒๐๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
 ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
 นายไพศาล สีนาคล้วน. ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
 นายณรงค์ชัย คุณปล้ืม. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข, ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
 ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง. อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔. 
 ผศ.ดร. ธิติวุฒิ หมั่นมี. รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 

 

(๖) สนทนากลุ่ม : 

สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม. ผู้อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 

 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 

 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.. อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 

 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 

 ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง. เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(นานาชาติ) อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 

 อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ. อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 

 นายประสิทธิ์ ผาสุก. ปลัดเทศบาลตําบลหัวกุญแจ ตําบลคลองก่ิว อําเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 

 



๒๐๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
 นายปรีชา แซ่ซ้ือ. ปลัดเทศบาลตําบลเหมือง ตําบลเหมือง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด

ชลบุรี, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 
 นายธราธิป เกียรติวุฒิไกร. ปลัดเทศบาลตําบลบางพระ ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 
๒. ภาษาอังกฤษ: 

  1. Primary Sources 
  2. Secondary Sources 

(I) Books: 

Dele, M. and Hes, K. Creating Training Miracles, (Tokyo: Tosho Insatsu, 1995. 
Drucker, P.F. Management: Tasks, Responsibilities, Practices. (New York: Truman 

Talley Books, 2005. 
Kenicki, A. and Williams, B.K. Management: A Practical Introduction. (2nded.). (New York: 

McGraw-Hill / Irwin, 2006. 
Bateman, S.T. and Snell, A.S. Management: Leading & Collaborating in A Competitive 

World. (8thed.), (Boston, MA: McGraw Hill, 2009. 
Allen, L.A. Organization and Management. (New York: McGraw-Hill, 1958.  
Dele, M. and Hes, K. Creating Training Miracles. (Tokyo: Tosho Insatsu, 1995. 
Draft, R.L. Management. (6thed.), (Australia: Thomson South-Western, 2003. 
Hellriegel, D., Jackson, S. E. and Slocum, J. W., Management: A Competency - 

Based Approach. (10thed), (Singapore: Thomson South-Western), 2005. 
Bloom, Benjamin S. Taxonomy of Educational Objectives.Published by Allyn and 

Bacon, Boston, MA. (Copyright (c) 1997 by Pearson Education), 1956. 
Herzberg, Frederick; Mausner. Bernard and Snyderman, The Motivation to Work. 

(New York: John Wiley), 1959. 
McClelland, D. C. Identifying Competencies with Behavioral-event Interviews. (New 

York: Psychological Science), 1999.  
Richard. L. Organization Theory and Design. (U.S.A.: SouthX, 2001. 
 



๒๐๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Shermon, G. Competencies Based HRM: A Strategic Resource for Competencies 

Mapping. (New Delhi: Tata McGraw – Hill), 2003. 
Hellriegel, D., Jackson, S. E. and Slocum, J. W. Management: A Competency - Based 

Approach. (10thed), (Singapore: Thomson South-Western), 2005. 
Pearce, J. A., & Robinson. R. B. Strategic management: Formulation, 

implementation and contro. (New York: McGraw-Hall, 2009. 
Marc Edelman, Tony Weis et al., “Introduction, Critical perspective food 

sovereignty.” The Journal of Peasant Study Vol. 41 No. 6. 
Abraham Segie and Meni Koslowsky, Participation and Empowerment 

inOrganizations : Modeling,Effectiveness, and Applications, California: 
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ภาคผนวก ก เครื่องมือการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ  



๒๐๕ 
 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาล
เมืองในจังหวัดชลบุรี 

.......................................................................................... 
ค าชี้แจง 
  แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้น เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกับพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี  
  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๕ ตอน คือ 
   ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลท่ัวไป 
   ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการบริหารงาน 
   ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสมัยใหม่ 
   ตอนท่ี ๔ แบบสอบถามเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ 
   ตอนท่ี ๕ แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิผล 
   ตอนท่ี ๖ แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี  
 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
 

พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม (มั่งคั่ง) 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



๒๐๖ 
 
 
 
 
 
ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลทั่วไป 
ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน   หน้าค าตอบท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
  เพียงข้อเดียว 
๑. เพศ  
  ชาย    หญิง 
 
๒. อายุ    
  ต่ ากว่า ๓๐ ปี   ๓๐ – ๔๐ ปี  
  ๔๑ - ๕๐ ปี   ๕๑ ปีขึ้นไป  
 
๓. วุฒิการศึกษาสูงสุด  
  ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
  สูงกว่าปริญญาตรี   
 
๔. ต าแหน่งงาน  
  พนักงานประจ า   ลูกจ้างประจ า 
  ลูกจ้างชั่วคราว   อ่ืนๆ (ระบุ)....... 
 
๕. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในเทศบาล 
  น้อยกว่า ๕ ปี   ๕ – ๑๐ ปี 
  ๑๑ – ๒๐ ปี   มากกว่า ๒๐ ปี 
 
 
 

 
 
 



๒๐๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการบริหารงาน 
 
ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน   ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  ๕ = มากท่ีสุด    ๔ = มาก   ๓ = ปานกลาง   ๒ =  น้อย    ๑ = น้อยท่ีสุด  
 
แรงจูงใจในการบริหารงานส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ปัจจัยจูงใจ      

๑. มีความรู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานท่ีประสบ
ความส าเร็จ 

     

๒. ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานยกย่องชมเชยเมื่อ
ปฏิบัติงานจนประสบความส าเร็จ 

     

๓. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีสร้างสรรค์จนส าเร็จ 

     

๔. มีอิสระในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ 

     

๕. การได้รับการสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้า
ตามความรู้ความสามารถ 

     

๖. มีโอกาสในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์อยู่
เสมอ เช่น ได้ไปดูงาน อบรม สัมมนา เป็นต้น 

     

๗. ผู้บังคับบัญชายอมรับในความรู้ความสามารถ      



๒๐๘ 
 
แรงจูงใจในการบริหารงานส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ปัจจัยค้ าจุน      

๑. หน่วยงานมีการจัดระบบสวัสดิการและเงินตอบ
แทนอ่ืน ๆ เช่น ค่าเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน
การท างานนอกเวลา เป็นต้น 

     

๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

     

๓. การท างานในองค์การนี้ช่วยส่งเสริมความมั่นคงใน
ชีวิตส่วนตัว 

     

๔. มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่งท่ี
ได้รับ 

     

๕. ผู้ บังคับบัญชาให้ก าลังใจและส่งเสริมในการ
ปฏิบัติงาน 

     

๖. มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกคน 

     

๗. หน่วยงานมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ 

     

 
 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสมัยใหม่ 
ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน   ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  ๕ = มากท่ีสุด    ๔ = มาก   ๓ = ปานกลาง   ๒ =  น้อย    ๑ = น้อยท่ีสุด  
 
การบริหารสมัยใหม่ส่งผลต่อประสิทธผิลการบริหารงานของ

เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านการวางแผน      

๑. จัดประชุมพนักงานเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการมาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ

     



๒๐๙ 
 
การบริหารสมัยใหม่ส่งผลต่อประสิทธผิลการบริหารงานของ

เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
บริหารงาน 
๒. เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพงานปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพงานของกิจการ 

     

๓. เทศบาลมีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนงานของ
กิจการ 

     

๔. เทศบาลมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีการปฏิบัติงานในการ
ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 

     

ด้านการจัดองค์การ      
๑. เทศบาลมีการส่งเสริมให้พนักงานแสวงหาวิทยาการใหม่ๆ 
มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

     

๒. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและน าผลมาปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 

     

๓. เทศบาลมีการตรวจสอบการน าแผนงานไปใช้      
๔. เทศบาลมีการติดตาม ตรวจสอบการใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับพนักงาน 

     

ด้านการน า      
๑. เทศบาลมีการวางแผนและประสานงานท่ีดีก่อนตัดสินใจโดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น 

     

๒. เป็นแบบอย่างท่ีดีเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม      
๓. เทศบาลมีการสร้างเจตคติท่ีดีในอาชีพและการท างาน      
๔. เทศบาลมีการใช้ข้อมูลท่ีถูกต้อง แม่นย า ทันสมัยและเชื่อถือ
ได้มาช่วยในการติดต่อส่ือสาร 

     

ด้านการควบคุม      
๑. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ
ระหว่างด าเนินการร่วมกับพนักงาน 

     

๒. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากส้ินสุดการ
ด าเนินการตามแผนงานโครงการ โดยเปรียบเทียบกับ

     



๒๑๐ 
 
การบริหารสมัยใหม่ส่งผลต่อประสิทธผิลการบริหารงานของ

เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
๓. น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกประเภทมาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

     

๔. เทศบาลมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานท่ี
ก าหนดไว้ในแผนงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานท่ี
ก าหนด 

     

 
 
ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท ๔ 
ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน   ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  ๕ = มากท่ีสุด  ๔ = มาก  ๓ = ปานกลาง  ๒ =  น้อย  ๑ = น้อยท่ีสุด  

หลักอิทธิบาท ๔ ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงานของ
เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 

ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านฉันทะ (มีใจรัก)      
๑. เทศบาลมีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

     

๒. เทศบาลมีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา      
๓. เทศบาลมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนา 

     

ด้านวิริยะ (พากเพียรท า)      
๑. เทศบาลมีการประเมินสถานการณ์ก่อนการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการ 

     

๒. เทศบาลมีการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการไปตาม
ขั้นตอนท่ีได้วางไว้ 

     

๓. เทศบาลมีการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

     

ด้านจิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่)      



๒๑๑ 
 

หลักอิทธิบาท ๔ ส่งผลต่อประสิทธิผลการบรหิารงานของ
เทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 

ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. เทศบาลมีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด      
๒. เทศบาลมีการติดตามตรวจสอบและการด าเนินงานระหว่าง
การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ 

     

๓.เทศบาลมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     

ด้านวิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน)      
๑. ผลการด าเนินโครงการ/กิจการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

     

๒. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
อย่างแท้จริง 

     

๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหาแนวทางแก้ไข ปัญหา
จากการติดตามและประเมินผล 

     

 
 
ตอนที่ ๕ แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี 
ค าชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน   ท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 
  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
  ๕ = มากท่ีสุด    ๔ = มาก   ๓ = ปานกลาง   ๒ =  น้อย    ๑ = น้อยท่ีสุด  
 

ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัด
ชลบุรี 

ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านแผนพัฒนาเทศบาล      
๑. เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มองค์กร หรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 

     

๒. เทศบาลมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนา ท่ีก าหนดไว้      
๓. เทศบาลมีการด าเนินงานบรรลุตามแผนพัฒนา      
๔. เทศบาลมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา      
๕.เทศบาลมีการน าผลการประเมินไปใช้ใน การพัฒนางาน      



๒๑๒ 
 

ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัด
ชลบุรี 

ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ด้านคุณภาพการให้บริการ      
๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี      
๒. เทศบาลมีโครงการบริการประชาชนใน วันหยุด      
๓. เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจและตั้งใจในการให้บริการประชาชน      
๔. เทศบาลมีการจัดบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ      
๕. เจ้าหน้าท่ีบริการประชาชนโดยยึดหลักความเสมอภาค      

ด้านการปฏิบัติราชการ      
๑. เทศบาลมีแผนในการด าเนินกิจกรรมและโครงการ      
๒. เทศบาลมีการบริหารงบประมาณเป็นไปตาม แผนท่ีวางไว้      
๓.เทศบาลมีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

     

๔. เทศบาลมีการบริหารงบประมาณเป็นไปตาม แผนท่ีวางไว้       
๕.เทศบาลมีผลจากการด า เนินโครงการเป็นไป  ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

     

ด้านการพัฒนาองค์กร      
๑.เทศบาลมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการท างานไว้อย่าง
ชัดเจน 

     

๒. เทศบาลมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
๓. เทศบาลมีการวางแผนอัตราก าลังภายใน หน่วยงานไว้อย่าง
ชัดเจน 

     

๔. เทศบาลมีมาตรการในการลดขั้นตอนการท างาน      
๕. เทศบาลมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้  ฝึกอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ 

     

 
ตอนที่ ๖ แบบสอบถามปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิผล
การบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี  
 
๑. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลฯ ด้านการพัฒนาเทศบาล 



๒๑๓ 
 
  ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๒. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลฯ ด้านคุณภาพการให้บริการ 
  ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................... ................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
  ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................... ................................................. 
................................................................................................................................................................ 
๓. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลฯ ด้านการปฏิบัติราชการ 
  ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๔. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลฯ ด้านการพัฒนาองค์กร 
  ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................... ........................... 
................................................................................................................................................................ 



๒๑๔ 
 
  ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................... ................................................................. 
 

ขอเจริญพรขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 
 

 

 

 

แบบสัมภาษณ ์
เรื่อง พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลในการบรหิารงานของเทศบาล 

ในจังหวัดชลบรุ ี
********************************************************** 

 
ตอนที่๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีให้สัมภาษณ์............................................................................เวลา..............................น. 
ชื่อ/นามสกุล........................................................................................................................................... 
อายุ...........ปี ต าแหน่ง............................................................................................................................ 

ตอนที่ ๒  ตามทัศนะของท่าน ท่านคิดว่าการพัฒนาประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาล 

ควรเป็นอย่างไร 

 ๑. ด้านแผนพัฒนาของเทศบาล 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



๒๑๕ 
 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

๒. ด้านคุณภาพการให้บริการ
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
๓. ด้านการปฏิบัติราชการ 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
๔. ด้านการพัฒนาองค์กร 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................... 
ตอนที่ ๓ ตามทัศนะของท่าน ท่านคิดว่าหลักอิทธิบาท ๔ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน

ของเทศบาล ควรเป็นอย่างไร 
๑. ฉันทะ (มีใจรัก) 

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

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



๒๑๖ 
 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

๒. วิริยะ (พากเพียรท า) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

๓. จิตตะ (เอาจิตฝักใฝ่) 
................................................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... ........................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๔. วิมังสา (ใช้ปัญญาสอบสวน) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ตอนที่ ๔ ท่านมีแนวทางใดบ้างที่จะเป็นการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาล  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... ..................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
********************************************************** 

ขออนุโมทนาขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่า 

ในการตอบแบบสัมภาษณ์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย 

 



๒๑๗ 
 
 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

  



๒๑๘ 
 

  
     

 
 

 

 



๒๑๙ 
 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 



๒๒๐ 
 

 
ภาคผนวก ค  

ผลการวิเคราะห์ค่า IOC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๑ 
 

                             

 

  
 

 



๒๒๒ 
 

  
 

 

  
 



๒๒๓ 
 

 

 

 

 
 

 



๒๒๔ 
 

 
ภาคผนวก ง  

หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
(Try Out) 

 

 

 



๒๒๕ 
 

 



๒๒๖ 
 

 
ภาคผนวก จ  

ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๗ 
 

 

        

 



๒๒๘ 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๙ 
 
 

  
 

 

  
 



๒๓๐ 
 
 

  
 

 

  
 



๒๓๑ 
 

 

 



๒๓๒ 
 

 
ภาคผนวก ช 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๓ 
 
 

  
 

 

  
 



๒๓๔ 
 
 

  
 

 

  
 



๒๓๕ 
 
 

  
 

 

  
 



๒๓๖ 
 
 

 

 

    

 
 

 

 



๒๓๗ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๘ 
 
 

 

 
ภาคผนวก ซ  

ประมวลภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๙ 
 

 
 
 

  
สัมภาษณ์ พระชลญาณมุนี, ดร สัมภาษณ์ พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม, ดร. 
ต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมาราม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการจังหวัด

ชลบุรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

สัมภาษณ์ท่ีวัดอุทกเขปาราม สัมภาษณ์ท่ีวัดใหญ่อินทราราม (พระอาราม
หลวง) 

วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ วันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ 
 
 
 

  
สัมภาษณ์ นายสุทิน สุดถิ่น สัมภาษณ์ นายสุรสิตย์ กังวลกิจ 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปรกฟ้า ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านบึง 
สัมภาษณ์ท่ีเทศบาลเมืองปรกฟ้า สัมภาษณ์ท่ีเทศบาลเมืองบ้านบึง 
วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 



๒๔๐ 
 
 
 
 
 

  
สัมภาษณ์ นายวีรวิชญ์ เดชศรฐิตวัฒน์ สัมภาษณ์ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดปลัดเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า 

ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ 

สัมภาษณ์ท่ีเทศบาลเมืองปรกฟ้า สัมภาษณ์ท่ีเทศบาลเมืองสัตหีบ 
วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

 

  
สัมภาษณ์ นางอัญชลี จันทรกรานต์ สัมภาษณ์ นายอนุรักษ์ อุตยานะ 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดปลัดเทศบาลเมืองบ้าน
สวน 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดปลัดเทศบาลเมือง
สัตหีบ 

สัมภาษณ์ท่ีเทศบาลเมืองบ้านสวน สัมภาษณ์ท่ีเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 



๒๔๑ 
 
 

 

 

  
สัมภาษณ์ นางนันท์ธนาภา เวชเดช สัมภาษณ์ นายวิรัตน์ ตันติปาลกุล 
ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ 
สัมภาษณ์ท่ีเทศบาลเมืองพนัสนคิม สัมภาษณ์ท่ีเทศบาลเมืองหนองปรือ 
วันท่ี ๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ วันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

 

 

  
สัมภาษณ์ นายจักรวาล ตั้งประกอบ สัมภาษณ์ นายมาย ไชยนิตย์ 
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนอง

ปรือ 
สัมภาษณ์ท่ีเทศบาลเมืองบ้านสวน สัมภาษณ์ท่ีเทศบาลเมืองหนองปรือ 



๒๔๒ 
 
วันท่ี ๗ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ วันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
  

 

 

  
สัมภาษณ์ นางสาวจุฑารัตน ์ปริญวชิรพฒัน์ สัมภาษณ์ นายไพศาล สีนาคล้วน 
ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองชลบุรี 

ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข 

สัมภาษณ์ท่ีเทศบาลเมืองชลบุรี สัมภาษณ์ท่ีเทศบาลเมืองแสนสุข 
วันท่ี ๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ 

 



๒๔๓ 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายณรงค์ชัย คุณปล้ืม สัมภาษณ์ ผศ.ดร. ธิติวุฒิ หมั่นมี  
ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ต าแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์/ประธาน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
สังคมศาสตร์ 

สัมภาษณ์ท่ีเทศบาลเมืองแสนสุข สัมภาษณ์ท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันอาทิตย์ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
สัมภาษณ์ท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔ 



๒๔๔ 
 
  

 

 

 
ภาคผนวก ฌ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมสนทนากลุ่ม  
(FOCUS GROUP DISCUSSION) 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔๕ 
 
 
 
 
 

  
 

 



๒๔๖ 
 

  
 

 

  
 



๒๔๗ 
 
 

  
 

 

  



๒๔๘ 
 
 

 

 
 

 



๒๔๙ 
 

 
ภาคผนวก ญ  

ประมวลภาพจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ  
(FOCUS GROUP DISCUSSION) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๐ 
 

 
 

 

  
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภ า ค วิ ช า รั ฐ ศ า สต ร์  ค ณะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ต าแหน่ง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
ฝ่ายวิชาการ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
วันศุกร์ ท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันศุกร์ ท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ห้อง B507 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ห้อง B507 

 

  
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ต าแหน่ง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ



๒๕๑ 
 
ราชวิทยาลัย    ราชวิทยาลัย 
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
วันศุกร์ ท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันศุกร์ ท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านระบบ Zoom Video Conference 
ID:4567898999 

ผ่านระบบ Zoom Video Conference 
ID:4567898999 

 

  
ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 
ต าแหน่ง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (นานาชาติ ) 
อาจ ารย์ ประจ าภาควิ ชา รั ฐศ าสต ร์  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus GroupDiscussion) 
วันศุกร์ ท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันศุกร์ ท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านระบบ Zoom Video Conference 
ID:4567898999 

ผ่านระบบ Zoom Video Conference 
ID:4567898999 



๒๕๒ 
 

 

 
 

 
นายปรีชา แซ่ซ้ือ 
ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลเหมือง  
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
วันศุกร์ ท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านระบบ Zoom Video Conference 
ID:4567898999 

 

นายธราธิป เกียรติวุฒิไกร นายประสิทธิ์  ผาสุข 
ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลบางพระ ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลหัวกุณแจ 
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
วันศุกร์ ท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันศุกร์ ท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านระบบ Zoom Video Conference 
ID:4567898999 

ผ่านระบบ Zoom Video Conference 
ID:4567898999 



๒๕๓ 
 
 
 

 
 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ   :  พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม (มั่งคั่ง) 
   :  PHRAMAHAWISET KANTADHOMMO (MANGKHANG) 
วันเกิด   :  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๒๗ 
สถานที่เกิด  :  ๖๗ ม. ๑ ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี 
อุปสมบท  :  วันอาทิตย์ท่ี  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ณ วัดมาบไผ่ ต าบลมาบไผ่  
      อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
การศึกษา  :  พ.ศ. ๒๕๕๓ แผนกธรรม นักธรรมชั้นเอก 

     พ.ศ. ๒๕๕๓ แผนกบาลี เปรียญธรรม ๓ ประโยค  
     พ.ศ. ๒๕๖๐ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) ภาควิชารัฐศาสตร์ 
                  สาขาวิ ชาการจัดการเชิ งพุทธ มหาวิทยา ลัยมหาจุฬาลงกรณ 

                                   ราชวิทยาลัย  
  :  พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ภาควิชารัฐศาสตร์  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ต าแหน่งงานหน้าที่ :  พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
:  พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ส านักเรียนคณะ 
จังหวัดชลบุรี 
: พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นพระธรรมทูต สายปฏิบัติการจังหวัดชลบุรี 
: พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นพระวินยาธิการ ศูนย์พระวินยาธิการประจ าจังหวัดชลบุรี 
:  พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดมาบคล้า ต าบลคลองก่ิว อ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี 

ผลงานทางวิชาการ :  งานวิจัย 



๒๕๔ 
 

- พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม “บทบาทผู้น าฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งในชุมชนอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี” สารนิพนธ์. สาขาวิชา
รัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๖๒. 

   :  บทความทางวิชาการ 
- พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม “การจัดการความขัดแย้งตามหลักสาราณีย
ธรรม”. นิตยสารพุทธจักร ฉบับพิเศษ. เนื่องในงานสัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติ  ณ มหาวิทยา ลัยพระพุทธศาสนา สีหนุ ราช  ประ เทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (International Seminar, 
Buddhist Sihanouk Raja University Cambodia, March 27, 2021) : 
160-168. 
- พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานเทศบาล
ตามหลักอิทธิบาท 4” วารสาร วิทยาลัยสงฆ์ เลย. ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๓ 
(กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๔). 

 - พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนเทศบาลเมือง” วารสาร วิทยาลัยสงฆ์เลย. ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๓  
(กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๔) : ๔๖-๕๕. 

ปีที่เข้าศึกษา     :  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ปีที่ส าเร็จการศึกษา  :  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ศึกษาดูงาน  :  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ ศูนย์ราชการ หน่วยงานงาน คือ  
                                  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานีและ
               ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  
       วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
   :  ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๑๓ 
      ธันวาคม ๒๕๖๑ 
   :  ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศกัมพูชา เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : เ ล ข ท่ี  ๑ ๒๐  หมู่ ท่ี  ๒  วั ด ม าบ ไ ผ่  ต า บ ลม า บ ไ ผ่  อ า เ ภ อ 
                                  บ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๗๐ โทร ๐๙๒-๕๖๓-๐๐๕๖ 

     E-mail: mahawiset08@ gmail.com 
 
 



๒๕๕ 
 

 
 

 


