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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค คือ (๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ตามทัศนะของบุคลากร (๒) เพ่ือเปรียบเทียบ
ทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิ
บาท ๔ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ (๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลัก        
อิทธิบาท ๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก ดําเนินการวิจัยโดย
วิธีวิ จัยเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสํานักงาน      
จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๓ ใชการสุมแบบเจาะจงไดกลุมตัวอยาง จํานวน ๑๒๒ คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .
๙๖ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร หาคาความถี่ คารอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวน  
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 

 ผลการวิจัยพบวา  

 ๑. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ตามทัศนะของบุคลากรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = ๔.๑๙) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานฉันทะ อยูในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๒๖) สวนดานวิริยะ จิตตะ และวิมังสา อยูใน
ระดับมาก 
 ๒. ผลการเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร
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ผูตอบแบบสอบถาม พบวา บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และรายได ตางกัน
มีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔   
โดยภาพรวมไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
บุคลากรที่มีเพศตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ตามหลัก อิทธิบาท ๔ ดานวิมังสา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  
 ๓. แนวทางการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก คือ บุคลากรควรมีความตองการใฝใจรักที่จะปฏิบัติงานอยูเสมอ 
ปรารถนาที่จะปฏิบัติงานใหไดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป มีความขยัน หม่ันประกอบการงานดวยความ
พยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไมทอถอย ตองตั้งจิตรับรูในภารกิจที่ไดรับมอบหมายโดย
ปฏิบัติงานดวยความคิด เอาจิตฝกใฝ ไมปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแก
งานที่ปฏิบัติอยางแทจริง และหม่ันใชปญญาพิจารณา ใครครวญ ตรวจตราหาเหตุผล ตรวจสอบ
ขอยิ่งหยอนในงานนั้นๆ ที่สําคัญตองรูจักการวางแผนงาน วัดผลและคิดคนวิธีแกไขปรับปรุงงาน
ใหดีขึ้นอยูตลอดเวลา 
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ABSTRACT 

 This research study aims to (1) examine the efficiency on administration and 
management at Phitsanuok Governor’s Office according to its staff’s attitudes on four 
Iddhipadas (Path of Accomplishment); (2) compare those attitudes with such efficiency 
classified by personal factors; and (3) investigate ways of applying four Iddhipadas to 
develop the efficiency of the administration at Phitsanuok Governor’s Office. The study 
was conducted by survey research methodology, and the subjects were the staff 
working at the Office in 2010. The purposive sampling was applied to gain 122 subjects. 
The research instruments were a questionnaire designed by the researcher with the 
reliability at .96 throughout the study. The analysis was taken by SPSS Program to find 
frequency, percentage, average, standard deviation, T-Test and one-way analysis of 
variance. According to the study, it was found that: 

1. The efficiency on administration and management at Phitsanuok 
Governor’s Office according to its staff’s attitudes on four Iddhipadas was generally at 
the high level ( X = 4.19). When considered differently, it was found that Chanda 
(Aspiration) was the highest ( X = 4.26); Viriya (Exertion), Citta (Thoughtfulness) and 
Vimamsa (Examination) were also at high level. 



 (๔) 

2. Regarding the comparison of the staff’s attitudes on four Iddhipadas with 
the administrative and management efficiency at Phitsanuok Governor’s Office classified 
by personal factors, the data showed that the staff who had different gender, age, 
education, position and income, held different attitudes. Nevertheless, in general, their 
attitudes were not much different; this did not follow the research hypothesis. When 
considered differently, it was found that the staff with different genders had the 
statistical significance at .05. 

3. In conclusion, the application of four Iddhipadas to develop the efficiency 
of the administration at Phitsanuok Governor’s Office could be gained by the staff who 
had an aspiration or a will to work regularly and desired to make their work more and 
more efficient. This also included their diligence, effort, strength, endurance, concerned 
and persistence. They should also realize their assigned duty by working with 
thoughtfulness, attention and concentration, including sincere devotion. Finally, they 
should apply their wisdom to consider, reasoning and examine the weaknesses in each 
work along with well-planned strategy, evaluation and improvement. 
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ผศ.ดร.สุพรต  บุญออน, ผศ.อานนท  เมธีวรฉัตร และอาจารยกิตติพัฒน  รัศมี ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
แบบสอบถามและ ขอกราบขอบพระคุณพระมหาวรัญู  วรัฺู, ดร. และดร.สุดากาญจน  ปทมดิลก       
ท่ีกรุณาใหคําแนะนําในการเขียนบทคัดยอฉบับภาษาอังกฤษท่ีถูกตองแกผูวิจัย 

 ขอขอบคุณทาน ดร.ปรีชา  เรืองจันทร ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก และบุคลากร
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกทุกทาน ที่ใหโอกาสผูวิจัยไดศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔  ขอขอบคุณ พันตํารวจเอกสุทธิพันธุ รูธรรม และ
บุคลากรของตํารวจภูธรภาค ๖   ทุกทานท่ีไดใหความรวมมือตอบแบบสอบถามเพ่ือเปนขอมูล
ตัวอยาง (Try Out) ท่ีสําคัญขอกราบขอบพระคุณ คุณพอเฉลิม – คุณแมสมบูรณ  นาแกว        
บิดา-มารดา ผูใหกําเนิดและค้ําจุนดูแลผูวิจัยจนประสบความสําเร็จดังเชนทุกวันนี้ ขอขอบพระคุณ 
ครอบครัวเฉลิมเชนนทร ท่ีเก้ือหนุนโอกาสทางการศึกษาและอาชีพการงานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
ขอบคุณดาบตํารวจบุญสราง – เด็กชายธนดล – เด็กชายนิพิฐพนธ  กลิ่นนิ่มนวล ตลอดจน 
ครอบครัวกลิ่นนิ่มนวล ทุกทาน ท่ีเปนกําลังใจสําคัญ ใหผูวิจัยประสบความสําเร็จทางการศึกษา
ระดับปริญญาโทอยางเต็มภาคภูมิ ขอบพระคุณอาจารยทุกรูป/ทาน ตลอดจนเจาหนาที่และเพ่ือน
นิสิต รุน  ๑  สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย            
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค ทุกรูป/คน ท่ีใหคําแนะนําและติดตามผลการดําเนินงานเปนอยางดี 

 คุณคาและประโยชนใดๆ  อันพึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบบูชาเปน
กตเวทิตาคุณ แดคุณบิดา – มารดา บูรพาจารย ญาติพ่ีนองรวมสายโลหิต ครอบครัวและผูมีพระคุณ
ทุกทาน ซึ่งถือไดวาทุกทานไดรวมสรรคสรางวิทยานิพนธกับผูวิจัยจนประสบความสําเร็จ อยางดียิ่ง 
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     ๒.๒.๒  ทฤษฎี ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ    ๕๓ 
  ๒.๓ หลักการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก   ๖๐ 
     ๒.๓.๑  อํานาจหนาที่สํานักงานจังหวัด    ๖๑ 
     ๒.๓.๒  การจัดตั้งและปรบัปรุงการกําหนดตําแหนงในกลุมบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคล     ๖๒ 
     ๒.๓.๓  ขอบเขตของฝายอํานวยการและกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ในสํานักงานจังหวัด   ๖๓ 



 

 

(๗) 

สารบัญ (ตอ)  

เร่ือง                                                          หนา 

     ๒.๓.๔  กรอบโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานจังหวัดปจจุบัน   ๖๖ 
     ๒.๓.๕  โครงสรางการแบงงานภายในสํานักงานจังหวัด          ๖๗ 
  ๒.๔ แนวคิด ที่เก่ียวของกับหลักอิทธิบาท ๔   ๖๘ 
     ๒.๔.๑  ความหมายและความสําคัญของหลักอิทธิบาท ๔      ๖๘ 
     ๒.๔.๒  องคประกอบของหลักอิทธิบาท ๔   ๗๓ 
     ๒.๔.๓  ประโยชนของหลักอิทธิบาท ๔   ๗๖ 
     ๒.๔.๔  หลักการและแนวคิดเก่ียวกบัหลักอิทธิบาท ๔ ในพระไตรปฎก   ๗๗ 
  ๒.๕ งานวิจัยที่เก่ียวของ   ๘๒ 
     ๒.๕.๑  งานวิจัยที่เก่ียวของกับประสทิธิภาพ   ๘๒ 
     ๒.๕.๒  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ   ๘๙ 
     ๒.๕.๓  งานวิจัยที่เก่ียวของกับสํานักงานจังหวัด   ๙๔ 
     ๒.๕.๔  งานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักอิทธิบาท ๔   ๙๗ 
  ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย  ๑๐๔ 

บทที่  ๓ วิธีดําเนินการวิจัย   

  ๓.๑ รูปแบบการวจัิย  ๑๐๖ 
  ๓.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง  ๑๐๖ 
  ๓.๓ เคร่ืองมือการวิจัย  ๑๐๗ 
  ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล  ๑๑๐ 
  ๓.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถติิที่ใชในการวเิคราะหขอมูล  ๑๑๑ 

บทที่ ๔ ผลการศึกษา   

  ๔.๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ๑๑๓ 
  ๔.๒ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก   
   ตามหลักอิทธบิาท ๔ ๑๑๖ 
  ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการ 
   บริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ 
   จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล   ๑๒๑ 
 



 

 

(๘) 

สารบัญ (ตอ)  

เร่ือง                                                          หนา 

  ๔.๔ แนวทางการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ   
   การบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก ๑๒๕ 
  ๔.๕ องคความรูที่ไดจากการวิจัย ๑๓๒ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ   

  ๕.๑ สรุปผลการวิจัย  ๑๓๔ 
  ๕.๒ อภิปรายผล  ๑๓๘ 
  ๕.๓ ขอเสนอแนะ  ๑๔๖ 

บรรณานุกรม  ๑๕๐ 

ภาคผนวก   

  ภาคผนวก  ก รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ๑๖๓ 
  ภาคผนวก  ข คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  ๑๖๕ 
  ภาคผนวก  ค ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม  ๑๖๗ 
  ภาคผนวก  ง หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจแกไขเครื่องมือที่ใชในการ 
                   ทําวิทยานิพนธและหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย ๑๗๒ 
  ภาคผนวก  จ แบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย  ๑๘๐ 

ประวัติผูวิจัย   ๑๘๙

    

    

  

  

 
 



 

 

(๙) 

สารบัญตาราง 

ตารางที่                                                หนา 

๓.๑      จํานวนประชากรที่เปนกลุมศึกษา                    ๑๐๗ 
๔.๑    จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนก 
    ตามปจจัยสวนบุคคล                   ๑๑๔ 
๔.๒   คาเฉลีย่ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน และประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
    สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธบิาท ๔ โดยภาพรวม           ๑๑๖ 
๔.๓    คาเฉลีย่ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน และประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
   สํานักงานจังหวดัพิษณุโลกตามหลักอิทธบิาท ๔ ดานฉันทะ            ๑๑๗ 
๔.๔  คาเฉลีย่ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน และประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
   สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธบิาท ๔ ดานวิริยะ              ๑๑๘ 
๔.๕   คาเฉลีย่ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน และประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
   สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธบิาท ๔ ดานจิตตะ            ๑๑๙ 
๔.๖   คาเฉลีย่ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน และประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 
   สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธบิาท ๔ ดานวิมังสา           ๑๒๐ 
๔.๗  ทัศนะของบุคลากรตอประสทิธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน 
   จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามเพศ             ๑๒๑ 
๔.๘  ทัศนะของบุคลากรตอประสทิธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน 
   จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามอายุ             ๑๒๒ 
๔.๙   ทัศนะของบุคลากรตอประสทิธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน 
   จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามระดับการศึกษา            ๑๒๓ 
๔.๑๐  ทัศนะของบุคลากรตอประสทิธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน 
   จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามตําแหนง           ๑๒๓ 
๔.๑๑  ทัศนะของบุคลากรตอประสทิธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน 
   จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามรายได            ๑๒๔ 



 (๑๐) 

สารบัญแผนภูมิ 

แผนภาพที่                                                      หนา 

๒.๑     กรอบการบรหิารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ ์      ๓๗ 
๒.๒ กรอบแนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงานในการบริหาร 
  แบบมุงผลสัมฤทธิ์        ๓๘ 
๒.๓ กรอบทฤษฎีลาํดับขั้นความตองการของมนุษยของมาสโลว   ๕๗ 
๒.๔ กรอบโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานจังหวัดปจจุบัน    ๖๖ 
๒.๕ กรอบโครงสรางการแบงงานภายในของสํานักงานจังหวัด    ๖๗ 
๒.๖  กรอบแนวคิดการวิจัย                ๑๐๕ 
๔.๑  องคความรูที่ไดจากการวิจัย แบบที่ ๑                    ๑๓๒ 
๔.๒ องคความรูที่ไดจากการวิจัย แบบที่ ๒                ๑๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (๑๑) 

 



 

 

(๑๑) 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 

ก. คํายอช่ือคัมภีรพระไตรปฎก 

 การอางอิงอักษรยอในวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด การอางอิงไดระบุ เลม/ขอ/
หนา หลังอักษรชื่อคัมภีร โดยใชอักษรยอตัวพ้ืนปกติ เชน ที.สี. (บาลี) ๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) 
๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เลม ๙ ขอ ๒๗๖ หนา ๙๗ ฉบับ
มหาจุฬาเตปฎกํ ๒๕๐๐ และทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เลม ๙ ขอ ๒๗๖ หนา ๙๘ ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ เปนตน  

 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ไดแก พระสุตตันตปฎก และพระอภิธรรมปฎก เฉพาะที่ใชอางอิงในวิทยานิพนธ
ฉบับน้ีเทาน้ัน ซ่ึงมีดังตอไปน้ี 

พระสุตตันตปฎก 

ม.ม.  (ไทย) = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปฺจก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปฎก 

อภิ.วิ.  (ไทย) = อภิธรรมปฎก วิภังค    (ภาษาไทย) 
   

 



 

 

บทที่ ๑ 

บทนํา 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 สังคมมนุษย เปนสังคมที่ประกอบดวยองคการหรือหนวยงานนานาชนิด ซ่ึงองคการ
เหลาน้ีจะมีความผูกพันกับวิถีชีวิตมนุษยตั้งแตแรกเกิด กลาวคือ มนุษยถือกําเนิดมาใน
โรงพยาบาล ไดรับการศึกษาจากสถาบันการศึกษา และประกอบอาชีพในองคการทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน ดังน้ัน องคการหรือหนวยงานจึงมิใชสิ่งแปลกใหม แตเปนสิ่งที่มีมาตั้งแต     
สมัยโบราณ องคการมักเปนที่รวมของงานและคน โดยงานจะสําเร็จบรรลุตามเปาหมายหรือไม
น้ันขึ้นอยูกับหลักการบริหารและการจัดองคการเปนสําคัญ๑ เม่ือใดก็ตามที่ผูบริหาร มีความรู 
ความเขาใจ ในธรรมชาติขององคการผูบริหารก็จะสามารถประยุกตหลักการบริหารองคการให
เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายที่ตองการได หลักการบริหารน้ันหากมองในแงของ
กลุมคน ผูบริหารจะตองบริหารองคการโดยเนนมนุษยสัมพันธ แตหากมองในแงของระบบ 
ผูบริหารก็ควรเนนความสําคัญในทุกสวนขององคการ ดังที่กลาวมาแลววา องคการ              
จะประกอบดวยงานและคนเสมอ ดังน้ัน เม่ือผูบริหารตองการใหองคการมีประสิทธิภาพรอบดาน 
ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญกับทั้งสองดานดังที่กลาวขางตนควบคูกัน๒ อยางเสมอภาค    
และเทาเทียม น่ันเอง 

 จากขอมูลเชิงวิชาการที่กลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา 
องคการหรือหนวยงานคือรากฐานของการดําเนินชีวิตเปนจุดเร่ิมตนของกิจกรรมและเปนศูนย
รวมของคน ซ่ึง ๒ สิ่งน้ีมักจะอยูควบคูกันเสมอไมสามารถขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงได ดังน้ัน จึงกลาวได
วาองคการหรือหนวยงานและมนุษยเปนปจจัยควบคูที่เอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน 

 อยางไรก็ตาม เม่ือผูบริหารตองการใหองคการมีประสิทธิภาพ นอกจากตองรู
หลักการบริหารจัดการแลว ผูบริหารก็ควรทําความเขาใจคําวา “ประสิทธิภาพ” ใหลึกซ้ึง      
อีกดวย จึงจะสามารถนําพาองคการใหกาวไปสูองคการที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง สําหรับ

                                          
๑สมคิด  บางโม, รศ., องคการและการจัดการ, ฉบับพิมพท่ี ๔ แกไขเพ่ิมเติมจากฉบับพิมพท่ี ๓, 

(กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๑๕.   
๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๔-๒๕.  



 

 

๒ 

การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษา “ประสิทธิภาพ” ไวพอสังเขป ดังน้ี ประสิทธิภาพ คือ ระบบการ
บริหารจัดการตนเองที่เอ้ือตอการผลิตและการบริการไดตามเปาหมาย สิ้นเปลืองคาใชจายดาน
พลังงานและระยะเวลานอยที่สําคัญคือบุคลากรมีสวนชวยกันแกไขปญหา-อุปสรรค โดยไมใช
ความรุนแรงหรือเกิดขอขัดแยงนอยที่สุด นอกจากนี้ ประสิทธิภาพยังเปนเสมือนตัวชี้วัดของ
ความสําเร็จ กลาวคือ หากผูบริหารตองการใหองคการมีประสิทธิภาพ การมีความรูความเขาใจ
ในธรรมชาติขององคการเพียงอยางเดียวนั้น ถือวายังไมเพียงพอ เน่ืองจากสถานการณของ
ประเทศไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ซ่ึงประชาชนมีบทบาทและอํานาจอธิปไตยรวมทั้งใหความสนใจการเมืองมากกวาแต
กอน สังเกตไดจากประชาชนมีการแสดงสิทธิและเสรีภาพของตนมากขึ้น ทั้งหลายเหลาน้ี ถือ
เปนผลกระทบที่สําคัญตอระบบราชการที่จะตองเรงพัฒนาและปรับตัว เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณและความตองการของประชาชน ดังน้ัน สวนราชการตางๆ จึงตองเล็งเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพขององคการและบุคลากรเปนลําดับตนไมวาจะเปนการ
จัดอบรมเชิงวิชาการ เพ่ือเสริมสรางความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากร
ภายในองคการ เพ่ือใหเหมาะสมกับความคาดหวังและเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนหรือผูรับบริการอยางแทจริง๓ สรุปไดวาประสิทธิภาพ คือ การสนับสนุนใหมีวิธีการ
บริหารจัดการที่ไดรับผลดีมากที่สุด แตสิ้นเปลืองทุน คาใชจาย แรงงาน และเวลา นอยที่สุด   
ซ่ึงทําไดโดยการสรางกลไกในการลดคาใชจายในทุกๆ ดานลงแตเพ่ิมความถูกตอง ความเร็ว 
และความราบเรียบของการบริหารใหมากขึ้น๔ 

 จากขอมูลเชิงวิชาการที่กลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา 
ประสิทธิภาพ หมายถึง การสรางคานิยมในการปฏิบัติงานที่ยึดกับสังคม คือ การปฏิบัติงานเร็ว
และไดงานดี บุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถมีความสุขและความ
พอใจในการปฏิบัติงาน พรอมที่จะเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน รูจักคิดคน/ ดัดแปลง 
แกไข วิธีการปฏิบัติงานใหไดผลดีขึ้นอยูเสมอ คนควาหากลวิธีหรือเทคนิคในการสรางคุณภาพ
งานใหไดมากที่สุด มีระบบการบริหารจัดการตนเองที่เอ้ือตอการผลิตและการบริการไดตาม
เปาหมาย และส้ินเปลืองคาใชจายดานพลังงานและระยะเวลานอยที่สําคัญคือบุคลากรมีสวน
ชวยกันแกไขปญหา-อุปสรรค โดยไมใชความรุนแรงหรือเกิดขอขัดแยงนอยที่สุด 

                                          
๓วราภรณ  รุงเรืองกลกิจและพิมลจรรย  นามวัฒน, “งานวิจัยเรื่องการศึกษาเพ่ือกําหนดหลักสูตร

การพัฒนาราชการ”, (สาขาวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๗), หนา ๑.   
๔ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพทรัฐประศาสนศาสตร, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๖.  



 

 

๓ 

 เม่ือใดก็ตามที่ผูบริหารตองการสรางองคการใหมีประสิทธิภาพ สิ่งที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งก็คือ “การบริหารจัดการ” ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาการบริหารจัดการ ดังน้ี 
การบริหารจัดการแบงความหมายได ๒ สวน คือ การบริหาร ซ่ึงมาจากภาษาอังกฤษวา 
“Administration” หมายถึง การบริหารในภาครัฐ (Public Sector) ซ่ึงเปนองคการที่ไมไดมุง
ผลกําไร และการจัดการ ใหถือวาเปนคําแปลมาจากภาษาอังกฤษวา “Management” โดยใหใช
คําน้ีกับการบริหารงานในภาคธุรกิจเอกชนที่มุงผลกําไรโดยเฉพาะ ความจริงแลวในยุคปจจุบัน
บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนมีเพ่ิมมากขึ้นและถือไดวาเปนบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ดวย ที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือการจัดทําโครงการ “คืนกําไรสูสังคม” โดยภาคธุรกิจเอกชนได
เขามามีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น ในขณะเดียวกันการดําเนินงานของภาครัฐบาลก็
คาบเก่ียวกับงานภาคธุรกิจเอกชนมากขึ้นเชนกัน ซ่ึงจะสังเกตไดจากการใหบริษัทเอกชนมารับ
สัมปทานจากรัฐบาลในลักษณะการลงทุนเชิงธุรกิจ ดวยเหตุน้ีการบริหารและการจัดการของ
ภาครัฐบาลและภาคธุรกิจเอกชนจึงตองอาศัยหลักการเดียวกัน คือ การมุงที่ประสิทธิภาพของผล
การปฏิบัติงานเปนสําคัญโดยตองคํานึงถึงคุณภาพของการบริการและความพึงพอใจของ
ประชาชนในฐานะผูรับบริการใหมากข้ึน โดยจะมองผูรับบริการเปนเพียงผูตองมาขอบริการจาก
ขาราชการดังแตกอนไมไดอีกตอไป ดังน้ัน การบริหารและการจัดการจึงตองอยูควบคูกันเพ่ือให
สื่อความหมายครอบคลุมถึงระบบการดําเนินงานทั้งภาครัฐบาลและภาคธุรกิจเอกชน๕ 

 จากขอมูลเชิงวิชาการที่กลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา      
การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อยูภายใตความซับซอน
ของระบบสังคม ซ่ึงบุคลากรภายในหนวยงานจะตองสรางระดับการปฏิบัติงานในหนาที่และ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายของตนเอง ใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการและบรรลุตาม
เปาหมายของผูบังคับบัญชาอยางมีประสิทธิภาพ  

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาโครงสรางกรอบอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยภายหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕           
ซ่ึงไดกําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักงานจังหวัด ไวดังน้ี (๑) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนา
ระดับชาติไปเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่ (๒) พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการวางแผนและเครือขายสารสนเทศของจังหวัด 
โดยเปนศูนยสารสนเทศของจังหวัดเพ่ือการบริหารและวางแผนของจังหวัด (๓) จัดทํา

                                          
๕พีรสิทธิ์  คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ, การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ

องคการบริหารสวนตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, (ขอนแกน : โรงพิมพพระธรรมขันต, ๒๕๔๖), 
หนา ๓๒.   



 

 

๔ 

แผนพัฒนาจังหวัด ดําเนินการตามแผน กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
นโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด (๔) อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติ และสนับสนุนงานอันเปน
หนาที่ของผูวาราชการจังหวัด และ (๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย๖ สําหรับสํานักงานจังหวัดจังหวัดพิษณุโลกนั้น
ถือไดวาเปนสวนราชการสังกัดภูมิภาคที่ตั้งอยูภายในจังหวัดที่ไดรับการขนานนามใหเปนประตู 
สูภาคเหนือถือเปนจังหวัดใหญในระดับตนๆ ของประเทศไทยที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย     
มีอาชีพที่หลากหลาย มีแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม
ไวดึงดูดนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติใหเขามาเยี่ยมชม ซ่ึงเปนปจจัยหลัก           
ที่กอใหเกิดสภาพคลองทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามการบริหารราชการภายใตจังหวัดที่มีความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมเชนนี้ใหประสบความสําเร็จน้ัน จะตองอาศัยประสบการณ
และการบริหารจัดการของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพสูงและผูบริหารในที่น้ีก็คือผูวาราชการ
จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงจะตองบริหารจัดการนโยบายการพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับ กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ และเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ดวย หลักสําคัญของการบริหารจัดการให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน จะตองอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคลากรภายในหนวยงาน    
และตองมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการพอสมควร ซ่ึงทีมงานของผูวาราชการ
จังหวัด ก็หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสํานักงานจังหวัด น่ันเอง เพราะบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพเต็มเปยมจะเปรียบไดกับคลังสมองที่สําคัญไวสําหรับสรางกลไกขับเคลื่อนระบบ
การปฏิบัติราชการตามใหบรรลุตามเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิผล ในทางตรงกันขาม
หากบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสํานักงานจังหวัดมีศักยภาพในการปฏิบัติงานนอยผลงานท่ี
ไดรับก็จะไมตรงตามเปาหมายและไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางแทจริง ดังน้ัน 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกจึงตองขึ้นอยูกับระดับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ที่กลาวเชนนี้ก็เพราะบุคลากรถือเปนตัวแปรสําคัญสําหรับวัดประสิทธิภาพของ
หนวยงาน หากบุคลากรปฏิบัติงานดวยความรักและความพึงพอใจ มีความเพียรที่จะปฏิบัติงาน
มีความขยัน อดทน ปฏิบัติงานดวยความคิด รูจักอุทิศตัวอุทิศใจใหกับงานอยางเต็มที่และมีการ
ไตรตรอง ทดสอบ และแกไขความผิดพลาดของงานอยูเสมอ จึงจะสามารถสรุปไดวาสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักอิทธิบาท ๔   

 แนวทางการพัฒนาบุคลากรในองคการนั้น หากรูจักนําหลักธรรมคําสั่งสอนของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาประยุกตใชสําหรับเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหสามารถ

                                          
๖กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย, โครงสรางกรอบอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยภายหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕, หนา ๒๐๑.  



 

 

๕ 

ปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ก็เปนสิ่งที่ดีงาม และที่สําคัญหลักธรรมทางพุทธศาสนา
มีหลายประการดวยกันที่จะเปนหลักบมเพาะจิตใจของผูที่นับถือศาสนาพุทธ อาทิ ไตรสิกขา 
พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ และศีล ๕ เปนตน แตหลักธรรมที่เหมาะสมกับการวัดระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดคนควา
ขอมูลของทานพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) ซ่ึงไดกลาวไววา หลักธรรมของผูปฏิบัติงานที่ใช
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพ่ือถึงพรอมดวยความสําเร็จสมประสงค คือ “อิทธิบาท” ซ่ึงเปน
หลักแหงความสําเร็จ ประกอบดวยหลักปฏิบัติ ๔ ประการ ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสา๗ กลาวคือ ผูบริหารตองสรางกลไกใหบุคลากรในองคการมีความรัก ความพอใจงานใน
หนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย (ฉันทะ) เพราะเม่ือเกิดความรักในงานที่ปฏิบัติแลวจะทําให
อยากไดผลงานที่ดีที่สุด สรางใหคนในองคการมีความขยันหม่ันเพียร ไมทอถอย (วิริยะ) 
มองเห็นงานเปนสิ่งทาทาย สรางใหคนมีจิตสํานึกที่จะอุทิศตัวใหงาน มีใจจดจอในงาน (จิตตะ) 
ซ่ึงเม่ือมีความแนวแนในงานแลว จะทําใหเกิดสมาธิ ไมวอกแวก และควรกระตุนใหบุคลากรใน
องคการเปนผูที่ชอบการพิสูจน หรือทดลองแนวทางใหม เพ่ือที่จะนํามาปรับปรุงแกไขงานเดิม
โดยการใชสติปญญาท่ีมีอยูน่ันก็คือ “การตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพของงาน” 
(วิมังสา) โดยสรุปของอิทธิบาท ๔ คือ การรักงาน สูงาน ใสใจในงาน และการทํางานดวยปญญา 
ดังนั้นการบริหารที่ดีตองมีหลักธรรมเปนพ้ืนฐาน ผูบริหารจึงตองมีหลักธรรมที่ใชพัฒนาจิตใจ 
เพ่ือความกาวหนาในการทํางาน เพ่ือความเปนธรรมและความสุขของผูใตบังคับบัญชา 
ผูรวมงาน และตนเอง โดยตองสรางทัศนคติใหกับผูใตบังคับบัญชาวา “ใหชอบในสิ่งที่ทํา 
ไมใชทําในส่ิงที่ชอบ” โดยใหสนุกกับงานที่รับผิดชอบเพราะงานเปนเวลาสวนใหญของชีวิต 
โดยใหนึกอยูเสมอวางานที่ทําน้ันกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง ตอผูเก่ียวของ และตอสังคม
อยางไร ไมใชเพียงคํานึงถึงประโยชนสวนตน หรือรายไดเทาน้ัน ผูบริหารจึงมีหนาที่ที่จะทํา
อยางไรก็ตามใหผูใตบังคับบัญชามีสุขภาพจิตดี เต็มใจทํางาน มีความสุข เพราะเม่ือเปนเชนนี้ก็
จะไดผลงานที่ดีเปนการตอบแทน ตามคํากลาวที่วา “งานก็ไดผล คนก็เปนสุข”๘ ขอมูล
เก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ ที่ผูวิจัยไดคนความาน้ัน สามารถสรุปไดวาธรรมทั้งสี่ประการน้ีเม่ือ
เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลผูประกอบภารกิจใดไมวาจะเปนทางกายหรือทางใจก็ตาม ภารกิจน้ันๆ 
ยอมสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเสมอ แตถาหากธรรมทั้งสี่ประการนี้เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลผูน้ัน
อยางไมครบถวนบริบูรณ ถึงแมบุคคลน้ันจะมีวิชาฉลาดเปรื่องปราดสักเทาไรก็ตาม ภารกิจ

                                          
๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๐-๘๑. 
๘พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), ธรรมะกับการทํางาน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม

,๒๕๔๓), หนา ๓๔.  



 

 

๖ 

ตางๆ ที่เขาลงมือปฏิบัติ ยอมยากที่จะสําเร็จลุลวง หรือแมหากจะสําเร็จลุลวงไปไดแลว ก็จะไม
สามารถอํานวยผลประโยชนใหแกเขาไดอยางเต็มที่ น่ันเอง 

 จากขอมูลเชิงวิชาการที่กลาวขางตน คือ ปจจัยสําคัญที่ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษา เรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลัก       
อิทธิบาท ๔” เพราะหลักอิทธิบาท ๔ มีความเหมาะสมสําหรับประเมินระดับประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานอยางมาก ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการศึกษาไวอยางชัดเจน คือ ศึกษา
ระดับการบริหารจัดการงานในหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมายในดานการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามกรอบหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ประกอบดวย ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เน่ืองจาก ผูวิจัยตองการทราบประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ตามทัศนะของบุคลากร ตองการเปรียบเทียบทัศนะของ
บุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และตองการศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก โดยจะศึกษารายละเอียดของ
ขอมูลทั้งเชิงกวางและเชิงลึกเพ่ือใหไดขอมูลที่หลากหลาย ถูกตอง ครบถวน และตรงตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 

 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก           
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ตามทัศนะของบุคลากร 
 ๑.๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 ๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ   
การบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก 
 

๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย 

 ๑.๓.๑ ขอบเขตดานเน้ือหา  
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีกําหนดขอบเขต คือ ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ         
งานในหนาที่ และภารกิจที่ ได รับมอบหมายเฉพาะดานการปฏิบัติ งานของบุคลากร           



 

 

๗ 

ภายในสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามกรอบหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ประกอบดวย ฉันทะ วิริยะ 
จิตตะ และวิมังสา 

 ๑.๓.๒ ขอบเขตดานประชากร  
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้กําหนดขอบเขต คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลก ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดแก ขาราชการประจํา ขาราชการชวยราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางตามสัญญาจาง ลูกจางบริษัทผูรับเหมาทําความสะอาดอาคารและ
สถานที่ และนักศึกษาฝกงาน จํานวน ๑๒๒ คน โดยผูวิจัยใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมศึกษา 

 ๑.๓.๓ ขอบเขตดานสถานที่ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีกําหนดพ้ืนที่ในการศึกษา คือ สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก         
ตั้งอยูที่อาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง        
จังหวัดพิษณุโลก 

 ๑.๓.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดําเนินงานตั้งแต เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ รวม ๖ เดือน 
 

๑.๔ ปญหาที่ตองการทราบ 

 ๑ .๔ .๑  ปร ะ สิทธิ ภ าพกา รบ ริ ห า ร จั ดก า ร สํ า นั ก ง าน จั งหวั ด พิษ ณุ โ ลก                  
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ตามทัศนะของบุคลากร เปนอยางไร 
 ๑ .๔ .๒  ทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน         
จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันหรือไม อยางไร 
 ๑.๔.๓ แนวทางการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก มีอะไรบาง 
 
 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 

 ๑.๕.๑ ประชากรที่มีเพศตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกตางกัน 
 ๑.๕.๒ ประชากรที่มีอายุตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกตางกัน 



 

 

๘ 

 ๑ .๕ .๓  ประชากรที่ มี ร ะ ดับการศึ กษาต า ง กัน มีทั ศนะต อประสิ ทธิ ภาพ                
การบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกตางกัน 
 ๑.๕.๔ ประชากรที่มีตําแหนงตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกตางกัน 
 ๑.๕.๕ ประชากรที่มีรายไดตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกตางกัน 
 

๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 ๑.๖.๑ ประสิทธิภาพ หมายถึง การสรางคานิยมในการปฏิบัติงานที่ยึดกับสังคม คือ  
การปฏิบัติงานเร็วและไดงานดี บุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ  
มีความสุขและความพอใจในการปฏิบัติงาน พรอมที่จะเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน     
รูจักคิดคน/ ดัดแปลง แกไข วิธีการปฏิบัติงานใหไดผลดีขึ้นอยูเสมอ คนควาหากลวิธีหรือเทคนิค
ในการสรางคุณภาพงานใหไดมากท่ีสุด มีระบบการบริหารจัดการตนเองที่เอ้ือตอการผลิต    
และการบริการไดตามเปาหมาย และสิ้นเปลืองคาใชจายดานพลังงานและระยะเวลานอย         
ที่สําคัญคือบุคลากรมีสวนชวยกันแกไขปญหา -อุปสรรค  โดยไมใชความรุนแรงหรือ             
เกิดขอขัดแยงนอยที่สุด 

 ๑.๖.๒ การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน       
ที่อยูภายใตความซับซอนของระบบสังคม ซ่ึงบุคลากรภายในหนวยงานจะตองสรางระดับ     
การปฏิบัติงานในหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมายของตนเอง ใหบรรลุตามวัตถุประสงค   
ขององคการและบรรลุตามเปาหมายของผูบังคับบัญชาอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๑ .๖ .๓ การปฏิบัติงาน หมายถึง วิธีการดําเนินงานตามระบบหรือขั้นตอน      
เพ่ือใหไดผลลัพธของงานที่ถูกตองตามระเบียบปฏิบัติ ในกรณีของงานที่มีเ ง่ือนไขเวลา        
เปนตัวกําหนดจะตองปฏิบัติงานใหเสร็จกอนกําหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ ทั้งงานในหนาที่
และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

 ๑.๖.๔ บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานภายในสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ทั้งหมด ไดแก ขาราชการ (ประจํา) ขาราชการ (ชวยราชการ) พนักงานราชการ ลูกจางประจํา               
ลูกจ างตามสัญญาจาง  ลูกจ างบริษัท ผู รับ เหมาทําความสะอาดอาคารและสถานที่               
และนักศึกษาฝกงาน ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง เดือน
กุมภาพันธ ๒๕๕๔  



 

 

๙ 

 ๑.๖.๕ สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก หมายถึง ราชการบริหารสวนภูมิภาค     
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งอยูที่อาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๒ ถนน
วังจันทน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

 ๑.๖.๖ หลักอิทธิบาท ๔ หมายถึง คุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ คุณธรรมที่นําไปสู
ความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย ประกอบดวย 

 (๑) ฉันทะ ความพอใจ หมายถึง ความตองการที่จะทํา ใฝใจรักที่จะทําส่ิงนั้นอยู
เสมอและปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป 

 (๒) วิริยะ ความเพียร หมายถึง ขยันหม่ันประกอบส่ิงน้ันดวยความพยายาม 
เขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไมทอถอย 

 (๓) จิตตะ ความคิดมุงไป หมายถึง ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทํา และทําสิ่งน้ันดวยความคิด 
เอาจิตฝกใฝ ไมปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป อุทิศกายอุทิศใจใหแกสิ่งที่ทํา 

 (๔) วิมังสา ความไตรตรอง หรือทดลอง หมายถึง หม่ันใชปญญาพิจารณา
ใครครวญ ตรวจตรา หาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทําน้ัน มีการวางแผน วัดผล 
คิดคน วิธีแกไขปรับปรุง 

 

๑.๗ ประโยชนที่ไดรับ 

 ๑ .๗ .๑  ทราบประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก           
ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
 ๑ .๗ .๒  ทราบทั ศนะของบุ คลากรต อประสิ ทธิ ภ าพการบ ริหาร จัดการ         
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 ๑.๗.๓ ทราบแนวทางการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก 
 ๑.๗.๔ ผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนขอมูลสําหรับนําไปพัฒนาหรือประยุกตการ
บริหารจัดการสํานักงานจังหวัดตางๆ เพ่ือใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 



บทที่ ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 การศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก      
ตามหลักอิทธิบาท ๔” น้ัน ผูวิจัยไดคนควา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิด    
การวิจัยโดยผูวิจัยไดแบงประเภทของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของตามลําดับ ดังน้ี 

 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวของกับประสิทธิภาพ 

 ๒.๑.๑ แนวคิด ที่เก่ียวของกับประสิทธิภาพ  
   ๒.๑.๑.๑ ความหมายและความสําคัญของประสิทธิภาพ 
   ๒.๑.๑.๒ หลักการและแนวคิดของประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 
   ๒.๑.๑.๓ ปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๑.๑.๔ การบริหารจัดการของผูบริหารเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   ๒.๑.๑.๕ การพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

 ๒.๑.๒ ทฤษฎี ที่เก่ียวของกับประสิทธิภาพ 
  ๒.๑.๒.๑ ทฤษฎีระบบ 
  ๒.๑.๒.๒ ทฤษฎีการจูงใจ 
  ๒.๑.๒.๓ ทฤษฎี ๒ ปจจัย หรือปจจัยอนามัยในการจูงใจ 
  ๒.๑.๒.๔ ทฤษฎีความคาดหวัง (expectancy theory) 
  ๒.๑.๒.๕ ทฤษฎีการเสริมแรง (reinforcement theories) 

 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ 

 ๒.๒.๑ แนวคิด ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ  
   ๒.๒.๑.๑ ความหมายและความสําคัญของการบริหารจัดการ 
   ๒.๒.๑.๒ การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

๒.๒.๑.๓ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารกิจกรรมสาธารณะและการใชเทคโนโลยี  
สารสนเทศ 

   ๒.๒.๑.๔ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
 
 



 ๑๑ 

   ๒.๒.๑.๕ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
   ๒.๒.๑.๖ แนวคิดการบริหารแบบด้ังเดิม 
   ๒.๒.๑.๗ แนวคิดและวิวัฒนาการของการบริหาร 

  ๒.๒.๒ ทฤษฎี ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ 
  ๒.๒.๒.๑ ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ 
  ๒.๒.๒.๒ ทฤษฎีความขัดแยง 
  ๒.๒.๒.๓ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 
  ๒.๒.๒.๔ ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษย 
  ๒.๒.๒.๕ ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom) 
  ๒.๒.๒.๖ ทฤษฎีการจูงใจ : ทฤษฎีความตองการของอัลเดอรเฟอร Alderfer  
  (Alderfer’ ERG theory) 

 ๒.๓ หลักการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก  
   ๒.๓.๑ อํานาจหนาที่สํานักงานจังหวัด 
   ๒.๓.๒ การจัดตั้งและปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในกลุมบริหารทรัพยากร 
   บุคคล 

๒.๓.๓ ขอบเขตของฝายอํานวยการและกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลใน
สํานักงานจังหวัด                                                                           

   ๒.๓.๔ กรอบโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานจังหวัดปจจุบัน  
   ๒.๓.๕ โครงสรางการแบงงานภายในสํานักงานจังหวัด 

 ๒.๔ แนวคิด ที่เก่ียวของกับหลักอิทธิบาท ๔ 
   ๒.๔.๑ ความหมายและความสําคัญของหลักอิทธิบาท ๔ 
   ๒.๔.๒ องคประกอบของหลักอิทธิบาท ๔ 
   ๒.๔.๓ ประโยชนของอิทธิบาท ๔ 
   ๒.๔.๔ หลักการและแนวคิดเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ ในพระไตรปฎก 

 ๒.๕ งานวิจัยที่เก่ียวของ 
   ๒.๕.๑ งานวิจัยที่เก่ียวของกับประสิทธิภาพ 
   ๒.๕.๒ งานวิจัยที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ 
   ๒.๕.๓ งานวิจัยที่เก่ียวของกับสํานักงานจังหวัด 
   ๒.๕.๔ งานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักอิทธิบาท ๔ 

 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 



 ๑๒ 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวของกับประสิทธิภาพ 

 ๒.๑.๑ แนวคิด ที่เก่ียวของกับประสิทธิภาพ 

 ๒.๑.๑.๑ ความหมายและความสําคัญของประสิทธิภาพ 

   แนวทางการสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ัน จําเปนตองอาศัยแนวคิด   
และทฤษฎีตางๆ ที่เก่ียวของกับประสิทธิภาพมาเปนตนแบบของการพัฒนาและปรับปรุง 
กลาวคือ เม่ือใดก็ตามที่องคการตองการงานที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรในองคการน้ันๆ ก็ควร
จะตองทราบและทําความเขาใจในความหมายและความสําคัญของหลักประสิทธิภาพอยาง
แทจริงเพ่ือที่จะไดนํามาเปนแบบอยางในการปฏิบัติที่ถูกตอง แมนยําและยั่งยืน ดังนั้น เพ่ือให
เกิดความเขาใจในหลักประสิทธิภาพใหมากขึ้นผูวิ จัยจึงคนควาแนวคิด ความหมายและ
ความสําคัญของประสิทธิภาพการบริหารจัดการซ่ึงคนควาจากเอกสารของนักวิชาการผูมีความรู 
ความชํานาญ ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ดังน้ี 

    เกรียงศักดิ์   เขียวย่ิง  ไดกลาวถึงประสิทธิภาพไวดังน้ี ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) หมายถึงการเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใชไป (Input) กับผลที่ไดจากการทํางาน 
(Output) วาดีขึ้นอยางไร แคไหน ในขณะที่กําลังทํางานตามเปาหมายขององคกรคงเดิม๑ 

  ชุมศักดิ์  ชุมนุม  ไดกลาวถึงประสิทธิภาพไวดังน้ี ในการปฏิบัติงานใหไดผลดี
หรือไมดีน้ัน ผูปฏิบัติจะตองไดรับการตอบสนองความตองการทั้งภายนอกและภายใน ซ่ึงหาก
ไดรับการตอบสนองแลวยอมหมายถึงการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งแบงได           
๒ ประเภท คือ 
   ๑. ความตองการภายนอก ไดแก 

 ๑.๑ รายไดหรือคาตอบแทน 
 ๑.๒ ความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 ๑.๓ สภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี และ 
 ๑.๔ ตําแหนง/หนาที่ 

   ๒. ความตองการภายใน ไดแก 
   ๒.๑ ความตองการไดรับการยอมรับจากหมูคณะ 
   ๒.๒ ความตองการแสดงความรูสึกเก่ียวกับการจงรักภักดี ความเปนเพ่ือน  
 และความรัก  
 

                                          
 ๑เกรียงศักด์ิ  เขียวยิ่ง, การบริหารรัฐกิจ แนวคิด หลักการ และการปฏิบัติ, (ขอนแกน : หาง
หุนสวนจํากัดขอนแกนการพิมพ, ๒๕๓๕), หนา ๕๗. 



 ๑๓ 

    ๒.๓ ความตองการในศักด์ิศรีของตนเอง๒  

   ติน  ปรัชญพฤทธิ์  ไดกลาวถึงประสิทธิภาพไวดังน้ี ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
คือ การสนับสนุนใหมีวิธีการบริหารที่จะไดรับผลดีมากที่สุดโดยสิ้นเปลืองคาใชจายนอยที่สุด       
น่ันก็คือการลดคาใชจายทางดานวัตถุและบุคลากรลงในขณะที่พยายามเพ่ิมความแมนตรง 
ความเร็วและความราบเรียบของการบริหารใหมากขึ้น๓  

   สมใจ  ลักษณะ  ไดกลาวถึงประสิทธิภาพไวดังนี้ ประสิทธิภาพเปนเรื่องของ
การใชปจจัยและกระบวนการในการดําเนินงานโดยมีผลผลิตที่ไดรับเปนตัวกํากับการแสดง
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานใดๆ อาจแสดงคาของประสิทธิภาพในลักษณะการเปรียบเทียบ
ระหวางคาใชจายในการลงทุนกับผลกําไรที่ไดรับ ซ่ึงถาผลกําไรมีสูงกวาตนทุนเทาใดยิ่งแสดงถึง
ประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพอาจไมแสดงประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แตแสดงดวยการบันทึก
ถึงลักษณะการใช เงิน วัสดุ คน และเวลา ในการปฏิบัติงานอยางคุมคา ประหยัด ไมมีการ      
สูญเปลาเกินความจําเปน รวมถึงการใชกลยุทธหรือเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถ
นําไปสูการบังเกิดไดเร็ว ตรง และมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมี ๒ ระดับ ดังน้ี (๑) ประสิทธิภาพ
ของบุคคล และ (๒)ประสิทธิภาพขององคการ 
   ประสิทธิภาพของบุคคล หมายถึง การทํางานเสร็จโดยสูญเวลาและเสียพลัง
นอยที่สุด คานิยมการทํางานที่ยึดกับสังคมคือการทํางานไดเร็ว และไดงานดี 
   บุคคล ท่ี มีประสิทธิภาพในการทํ างาน  คือ  บุคคล ท่ีตั้ ง ใ จปฏิบั ติ ง าน                 
อยางเต็มความสามารถใชกลวิธีหรือเทคนิคการทํางานที่จะสรางผลงานไดมากเปนผลงาน       
ที่มีคุณภาพเปนที่นาพอใจโดยสิ้นเปลืองทุน คาใชจาย พลังงาน และเวลานอยเปนบุคคลท่ีมี
ความสุขและพอใจในการทํางานเปนบุคคลที่มีความพอใจที่จะเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณของ
ผลงาน คิดคน ดัดแปลงวิธีการทํางานใหไดผลดียิ่งขึ้นอยูเสมอ 
   ประสิทธิภาพขององคการ คือ การที่องคการสามารถดําเนินงานตางๆ ตาม
ภารกิจหนาที่ขององคการโดยใชทรัพยากรปจจัยตางๆ รวมถึงกําลังคนอยางคุมคาที่สุดมีการ       
สูญเปลานอยที่สุด มีลักษณะการดําเนินงานไปสูผลตามวัตถุประสงคไดอยางดีโดยประหยัด    
ทั้งเวลา ทรัพยากร และกําลังคน องคการมีระบบการบริหารจัดการที่เอ้ือตอการผลิตและ       
การบริการไดตามเปาหมาย องคการมีความสามารถใชยุทธศาสตร กลยุทธ เทคนิควิธีการ    
และเทคโนโลยีอยางฉลาด ทําใหเกิดวิธีการทํางานที่เหมาะสม มีความราบร่ืนในการดําเนินงาน 

                                          
 ๒ชุมศักด์ิ  ชุมนุม, ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานศึกษาธิการ
อําเภอ : กรณีศึกษา เขตการศึกษา ๑๐. (กรุงเทพฯ : เฟองฟา พริ้นติ้ง, ๒๕๔๙), หนา ๖๔.  
 ๓ติน  ปรัชญพฤทธิ์, ศัพทรัฐประศาสนศาสตร, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๗.  



 ๑๔ 

มีปญหาอุปสรรคและความขัดแยงนอยที่สุด บุคลากรมีขวัญกําลังใจดี มีความสุขความพอใจ    
ในการทํางาน๔ 

   สัญญา  สัญญาวิวัฒน  ไดกลาวถึงประสิทธิภาพไวดังน้ี ประสิทธิภาพ 
หมายถึง การวัดผลการทํางานขององคกรน้ันวาทํางานไดปริมาณงานมากนอยแคไหน คุณภาพ
งานดีมากนอยแคไหน ใชเงิน เวลา แรงงานไปมากนอยแคไหน โดยรวมความมีประสิทธิภาพเรา
จะใหหมายถึงทํางานไดปริมาณและคุณภาพมาก องคกรโดยรวมมีความสมัครสมานสามัคคี           
มีสันติภาพและความสุขรวม เปนผลดีตอสวนรวมและผู รับบริการแตใช เวลาแรงงาน            
และงบประมาณนอย๕ 

   สุรนาท  ขมะณะรงค  ไดกลาวถึงประสิทธิภาพไวดังน้ี ประสิทธิภาพใน         
ระบบราชการมีความหมายรวมถึงการผลิตภาพและประสิทธิภาพโดยประสิทธิภาพ             
เปนสิ่งที่วัดไดหลายมิติตามแตวัตถุประสงคที่ตองการพิจารณา คือ (๑) ประสิทธิภาพในมิติของ
คาใชจายหรือตนทุนการผลิต ไดแก การใชทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่
มีอยูอยางประหยัด คุมคาและเกิดการสูญเสียนอยที่สุด (๒) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการ
บริหาร ไดแก การทํางานที่ถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว และใชเทคโนโลยีที่สะดวกกวาเดิม และ 
(๓) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ ไดแก การทํางานที่มีคุณภาพเกิดประโยชนตอ
สังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกที่ดีตอการทํางานและบริการ เปนที่พอใจ
ของลูกคาหรือผูมารับบริการ๖ 

   กิบสัน (Gibson) ไดกลาวถึงประสิทธิภาพไวดังน้ี ประสิทธิภาพ หมายถึง 
อัตราสวนของผลผลิตตอตัว ปอนเกณฑการวัดประสิทธิภาพรวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุน
หรือทรัพยสิน คาใชจายตอหนวย คาสูญเสีย และสูญเปลา การใชทรัพยากรต่ํากวาขีด
ความสามารถอัตราการใชสอย เปนตน เกณฑการวัดประสิทธิภาพจะตองเปนอัตราสวน เชน 
อัตราสวนของผลประโยชนตอคาใชจาย (rations of benefit to cost)๗ 

                                          
 ๔สมใจ  ลักษณะ, การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพฯ : เฟองฟา 
พริ้นติ้ง, ๒๕๔๓), หนา ๗-๘.  
 ๕สัญญา  สัญญาวิวัฒน , ทฤษฏีองคกรประสิทธิภาพ รวมบทความสังคมวิทยา  และ
มานุษยวิทยา, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๖๓. 
 ๖สุรนาท  ขมะณะรงค, นโยบายสาธารณะและหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง, 
(ขอนแกน : โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๐), หนา ๓๕.  
 ๗Gibson, J.L., Organization : Behavior, structure and processes. (3 rd ed). (Dellas, 
Texas : Business Publications, 1979), p. 50.   



 ๑๕ 

   จอหน  มิลเลท (John D. Millet) ไดกลาวถึงประสิทธิภาพไวดังนี้ 
ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจแกมวลมนุษย และไดรับผล
กําไรจากการปฏิบัติตามนั้นดวย ซ่ึงอาจเขียนเปนสูตร ดังน้ี๘ 
   E = (O - I) + S 
   E = Efficiency  คือ ประสิทธิภาพของงาน 
   O = Output   คือ ผลิตผลหรือผลงานที่ไดรับออกมา 
   I = Input  คือ ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรในการบริหารที่ใชไป 
   S = Satisfaction คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา 

   เฮอรเบริตซ  ไซมอน (Herbert A. Simon) ไดกลาวถึงประสิทธิภาพไวดังน้ี 
ทรรศนะเก่ียวกับประสิทธิภาพคลายคลึงกับ Millet คือ ถาจะพิจารณาวางานใดจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุดน้ัน ใหดูจากความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา (Input) กับผลผลิต (Output) ที่ไดรับ
ออกมา ดังนั้น ตามทรรศนะน้ีประสิทธิภาพจึงเทากับผลผลิตลบดวยปจจัยนําเขา และถาเปน   
การบริหารราชการและองคการก็บวกกับความพึงพอใจ ของผู รับบริการ (Statisfaction)       
เขาไปดวย๙ 

   ปเตอรสัน และ พลาวแมน (Peterson & Plawman) ไดกลาวถึง
ประสิทธิภาพไวดังน้ี ความหมายของประสิทธิภาพ ตามนัยเชิงธุรกิจ หมายถึง การผลิตสินคาให
มีคุณภาพ เหมาะสมตามความตองการมากที่สุด โดยใชตนทุนการผลิตต่ําที่สุดซ่ึงประสิทธิภาพ
ในทางธุรกิจน้ันมุงพิจารณาในเรื่องประสิทธิภาพของงานโดยอาศัยปจจัยดานคาใชจาย คุณภาพ 
เวลาและวิธีการเปนสิ่งสําคัญ๑๐ 

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา 
ประสิทธิภาพ หมายถึง การวัดระดับการปฏิบัติงานโดยแยกออกเปน ๓ ลักษณะ ไดแก (๑) 
ประสิทธิภาพขององคการ คือ การท่ีองคการสามารถดําเนินภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไวไดอยางสําเร็จ คุมคา ประหยัดทั้งทรัพยากร กําลังคน และเวลา นอยที่สุด (๒) ประสิทธิภาพ
ของงาน คือ ไดผลงานที่มีปริมาณและคุณภาพสูงเกินกวาจํานวนของทรัพยากรและกําลังคนที่
สูญเสียไป และ (๓) ประสิทธิภาพของบุคคล คือ ระดับขีดความสามารถของผูปฏิบัติงานโดยตรง 

                                          
 ๘John D. Millet, J.D., Management in the public service, (New York : Hill, 1954), p. 4.  
 ๙Herbert A. Simon, H.A., Aministrative behavior, (New York : McMillan, 1960), p. 180-
181.   
 ๑๐Peterson, E., & Plawman, E.G., Business Organization and Management. 
Homewood, (lllinoise : Richard D. lrwin, 1953), p. 50.  



 ๑๖ 

น่ันคือบุคคลหนึ่งคนสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลายอยางมีคุณภาพทําใหไมสิ้นเปลืองกําลังคน 
ถือวาใชกําลังคนไดคุมคาเรียกไดวาไมเปลืองคนและไมเสียงาน 

   ๒.๑.๑.๒ หลักการและแนวคิดของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

  เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาบุคลากรถือเปนหัวใจสําคัญของการวัดประสิทธิภาพ
และเปนขอมูลปฐมภูมิที่จะนํามาพัฒนาประสิทธิภาพขององคการ หากเราตองการใหบุคลกรใน
องคการมีประสิทธิภาพในการทํางาน ผูบริหารควรจะตองศึกษาขอมูลในดานองคประกอบของ
ตัวบุคคล เพราะองคประกอบเหลาน้ีจะเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การทํางานที่ยั่งยืน ซ่ึงผูดําเนินการวิจัยไดทําการศึกษาคนควาขอมูล ไดดังน้ี 
   ๑) ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาตนเอง ปรัชญาและอุดมการณในการ
พัฒนาตนเอง หมายถึง หลักการที่บุคคลยึดถือสําหรับการพัฒนาตนเอง เพราะมนุษยทุกคน
พัฒนาตนเองได ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองไปถึงระดับการมีสัจการแหงตน ดังน้ัน มนุษยจึง
จําเปนตองเรียนรูตลอดเวลา เพ่ือสรางความกาวหนาและรูทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซ่ึง
แนวทางในการกําหนดปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาตนเองควรเริ่มตนดวยการศึกษา
ความหมายของชีวิต ศึกษาความคิด และยึดแบบอยางของบุคคลดีในสังคมเพ่ือนํามาเปน
แบบอยาง ตองเริ่มตนดวยการมองตนเองวามีคาตอสังคม และคิดวิเคราะหประเมินตนเองอยู
ตลอดเวลา เพ่ือคนหาขอบกพรองที่ควรนํามาพัฒนาปรับปรุง น่ันเอง 
   ๒) บุคลิกภาพ 

   เพอรวิน (Pervin) ไดกลาวถึงบุคลิกภาพไวดังน้ี บุคลิกภาพเปนลักษณะ
เฉพาะตัวที่ปรากฏเปนนิสัย (Habit) เชน ชอบเลนกีฬา ปรากฏเปนอุปนิสัย (Trait) เชน เขมงวด 
(Rigid) ซ่ือสัตย เจาอารมณ ฯลฯ โดยสรุปบุคลิกภาพมีความหมายดวยกัน ๒ แบบ คือ 
ความหมายทั่วไป และความหมายเฉพาะ 
   ความหมายทั่วไปของบุคลิกภาพ หมายถึง บุคลิกภาพที่เปนผลรวมของ
ลักษณะประจําตัวของแตละบุคคล ซ่ึงประกอบไปดวยลักษณะทางรางกาย เชน รูปราง หนาตา 
กริยาทาทาง ลักษณะทางจิตใจ อารมณ และความรูสึก 
   ความหมายเฉพาะ หมายถึง การเนนบุคลิกภาพในแง อุปนิสัย (Traits)                
ที่เปนคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลที่มาจากองคประกอบทางจิตใจ อารมณ และความรูสึก 
ของบุคคลที่มีตอตนเองและตอสังคม เชน บุคลิกภาพที่เปนอุปนิสัยขยันหม่ันเพียร เปนตน๑๑ 
   ๓) ความตองการ หมายถึง ความตองการการพัฒนาทางดานความรู ทักษะ 
ทัศนคติ และพัฒนาทางดานความคิดใหมีความคิดอยางเปนระบบ การที่จะทําใหบุคลากร       
ในองคการมีความคิดอยางเปนระบบตองทําใหองคการเปนองคการแหงการเ รียนรู              

                                          
 ๑๑Pervin, Modern Management, (New Jersey : Prentice-Hill, 1989), p. 7.  



 ๑๗ 

ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรสําหรับองคการแหงการเรียนรู จะประกอบไปดวย (๑) รูภารกิจ และ
วิสัยทัศนขององคการ กลาวคือ ตองทราบวาภารกิจทําอะไรและมีวิสัยทัศนไปในทิศทางใด    
(๒) ทําความเขาใจในความสามารถของบุคลากรในองคการ วามีความสามารถอะไร มีทัศนคติ
อยางไร สมควรที่จะดําเนินการพัฒนาตรงจุดไหน โดยอาจมีการดําเนินการทดสอบกอน       
(๓) ปรับทัศนคติของบุคลากรในองคการใหมีความจงรักภักดีตอองคการหรือตอหนวยงานและ
ใหมีใจรักในการเรียนรู (๔) พัฒนาความรู และทักษะของบุคลากรในองคการ (๕) พัฒนาทักษะ
ดานการเรียนรู ตองทําใหบุคลากรในองคการเกิดความตองการในการเรียนรูอยางแทจริงและ
รูจักขวนขวายหาความรูอยูสมํ่าเสมอ (๖) สรางระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ และ (๗) สรางบริบทที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู เชน  หากใครคิดหรือเสนออะไร  
ที่ดีที่เปนประโยชน ก็ควรมีการใหรางวัล ซ่ึงไมจําเปนตองเปนเม็ดเงิน อาจเปนการชมเชย          
ซ่ึงสิ่ งทั้ งหลายเหลา น้ีคือความตองการทั้ งสิ้น ดัง น้ันผูบริหารจึงตองใหการสนับสนุน            
และใหความสําคัญไปพรอมๆ กันดวย 
   ๔) คานิยม คือ หลักการหรือมาตรฐานที่บุคคลยึดถือเปนกฎเกณฑของการ
ตัดสินวาสิ่งใดมีคาสําหรับตัวเขา ตัวมาตรฐานนี้จะเปนกรอบช้ีนําใหบุคคลมีความสนใจ เจตคติ
และการประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางที่สอดคลองกับคานิยมของตนเอง๑๒ คานิยมเปนตนทาง
ของเจตคติของบุคคล เม่ือบุคคลนิยมยึดถือวาส่ิงใดมีคาที่เขาตองการจะทําใหเกิดเจตคติพอใจ
ในสิ่งน้ัน มีอิทธิพลทําใหเกิดความโนมเอียงที่จะทําพฤติกรรมใหเขาใกลหรือไดมาซ่ึงสิ่งน้ัน 
คานิยมของบุคคลมีสวนประกอบ ๓ สวน ไดแก (๑) สวนประกอบดานความรู ความคิด 
(Cognition)  (๒) สวนประกอบดานอารมณ ความรูสึก (Affection) และ (๓) สวนประกอบของ
การแสดงออก (Expression) 
   ๕) การมีเปาประสงคที่ เหมาะสมของชีวิตและการทํางานการกําหนด
เปาประสงคของชีวิตและการทํางานเปนเรื่องสําคัญของบุคคลเพราะแตละบุคคลมีชีวิต ความ
เปนอยู และฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมแตกตางกันสวนหนึ่งมาจากการท่ีบุคคลเหลาน้ันมี
เปาประสงคแตกตางกัน แนวทางการกําหนดเปาประสงคของชีวิตและการทํางานที่จะนําไปสู
ผลสําเร็จควรใชกระบวนการ ดังน้ี (๑)สํารวจ ขอเดน-ขอดอย ของตนเอง (๒) ศึกษา
สภาพแวดลอม (๓) ประเมินทางเลือก (๔) การเรียงลําดับขั้นของเปาประสงค(๕) การหม่ัน
ตรวจสอบและปรับปรุงเปาประสงค และ (๖)การคนควาวิธีการนําไปสูเปาประสงคและวิธีการ
ปรับปรุงเปาประสงค 
   ๖) ความสามารถในการสํารวจตนเอง 

                                          
 ๑๒สมใจ  ลักษณะ, การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน, (กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฎ-       สวน
สุนันทา, ๒๕๔๓), หนา ๔๓.  



 ๑๘ 

   ความสามารถในการสํารวจตนเอง หมายถึง การสํารวจเพ่ือใหรูจักตนเอง        
อยางถูกตอง ชัดเจน ครบถวน เปนกลวิธีที่สําคัญของการพัฒนาตนเอง พัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางาน เ พ่ือใหบังเ กิดตามเปาประสงคและการทํางาน  การสํารวจตนเองจะมุ งไปท่ี    
องคประกอบ ๒ องคประกอบ ดังน้ี 
   ๑. การสํารวจลักษณะสวนตัวของตนเองในดานตาง ๆ  โดยเฉพาะบุคลิกภาพ
และดานความรูสึก เชน ความสนใจ ความตองการ เปนตน 
   ๒. การสํารวจปญหาและอุปสรรคที่ตนเองตองเผชิญในการดํารงชีวิตเนนเปน
พิเศษในเรื่องปญหาและอุปสรรคในการทํางาน 
   เม่ือดําเนินการสํารวจดวยวิธีการตางๆ เชน วิเคราะหตนเอง หรือการระบุสิ่งที่
เปน ขอเดน-ขอดอย ที่เก่ียวกับตนเอง ก็ควรนําผลการสํารวจมาใชเปนประโยชนในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานและเพิ่มคุณภาพของชีวิต 
   การสํารวจตนเองแลวพบขอดอย จุดออน หรือขอบกพรองใดๆ ก็ตาม สามารถ    
ใชประโยชนจากวิกฤตเหลาน้ันพลิกใหเกิดเปนโอกาส คือ การนําสวนดอยตางๆ เหลาน้ัน      
มาเปนเปาหมายของการพัฒนาตนเอง เชน นําการขาดทักษะดานคอมพิวเตอรมาเปนเปาหมาย
ในการพัฒนาตนเองดานคอมพิวเตอร นําเร่ืองผูบริหารไมสนับสนุนมาเปนเปาหมายในการ
ทํางานดวยการศึกษานโยบายและความสนใจของผูบริหารและปรับปรุงการทํางานใหสนอง
นโยบาย สอดคลองกับความสนใจของผูบริหาร เปนตน  
   ๗) ความสามารถในการพิชิตอุปสรรคในการทํางาน การพิชิตปญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน เปนเรื่องสําคัญของการไปสูความสําเร็จตามเปาประสงคของการทํางาน 
บุคคลจํานวนมากที่ประสบความลมเหลวในการการดําเนินชีวิต และการทํางาน สวนใหญมักเกิด
จากการขาดความรู แนวคิดและแนววิธีการปฏิบัติที่จะเพ่ิมความสามารถในตนเองในการ
เอาชนะปญหาและอุปสรรค การพัฒนาตนในเทคนิควิธีการพิชิตปญหาและอุปสรรคจึงถือเปนสิ่ง
ที่จําเปนอีกประการหนึ่ง 
   ๘) การสรางความเชื่อม่ันในตนเอง๑๓ 

   สมิต  อาชวนิกุล ไดกลาวถึงการสรางความเชื่อม่ันในตนเองไวดังนี้ คนที่
เชื่อม่ันในตนเอง คือ คนที่คิดอยูในใจวาตนเองทําไดเหมือนคนทั่วๆ ไป มีจิตใตสํานึกที่มี
พลังงานและมีอํานาจสรางสรรคอยางมหาศาล คนที่เชื่อม่ันในตนเองก็เทากับเขารูจักใชพลังงาน

                                          
 ๑๓นงนุช  นุตรัตน, “ความตองการในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ
เพื่ อ รอ ง รั บกา รบ ริห า ร ง านภาค รั ฐแนว ใหม  : ศึ กษากรณี  ข า ร าชการ ในสํ า นั ก ง าน                             
ปลัดกระทรวงการคลัง”, ปญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารท่ัวไป), (วิทยาลัย-      
การบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙), หนา ๑๖-๑๙.  



 ๑๙ 

ที่ซอนเรนอยูในตัวของเขาไดอยางมีประโยชน๑๔ ลักษณะของความเชื่อม่ันในตนเองมี
ความสําคัญตอความสําเร็จในการทํางานของบุคคลทั่วไปเพราะเปนคุณสมบัติที่ทําใหบุคคลที่มี
สติปญญา มีความรู ความฉลาด ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามใกลเคียงกัน 
ความเชื่อม่ันในตนเองจึงเปนคุณลักษณะที่สําคัญของการเปนผูนําผูประสบความสุขความสําเร็จ
ในชีวิตเปนคุณลักษณะของบุคคลท่ีหมูคณะและสังคมตองการและนับเปนปจจัยสําคัญประการ
หน่ึงของการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการซึ่งบุคคลที่มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
จะฉลาดในการคนหาจุดเดนของตนเองนํามาเปนจุดที่ยอมรับนับถือภูมิใจในคุณคาของงานเปน
ผูที่ดําเนินชีวิตอยางมีเปาหมายมีความมุงม่ันเด็ดเด่ียวในการพยายามดําเนินชีวิตและทํา
กิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายโดยไมทอถอย หวั่นเกรง หรือวิตกกังวล ตอปญหาและอุปสรรค
ตางๆ ที่ตองเผชิญในแตละสถานการณ 

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา 
หลักการและแนวคิดของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักคิด
หรือกระบวนการคิดที่แมนยําเชื่อถือไดเพ่ือใหการดําเนินงานนั้นๆ สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค
ขององคการ งานเสร็จทันตอสถานการณและผลงานที่ไดรับน้ันมีประโยชนตอองคการดวย 

   ๒.๑.๑.๓ ปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

   หากผูบริหารหรือบุคลากรตองการสรางงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ คือ ปจจัยตางๆ ที่มีผลทําใหการบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค 
จะตองทราบดวยวาปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพคืออะไร สําหรับการศึกษา
คร้ังน้ีผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลของนักวิชาการหลายทานที่ไดเสนอแนวคิด ทฤษฎี ตางๆ ซ่ึงเปน
การศึกษาและการออกแบบองคการที่มีรูปแบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ กอใหเกิด
ประสิทธิผล ซ่ึงผูบริหารสามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ โดยมี
องคประกอบหลักที่สําคัญ ๙ องคประกอบ ดังน้ี (๑) สภาพแวดลอมขององคการ (๒) การ
ประมวลผลสารสนเทศและการตัดสินใจ (๓) การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงองคการ          
(๔) เปาหมายขององคการ (๕) ชนิดของงานที่จะทําใหเปาหมายสําเร็จ (๖) การออกแบบ
องคการ (๗) ขนาดและความซับซอนขององคการ (๘) วัฒนธรรมองคการ และ (๙) อํานาจและ
หนาที่ กลาวคือ หากสภาพแวดลอมในการทํางานขององคการมีความซับซอนต่ําหรือมีความ
แนนอน มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติในการทํางานขององคการอยางละเอียดชัดเจน ก็จะนําไปสู
ความมีประสิทธิภาพมากกวาองคการที่มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ยุงยากซับซอนสูง 

                                          
  ๑๔สมิต  อาชวนิกุล, ยุทธศาสตรการสงเสริมการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และ
คานิยม, (กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ, ๒๕๓๓), หนา ๙๒-๙๓.  



 ๒๐ 

หรือไมมีความแนนอน เพราะการที่องคการมีขอกําหนดเก่ียวกับระเบียบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
น้ันจะเปนการเพ่ิมผลการปฏิบัติงานที่สามารถมองเห็นได และมีอัตราการสูญเสียต่ํา๑๕ น่ันเอง 
   ๑) แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ ปจจัยอีกประการหนึ่งที่สําคัญตอการ
บริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ ที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดก็คือความพึงพอใจของบุคลากรใน
องคการ ในการดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดคนควารวบรวมขอมูลแนวคิดเก่ียวกับความพึง
พอใจไวดังน้ี คือ 

   คอรมิค (Cormic) ไดกลาวถึงความพึงพอใจไวดังน้ี ความพึงพอใจเปน
แรงจูงใจของมนุษยที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐาน (Basic needs) มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิดกับ
ผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ (Incentice) และความพยายามหลีกเลี่ยงความตองการ๑๖ 
   ๒) ปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ สําหรับแนวคิดในเรื่อง
ปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ หรือปจจัยสําคัญที่มีผลตอการปฏิบัติงานน้ัน
ผูดําเนินการวิจัยไดคนควาขอมูลจากนักทฤษฎีหลายทานที่ไดทําการศึกษาและสรุปเปนปจจัย
สําคัญที่นาสนใจ ดังตอไปน้ี 

   สมพงษ  เกษมสิน ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ     
ไวดังน้ี แนวคิดของอีเมอรสัน (Harring Emerson) ที่เสนอแนวความคิดเก่ียวกับหลักการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพในหนังสือ “The Twelve Principles of Efficiency” ซ่ึงไดรับการยกยอง     
และกลาวขวัญกันมาก ตามหลัก ๑๒ ประการ ประกอบดวย (๑) ทําความเขาใจและกําหนด
แนวความคิดใหกระจาง (๒) ใชสามัญสํานึกในการพิจารณาความนาจะเปนหรือความเปนไปได
ของงาน (๓) คําปรึกษาแนะนําตองสมบูรณและถูกตอง (๔) รักษาระเบียบวินัยการทํางาน     
(๕) ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม (๖) การทํางานตองเชื่อถือไดมีความฉับพลัน มีสมรรถภาพ
และมีการลงทะเบียนไวเปนหลักฐาน (๗) งานควรมีลักษณะแจงใหทราบถึงการดําเนินงานอยาง
ทั่วถึง (๘) งานสําเร็จทันเวลา (๙) ผลงานไดมาตรฐาน (๑๐) การดําเนินงานสามารถยึดเปน
มาตรฐานได (๑๑) กําหนดมาตรฐานท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการฝกสอนงานได และ    
(๑๒) ใหบําเหน็จรางวัลแกงานที่ดี๑๗ 

                                          
 ๑๕พรเพ็ญ  อยูบํารุง,  “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลตําบลในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร”, การศึกษาอิสระ, ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน, ๒๕๕๑), หนา 
๑๓-๑๔. 
 ๑๖ธีรพงษ  ภักดีไพบูลยสกุล, “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาตําบล : 
ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดหนองบัวลําภู”, ภาคนิพนธพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการจัดการ
พัฒนาสังคม, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๓๘), หนา ๑๑.   
 ๑๗สมพงษ  เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเกษมสุวรรณการพิมพ, ๒๕๑๔), 
หนา ๓๐. 



 ๒๑ 

   สมยศ  นาวีการ ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ        
ไวดังนี้ แนวคิดของโทมัส (Thomas) ซ่ึงไดเสนอปจจัย ๗ ประการ ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ
ในการทําปฏิบัติงานในองคการ คือ (๑) กลยุทธิ์ (Strategy) กลยุทธิ์เก่ียวพันกับการกําหนด
ภารกิจการพิจารณาจุดออนและจุดแข็งภายในองคการ รวมถึงโอกาสและอุปสรรคภายนอก
องคการดวย  (๒ )  โครงสราง  (Structres) โครงสรางขององคการที่ เหมาะสมจะชวย                 
ในการปฏิบัติงาน (๓) ระบบ (Systems) ระบบขององคการที่จะบรรลุเปาหมาย (๔) บุคลากร 
(Staff) ผูรวมองคการ (๕) ความสามารถ (Skill) (๖) คานิยม (Shared Values) คานิยมรวมของ
คนในองคการ และ (๗) แบบการบริหารของผูบริหารในองคการ๑๘   

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา 
ปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ หมายถึง ปจจัยหลักที่ทําใหการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมีดวยกันหลายประการ คือ ประการแรก คือ ผูบริหารที่เปยมไปดวยความสามารถ
รูจักมองการณไกล มีวิสัยทัศน และเขาใจในวัฒนธรรมองคการ ประการที่สอง คือ บุคลากร
เน่ืองจากบุคลากรเปนตัวขับเคลื่อนใหงานออกมามีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคลากรจึงตองมี
ประสิทธิภาพดวยจึงจะงายตอการปฏิบัติ อีกประที่สาม คือ สภาพแวดลอมภายในและภายนอก
องคการซ่ึงเปนอีกปจจัยหน่ึงที่จะทําใหทั้งผูบริหารและบุคลากรชวยกันบริหารองคการใหมี
ประสิทธิภาพ กลาวคือ หากสภาพแวดลอมดูดี ผูปฏิบัติงานเกิดความสดชื่นในการปฏิบัติงาน 
ผลงานที่ตนบริหารอยูน้ันก็จะมีประสิทธิภาพ น่ันเอง  

   ๒.๑.๑.๔ การบริหารจัดการของผูบริหารเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

   เม่ือกลาวถึงการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพแลว สิ่งที่องคการขาดไมไดก็คือ
ผูบริหารงานในองคการ ซ่ึงถือไดวาเปนองคประกอบหลักลําดับตนๆ เลยทีเดียว ทั้งน้ี        
หากผูบริหารงานมีการบริหารจัดการที่ดีผลงานที่ไดรับก็จะมีประสิทธิภาพเปนของคูกันเสมอ 
เพ่ือจะทําใหทราบแนชัดวาการบริหารจัดการของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพมีความสําคัญ ผูวิจัย
จึงไดคนควารวบรวมขอมูลสําคัญที่นาสนใจเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการมาพอ
สังเขป ดังน้ี 
   ๑) คุณลักษณะการทํางาน ประสิทธิภาพการทํางานเกิดจากบุคลากรที่มี
คุณลักษณะเหมาะสมในองคการ การบริหารบุคลากรจะเปนตนทางสําคัญของการสรรหาให
ไดมาซ่ึงบุคลากรที่มีคุณลักษณะที่พึงปรารถนา โดยทั่วไปบุคลากรที่พึงปรารถนามีคุณสมบัติอยู
ดวยการ ๓ ดาน คือ 

                                          
 ๑๘สมยศ  นาวีการ, การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของการบริหาร : MBO, 
(กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๒๙), หนา ๕. 
 



 ๒๒ 

   ๑.๑ ความสามารถดานความรูความคิด (Cognitive abilities) 
  ๑.๑.๑  ความรูความสามารถจาการศึกษา ที่จะเปนพ้ืนฐานในการทํางาน     
เชน จบการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ตรงกับความตองการขององคการ 
  ๑.๑.๒  ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารทั้งการพูด ฟง อาน 
เขียนไดอยางมีมาตรฐาน 
   ๑.๑.๓  ความสามารถในการคิด วิเคราะห วิจารณ 
   ๑.๑.๔  ความสามารถในการแกปญหา และการตัดสินใจ 
   ๑.๑.๕  ความสามารถในการศึกษาวิจัยและคนควาหาความรูจากแหลงตาง ๆ
ดวยตนเอง 
   ๑.๑.๖  ความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรค 
   ๑.๑.๗  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณ 
   ๑.๒ ความสามารถทางกระบวนการปฏิบัติ (Performance abilities) 
   ๑ .๒ .๑  ความสามารถในการใช เค ร่ืองมือ  อุปกรณที่ เ ก่ียวกับหนาที่                
ที่ทํางานในองคการ 
   ๑ .๒ .๒  ความสามารถในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Information 
technology)  
   ๑.๒.๓ ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนกลุม 
   ๑.๒.๔ ความสามารถในการประสานงาน 
   ๑.๒.๕ ความสามารถในการวางแผน 
   ๑.๒.๖ ความสามารถในการประเมินผล 
   ๑.๒.๗ ความสามารถทางมนุษยสัมพันธ 
   ๑.๓ คุณลักษณะทางจิตใจ (Affective characteristics) 
   ๑.๓.๑ มีจริยธรรมพื้นฐาน เชน ซ่ือสัตย ขยัน อดทน ฯลฯ 
   ๑.๓.๒ มีความรับผิดชอบ 
   ๑.๓.๓ มีความเปนระเบียบ และมีวินัย 
   ๑.๓.๔ มีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูใหมๆ พัฒนาตนเองอยู
เสมอ 
   ๑.๓.๕ รักการทํางาน สนใจหาความรู ปรับปรุงการทํางานของตนเองอยู
เสมอ๑๙ 

                                          
 ๑๙สมใจ  ลักษณะ, การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน, พิมพครั้งท่ี ๒,  (กรุงเทพมหานคร : 
เฟองฟา พริ้นติ้ง, ๒๕๔๓), หนา ๔๕-๔๖.  



 ๒๓ 

   ๒) ความสามารถดานความเปนผูนํา หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการ
บังคับบัญชาบุคคลอ่ืน โดยไดรับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอ่ืน เปนผูทําใหบุคคลอ่ืน
ไววางใจและใหความรวมมือ ความเปนผูนําเปนผูที่มีหนาที่ในการอํานวยการ สั่งการ บังคับ
บัญชา ประสานงานโดยอาศัยอํานาจหนาที่ เพ่ือใหกิจการงานนั้นๆ ดําเนินไปจนบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการความเปนผูนํา (Leadership) มีดังน้ี 
   ๑. มีวิสัยทัศนและกลยุทธรวมถึงการใหความสัมพันธในแนวนอน ใหความเสมอ
ภาคเทาเทียมกันหมด 
   ๒. มีความคิดริเริ่มในการมีวัฒนธรรมและคานิยมรวมกันที่จะทําใหผูอ่ืนปฏิบัติ
โดยไมมีลําดับชั้นของอํานาจ 
   ๓. เนนที่การกระตุนบุคคลและการจูงใจพนักงาน ใหอํานาจแตละบุคคล เปน
ผูสอนแนะและอํานวยความสะดวกและผูใหบริการ 
   ๔. มีความเชื่อมโยงกับการทํางานดวยจิตใจ มีลักษณะเปดเผย เปดใจใหกวาง      
รับฟงผูอ่ืน ไมยึดบรรทัดฐานของตนเอง  
   ๕. มีการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง
เพ่ือใหระบบดีขึ้น๒๐ 
   ๓) หลักการบริหารจัดการ เปนที่ทราบกันดีวาหลักการบริหารของผูบริหารแต
ละบุคคลนั้น มักมีแนวทางแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับทักษะ ความรู ความชํานาญ และ
เอกลักษณของแตละบุคคลแตหลักการบริหารจัดการที่ผูดําเนินการวิจัยไดคนความาจะเปนการ
บริหารจัดการที่เรียกยอๆ วา PAPOSDCORB ซ่ึงจะประกอบดวย 
   ๑. การกําหนดนโยบาย (P = Policy) คือ วัตถุประสงค เปาหมาย ทิศทางการ
ผลิตและการบริการ 
   ๒. การจัดแบงและใชอํานาจหนาที่ (A = Authority) คือ การบังคับบัญชา 
วินิจฉัย  สั่งการ และตัดสินใจ 
   ๓. การวางแผน (P = Planning) คือ การกําหนดผลที่ตองการของการผลิต        
หรือการบริการ โดยจะกําหนดกิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา ปจจัยที่ตองใช        
และผูรับผิดชอบ 
   ๔. การจัดองคการ (O = Organizing) คือ การจัดกลุมงานตามโครงสราง          
ขององคการซ่ึงเปนการจัดใหการดําเนินงานมีความสัมพันธกัน 

                                          
 ๒๐เนตรพัณณา  ยาวิราช, ผูนําการเปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส แอนด     กราฟ
ฟค, ๒๕๔๖), หนา ๑,๑๗.   



 ๒๔ 

    ๕. การจัดบุคลากร (S = Staffing) คือ การเขาหนวยงานหรือกลุมงานตางๆ 
กําหนดหนาที่รับผิดชอบ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน กําหนดสายงานการบังคับบัญชา    
และการควบคุมงานการพัฒนาบุคลากร การสรางแรงจูงใจและขวัญกําลังใจ 
   ๖. การส่ังการหรือการอํานวยการ (D = Directing) คือ การใชอํานาจและ
อิทธิพลโดยผูบริหารตอผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีการดําเนินงานตามแผนจนบรรลุตามเปาหมาย 
    ๗. การประสานงาน (C = Coordinating) คือ การประสานระหวางผูปฏิบัติงาน
ตําแหนงหนาที่ตางๆ เสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมบุคคล รวมถึงการสื่อสาร  
ในองคการ การระดมความคิด ความรวมมือ ขจัดปญหาความขัดแยงและปญหาอุปสรรค        
ในการทํางาน 
   ๘. การประเมินและการรายงาน (R = Reporting) คือ การใชปจจัยการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานไดมาตรฐานและผลผลิตของการดําเนินงานที่แสดงถึงการ             
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย การนําผลการปฏิบัติและผลที่ไดรับนํามาเปนขอมูลปอนกลับ 
(Feedback) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
   ๙. การจัดงบประมาณ (B = Budgeting) ทั้งนี้รวมถึงปจจัยทรัพยากรตางๆ         
ซ่ึงมีความจําเปนตอการปฏิบัติงานครอบคลุมถึงงบประมาณที่ใชในการลงทุน๒๑ 
   ๔) ภาวะผูนํายุคใหม 
   ภาวะผูนํายุคใหมที่จะกลาวถึงตอไปนี้ ผูวิจัยจะขอกลาวถึงสมรรถนะที่พึง
ประสงคของผูนําคลื่นลูกใหมของภาครัฐ คําวา สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะใดๆ ไมวาจะ
เปนทักษะ ความรู ความสามารถ บุคลิกลักษณะ อุปนิสัย เจตคติอ่ืนใดที่เชื่อวาหากผูปฏิบัติงาน
หรือผูบริหารที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายทําใหผลของการปฏิบัติดียิ่งขึ้นมี
ประสิทธิภาพและไดประสิทธิผล สมรรถนะที่พึงประสงคของผูนําในภาครัฐ มี ๑๗ ประการ
ดวยกัน ดังน้ี 
   ๑. ตองเปนผูมีวิสัยทัศนสามารถคาดหมายความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
สามารถเตรียมตนเองและประเทศชาติใหรองรับการเปลี่ยนแปลงได 
   ๒. ตองมีการศึกษาดีและไมใชมีความรูแตเพียงเร่ืองหน่ึงเรื่องใด แตตองเปนผู
รอบรู 
   ๓ . ตองเปนนักแกปญหาเพราะเมื่อเศรษฐกิจเจริญเติบโตปญหาตางๆ              
จะตามมามากมาย 
   ๔. ตองมุงสงเสริมการใหบริการที่ดี เพราะเม่ือประชาชนอยูดีกินดีแลวจะ
เรียกรองบริการที่ดีกวา และมากกวาจากภาครัฐ ผูนํายุคใหมตองสามารถใหบริการที่มีคุณภาพ 

                                          
 ๒๑สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, โครงการที่สําคัญการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี, (เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๔๒), หนา ๓.   



 ๒๕ 

   ๕. ผูนําตองสามารถสื่อขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อความคิด
แผนงานสําหรับอนาคตตอประเทศ ตอภูมิภาค และตอโลก 
   ๖. ตองสามารถประสานใหความรวมมือกับภาครัฐดวยกัน กับประชาชนทั่วไป     
กับผูนําในภูมิภาคและผูนําโลก การประสานรวมมือเพ่ือหวังผลทางเศรษฐกิจและสันติในภูมิภาค 
   ๗. ตองเปนผูมีบารมี เปนที่นิยมยกยองจากคนในชาติและในประชาคมโลก 
   ๘ . ตองเปนผูที่ มีความเขาใจ และมองเห็นแนวโนมในอนาคตทางดาน
เทคโนโลยี 
   ๙. ตองคํานึงถึงความสําคัญของสภาวะแวดลอม ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศอาเซียน    
จะเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมเปนประเทศอุตสาหกรรม คนในชาติจะหันไปทํางาน         
ในโรงงานมากกวาการเปนเกษตรกร ฉะน้ัน ผูนํายุคใหมตองสามารถนําเอาเทคโนโลยีมาใช    
กับที่ดินและบุคคลากรการเกษตรที่นอยลงใหเกิดประโยชนสูงสุด ตองคํานึงถึงมลภาวะ         
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบตอประเทศดวย 
   ๑๐. สามารถทําสิ่งที่เหมาะสมและดีที่สุดสําหรับประเทศ ในขณะเดียวกัน            
ก็ตองมองเห็นความสําคัญของภูมิภาคและของโลก และแสวงหาโอกาสที่จะเขาไปมีบทบาท     
ในภูมิภาคและในโลก 
   ๑๑. สามารถเปนสื่อกลางระหวางชาตติางๆ ที่ประชาชนมีความแตกตางกัน 
   ๑๒. ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย และที่สําคัญคือซ่ือสัตยตอประชาชน 
   ๑๓. คําพูดและการกระทําสอดคลองกัน (Integrity) 
   ๑๔. ไดรับความไววางใจ 
   ๑๕. สงเสริมสนับสนุนความสําคัญของครอบครัว 
   ๑๖. ยอมรับความแตกตางกันในศาสนาในเชื้อชาติ ของคนตางๆ ในประเทศ      
และ ในภู มิ ภ าคต อ งส ามา รถรวบรวมคนที่ ต า งศ าสนาและต า งผิ ดพรรณให เ ป น                
อันหนึ่งอันเดียวกัน 
   ๑๗. ยอมรับศาสนาอ่ืน ทั้งภายในประเทศและภูมิภาค๒๒ 

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา 
การบริหารจัดการของผูบริหารเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความมุงหวังและ
ความคาดหวังหรือแนวทางของผูบริหารที่จะดําเนินการเพ่ือใหองคการมีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนเคล็ดลับของแตละบุคคลที่จะดําเนินการในรูปแบบใดก็ตามแตตองอยู
ภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่องคการน้ันๆ ไดตั้งไว โดยสวนใหญผูบริหารจะเนนการ
ฝกอบรม หรือหมุนเวียนการปฏิบัติงานกันของบุคลากรในหนวยงานเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถ

                                          
 ๒๒วีระวัฒน  ปนนิตามัย, ผูนําการเปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส แอนด    กราฟ
ฟค, ๒๕๔๔) , หนา ๑๕๘-๑๖๑. 



 ๒๖ 

ทํางานแทนกันไดกรณีมีการลา ทั้งน้ี การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพน้ันกอนอ่ืนจะตองสื่อ
ความหมายภายในองคการใหตรงกันเสียกอนทั้งผูบริหารและบุคลากรเพราะจะทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น รวดเร็ว และถูกตองตรงตามวัตถุประสงค 

   ๒.๑.๑.๕ การพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

   การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน คือ การปรับปรุงการทํางานให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะใหแกผูปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะการจะทํางานใหมีประสิทธิภาพนั้นจะเกิดจากการฝกฝน
และเรียนรูหรือพัฒนาบุคลากรนั่นเองซึ่งการพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทั้งมวล อาทิ การเปลี่ยนแปลงดานความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ       
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ซ่ึงจะครอบคลุมถึงกระบวนการในการศึกษาในทุก
คนและทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะและทัศนคติที่ดีรวมถึงการอบรมการสอนงาน 
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหรือแมแตกระบวนการในการพัฒนาตนเองซึ่งถือเปนกรรมวิธีตางๆ    
ที่จะชวยเพ่ิมพูนความรู ความชํานาญ แกบุคลากรในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ทั้งในปจจุบันและในอนาคตดวย๒๓ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความหมายของการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานไวหลายทัศนะ ดังตอไปน้ี 

   พนม  วัจนสุนทร ไดกลาวถึงการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน       
ไว ดังน้ี องคการทุกประเภทจะตองมีองคประกอบดานงาน ซ่ึงไดแก ภารกิจที่จะตองกระทําตาม
วัตถุประสงค และการจัดระบบงานเพื่อใหสามารถกระทําตามวัตถุประสงคและการจัดระบบงาน
เพ่ือใหสามารถกระทําภารกิจไดตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ การที่จะประกอบภารกิจ    
ไดตามเปาหมายขององคการจําเปนตองมีองคประกอบที่ดี คือ คนหรือบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได ดังน้ัน การที่หนวยงานหรือองคการ         
จะกระทําภารกิจไดดีมีประสิทธิภาพหนวยงานจําเปนจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณ   
ที่เหมาระสมกับภาวะงานบุคลากรจึงเปนปจจัยอยางยิ่งในการบริหารงานทุกประเภท๒๔ 

   ทิพาวดี  เมฆสวรรค ไดกลาวถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานไวดังน้ี สมรรถนะของกําลังคน (Workforce competencies) ถือเปนดัชนีในการวัดความ

                                          
 ๒๓นงนุช  นุชรัตน, “ความตองการในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ      เพ่ือ
รองรับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม : กรณีศึกษา ขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง”, ปญหา
พิเศษ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๓๕), หนา 
๓๖.  
 ๒๔พนม  วัจนสุนทร, วัฒนธรรมคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : 
อาทิตย : โปรดักสกรุป, ๒๕๔๑) , หนา ๔. 



 ๒๗ 

รุงเรือง วัดขีดความสามารถที่แขงขันกันไดขององคการและของประเทศ ดังน้ัน การปรับเปลี่ยน      
หรือการปฏิรูปการบริหารงานใหม จึงมีผลเชื่อมโยงกระทบเก่ียวของกับตัวบุคลากรในองคการ 
ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหบุคลากรในองคการตองทําความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลง มองเห็น  
ความจําเปน ประโยชน และความสําคัญตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยจะตองมีความพรอมที่จะเดินไป   
ในแนวทางและจุดหมายเดียวกันเปนแนวรวมในลักษณะ “chang shakers, change movers, 
change catalysty” และ chang drivers ตามระดับของตําแหนงและบทบาทที่ไดรับอนุมัติ๒๕ 

   ธีรยุทธ  หลอเลิศรัตน ไดกลาวถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานไวดังน้ี “ผูบริหารระดับกลาง (ระดับ ๕-๖) เปนกลุมที่มีความสําคัญ” ควรไดรับการพัฒนา     
อยางเปนระบบใหมีทั้งความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการปฏิรูปบทบาทภารกิจ โครงสราง 
และระบบงานของหนวยงานหรือองคการ รวมทั้งตองมีการบริหารงานใหสอดคลองกับนโยบาย
และทิศทางของแผนแมบท การพัฒนาทัศนคติและคานิยมที่ถูกตองในการปรับเปลี่ยนระบบ
บริหารงานในความรับผิดชอบไปสูแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public 
Management) ที่เนนผลลัพธของงานเปนหลัก (Result Based)๒๖ 

   ยุวดี  ศรีธรรมรัฐ ไดกลาวถึงการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน       
ไว ดังนี้ กระบวนการของกลุมกิจกรรมที่ปฏิบัติจัดทําขึ้นในชวงเวลาที่กําหนดเพ่ือใหเกิดผล     
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จากกิจกรรมการศึกษา การพัฒนา การฝกอบรม ในแตละวิธีการ
ยอมมีจุดเนนในการพัฒนาบุคลากรที่แตกตางกัน กลาวคือ หากพัฒนาบุคลากรโดยกิจกรรม
การศึกษาจะเนนที่ตัวบุคคลโดยมุงสรางความรู ความเขาใจในเรื่องที่จะเปนประโยชนตอการ
ดํารงชีวิต และความรูความชํานาญในวิชาชีพเฉพาะสาขาซึ่งจะสามารถนําติดตัวไปประกอบ
อาชีพหรือเปนประโยชนตอความกาวหนาในหนาที่การงานในอนาคตในขณะที่พัฒนาบุคลากร 
โดยกิจกรรมการฝกอบรมจะเนนที่คนหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่ตองปฏิบัติโดยเฉพาะ
วัตถุประสงคของการฝกอบรมมักเก่ียวของกับการแกปญหาในการทํางานของบุคลากรใน
ขณะน้ัน สวนการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการสุดทายคือโดยกิจกรรมการพัฒนานั้นจะเนนที่ตัว
บุคคล องคการ และสังคมพรอมๆ กันโดยมีวัตถุประสงคที่จะสรางความเจริญกาวหนาในสาย
อาชีพของผูปฏิบัติงาน๒๗ 

                                          
 ๒๕ ทิพาวดี  เมฆสวรรค, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย : เพื่อการปฏิรูประบบราชการ
สํานักงานคณะกรรมการเพ่ือการปฏิรูประบบราชการ,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน ก.พ., ๒๕๔๓), 
หนา ๑๕. 
 ๒๖ธีรยุทธ  หลอเลิศรัตน, สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานักงาน ก.พ.,  การ
ปฏิรูประบบราชการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศรีเมืองการพิมพ จํากัด, ๒๕๔๓), หนา ๔๓. 
 ๒๗ยุวดี  ศรีธรรมรัฐ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย : เพื่อการปฏิรูประบบราชการ, 
(กรุงเทพมหานคร : อาทิตย : ศรีเมืองการพิมพ, ๒๕๔๑) , หนา ๑๘๔.  



 ๒๘ 

   สมเพียร  เทียนทอง ไดกลาวถึงการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน   
ไวดังน้ี กรรมวิธีตางๆ ที่โรงเรียนมุงจะเพ่ิมพูนความรู ความชํานาญ ความสามารถ 
ประสบการณและเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหแกบุคลากรใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการพัฒนาใหบุคลากรมีความรู ความสามารถ 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ ดีตออาชีพนับวาเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะดาน
การศึกษาประกอบกับนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของผู
มีอํานาจเพ่ือใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีตลอดจนสภาพแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนผลทําใหเกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
ไดมากขึ้น๒๘ 

   พินิจ  ภูทับทิม ไดกลาวถึงการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานไว 
ดังนี้ การพัฒนาบุคลากรมีความสําคัญเพราะการพัฒนาบุคลากรเปนการชวยใหบุคลากรใน
องคการสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอันจะนําไปสู
ความมีประสิทธิภาพของหนวยงานยิ่งขึ้น๒๙ 

   สมาน  รังสิโยกฤษฎ ไดกลาวถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานไวดังน้ี การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคคลมี
ความรู ความสามารถ มีทักษะการทํางานที่ดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางานอันจะเปน
ผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหรืออีกนัยหน่ึงการพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการ         
ที่จะเสริมสรางและเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน ความรู ความสามารถ ทักษะ 
อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการทํางานอันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน๓๐ 

   มนู  อรดีดลเชษฐ ไดกลาวถึงการพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน       
ไวดังน้ี แนวคิดของการปฏิรูประบบราชการมีเหตุจูงใจและแรงกดดันที่ทําใหตองมีการปฏิรูป คือ 
การแขงขันทางการคาในระดับรัฐก็เชนกันแรงกดดันจากการแขงขันทางการคาระดับโลกการทํา
การคาที่ไรพรมแดนระหวางประเทศทําใหรัฐตองใหความสนใจในการปรับปรุงแนวนโยบายเพื่อ

                                          
 ๒๘สมเพียร  เทียนทอง, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : อาทิตย : ธรรสาร, 
๒๕๔๒), หนา ๑๑, ๑๔.  
 ๒๙พินิจ  ถูทับทิม ร.ต.อ., “ความตองการและการตอบสนองความตองการในการพัฒนาบุคลากร
ของครู อาจารยในโรงเรียนตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ”, ปญหาพิเศษรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๓), หนา ๓๔.  
  

 ๓๐สมาน  รังสิโยกฤษฎ, การจัดการภาครัฐแนวใหม, พิมพครั้งท่ี ๒, (พระนครศรีอยุธยา : 
อาทิตย : โรงพิมพเทียนวัฒนา, ๒๕๔๔), หนา ๘๓.  



 ๒๙ 

การสนับสนุนภาคเอกชน เพ่ือใหสามารถแขงขันและแยงชิงสวนแบงตลาดการคาโลกใหไดมาก
และชวยสรางความไดเปรียบเพ่ือจะไดพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมไดอยางม่ันคง๓๑ 

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา 
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน หมายถึง การแสวงหาโอกาส หรือการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงคุณภาพการทํางานขององคการ เพ่ือใหมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น ประสิทธิภาพการ
ทํางานสามารถพัฒนาไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับความพรอมขององคการ ผูบริหาร และบุคลากร 
ซ่ึงหากองคการใดมีความพรอมทั้งสามดานมากที่สุดก็จะมีโอกาสพัฒนาไดมากที่สุดเชนเดียวกัน 

 ๒.๑.๒ ทฤษฎีที่เก่ียวของกับประสิทธิภาพ 

 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและรวบรวมทฤษฎีที่เก่ียวของกับประสิทธิภาพ ดังน้ี 

   ๒.๑.๒.๑ ทฤษฎีระบบ 

   ทฤษฎีระบบเปนการมององคการเปนระบบตามหนาที่ที่ สัมพันธ กับ
สภาพแวดลอม ในทฤษฎีระบบนี้ (system) เปนกลุมที่เก่ียวของกันซึ่งตองการบรรลุจุดมุงหมาย
รวมกันทุกระบบขององคการประกอบดวย ๔ สวนที่เก่ียวของกัน คือ๓๒  
   ๑.๑ ปจจัยนําเขา (input) ทรัพยากรขององคการหรือทรัพยากรการบริหาร         
เปนทรัพยากรที่นําเขาสูระบบการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน๓๓ 
ซ่ึงในการบริหารจัดการตองตระหนักถึงสถานะและการใชทรัพยากรขององคการอยูเสมอ     
ปจจัยนําเขาประกอบดวยทรัพยากรทางกายภาพ วัตถุดิบ ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทาง
การเงิน ทรัพยากรขอมูล และเทคโนโลยี 
   ๑.๒ กระบวนการแปรสภาพในการบริหาร (transformation process) เปน
ขั้นตอนการนําทรัพยากรขององคการที่เปนปจจัยนําเขา หรือปจจัยการผลิต แลวแปรสภาพ
ออกมาเปนผลผลิต (output) 
   ๑.๓ ผลผลิต (outputs) เปนสิ่งที่ไดจากกระบวนการแปรสภาพ ประกอบดวย 
ผลิตภัณฑและบริการผลลัพธดานการเงิน (กําไรและขาดทุน) ผลลัพธการดําเนินงานของ
พนักงาน ความพึงพอใจของลูกคา เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด ผลผลิตเหลาน้ีเปน
ผลผลิตโดยผูบริหารในทุกระดับที่ทํางานเพ่ือใหบรรลุจุดหมายขององคการ 

                                          
 ๓๑มนู  อรดีดลเชษฐ, การปฏิรูปราชการ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการปฏิรูประบบ
ราชการ, พิมพครั้งท่ี ๒, (สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ : สํานักงาน ก.พ., ๒๕๔๓), หนา ๙๑.   
 ๓๒ศิริวรรณ  เสรีรัตน, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หนา 
๔๕-๔๗.  
 

๓๓Bateman. Thomas S. & Scott A. Snell. (1999). Mngement : Building Competitive 
Advantage. (4th ed). Boston : Lrwin McGraw-Hill.   



 ๓๐ 

   ๑.๔ การปอนกลับ (feedback) เปนขอมูลเก่ียวกับสภาพและผลลัพธที่เก่ียวของ
กับกิจกรรมองคการ ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีใชเพ่ือปรับปรุงปจจัยนําเขาและกระบวนการแปรสภาพ        
ในการบริหาร เพ่ือใหไดผลลัพธที่พึงพอใจมากขึ้น 

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
ทฤษฎีระบบหมายถึง การสรางระบบใหกับองคการตามกรอบองคประกอบ ๔ สวน ไดแก ปจจัย
นําเขา กระบวนการแปรสภาพในการบริหาร ผลผลิต และการปอนกลับ ซ่ึงทุกสวนจะทํางาน
แบบสัมพันธกันตามหนาที่และสภาพแวดลอม 

  ๒.๑.๒.๒ ทฤษฎีการจูงใจ 

   ทฤษฎีการจูงใจของ Alderfer (Alderfer ERG theory) เปนทฤษฎีความตองการ   
ซ่ึงกําหนดลําดับขั้นตอนความตองการ เอลเดอรเฟอร (Alderfer) ไดชี้ความแตกตางระหวาง
ความตองการในระดับต่ําและความตองการในระดับสูงซ่ึงเก่ียวของกับความตองการของมาสโลว 
จาก ๕ ประเภท เหลือเพียง ๓ ประเภท ดังน้ี๓๔  
   ๑.๑ ความตองการในการอยูรอด (existence needs (E)) เปนความตองการใน
ระดับต่ําสุดและมีลักษณะเปนรูปธรรม ประกอบดวยความตองการตามทฤษฎีมาสโลว คือ ความ
ตองการของรางกายและความตองการความปลอดภัย 
   ๑.๒ ความตองการความสัมพันธ (related needs (R)) มีลักษณะเปนรูปธรรม
นอยลง ประกอบดวยความตองการดานสังคมตามทฤษฎีของมาสโลวบวกดวยความตองการ
ความปลอดภัยและความตองการการยกยอง 
   ๑.๓ ความตองการความเจริญกาวหนา (growth needs (G)) เปนความตองการ    
ในระดับสูงสุดในระดับขั้นตนของ เอลเดอรเฟอร (Alderfer) และมีความเปนรูปธรรมต่ําสุด 
ประกอบดวยสวนที่เปนความตองการการยกยองบวกดวยความตองการประสบความสําเร็จ  
ตามทฤษฎีมาสโลว 

   เอลเดอรเฟอร (Alderfer) พบวา บุคคลจะไดรับการกระตุนโดยความตองการ
มากกวาหน่ึงระดับ ตัวอยางความตองการที่จะไดรับเงินเดือนที่เพียงพอ (ความตองการการอยู
รอด) ในขณะเดียวกันจะเกิดความตองการการยอมรับ ความพอใจ (ความตองการทางสังคม) 
และเกิดความตองการการสรางสรรค ตองการความกาวหนา (ความตองการการเจริญเติบโต) 
เอลเดอรเฟอร (Alderfer) ยังคนพบวาลําดับของประเภทความตองการจะแตกตางกัน           
ในแตละบุคคลอีกดวย 

                                          
 ๓๔ศิริวรรณ  เสรีรัตน, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หนา 
๒๑๕. 
 



 ๓๑ 

   ทฤษฎี ERG ยังสรุปไดวา ความตองการของบุคคลสามารถเปลี่ยนไปใน
ระดับสูงขึ้นหรือต่ําลงไดขึ้นอยูกับวาเขาสามารถตอบสนองความตองการในระดับต่ําลงหรือ
ความตองการในระดับสูงขึ้นไดหรือไม 

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
ทฤษฎีจูงใจ หมายถึง กลไกการสรางแรงจูงใจใหตรงกับความตองการใหมากท่ีสุดโดยเลือก
ระดับความตองการออกเปน ๓ ระดับ ประกอบดวย ความตองการในการอยูรอด ความตองการ
ความสัมพันธ และความตองการความเจริญกาวหนา 

   ๒.๑.๒.๓ ทฤษฎี ๒ ปจจัย หรือปจจัยอนามัยในการจูงใจ 

   เฮอรเบิรก (Herzberg) (Herzberg’s two-factor theory)๓๕ ไดใหความหมาย
ไววา เปนทฤษฎีที่เสนอแนะวาความพึงพอใจในการทํางานประกอบดวย ๒ แนวคิด คือ        
(๑ )  แนวคิดที่ มี ขอบเขตจากความพึงพอใจ  ( satisfaction)  ไปยั งความไม พึ งพอใจ                
(no satisfaction) และไดรับอิทธิพลจากปจจัยจูงใจ (motivation factor) ๒) แนวคิดที่มีขอบเขต
จากความไมพึงพอใจ (dissatisfaction) ไปยังความไมมีความไมพึงพอใจ (no dissatisfaction) 
และไดรับอิทธิพลจากปจจัยอนามัย (hygiene factors) 
   ทฤษฎีน้ีประกอบดวย ๒ ปจจัย คือ (๑) ปจจัยการจูงใจหรือตัวจูงใจ และ      
(๒) ปจจัยการธํารงรักษาหรือปจจัยสุขอนามัย 
   ๑. ปจจัยการจูงใจหรือตัวจูงใจ (motivation factors หรือ motivators) เปน
ปจจัยภายใน (ความตองการภายใน) ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการสรางความพึงพอใจในการ
ทํางาน (job satisfiers) เชน ความกาวหนา ความสําเร็จ การยกยอง เปนตน 
   ๒.ปจจัยการธํารงรักษา (maintenance factor) หรือปจจัยสุขอนามัย       
(hygience factor) เปนปจจัยภายนอกที่ปองกันไมใหพนักงานเกิดความไมพึงพอใจกับการ
ทํางาน (job dissatisfiers) การเสนอสุขอนามัยไมใชวิธีการจูงใจที่ดีที่สุดในทัศนะของ เฮอรเบิรก 
(Herzberg) แตเปนการปองกันความไมพึงพอใจ ประกอบดวยปจจัยที่เ ก่ียวของกับการ         
มาทํางานหรือการขาดงานของพนักงาน เชน นโยบายของบริษัท การบังคับบัญชา ความม่ันคง
ในงาน คาตอบแทน สภาพการทํางาน เปนตน 

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
ทฤษฎี ๒ ปจจัย หรือปจจัยอนามัยในการจูงใจ หมายถึง ทฤษฎีที่อาศัยแนวคิด ๒ แนวคิด คือ 
แนวคิดที่มีขอบเขตจากความพึงพอใจไปยังความไมพึงพอใจ และไดรับอิทธิพลจากปจจัยจูงใจ 
สวนอีกแนวคิด คือ แนวคิดที่มีขอบเขตจากความไมพึงพอใจไปยังความไมมีความไมพึงพอใจ
และไดรับอิทธิพลจากปจจัยอนามัย 

                                          
 

๓๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๑๗. 



 ๓๒ 

   ๒.๑.๒.๔ ทฤษฎีความคาดหวัง (expectancy theory) 

   เปนทฤษฎีซ่ึงเสนอวาบุคคลจะมีพฤติกรรมโดยถือเกณฑความนาจะเปนในการ
รับรู ซ่ึงจะทําใหเกิดการใชความพยายาม เพ่ือนําไปสูผลลัพธที่ตองการ ตลอดจนขึ้นกับวิธีการ      
ซ่ึงเขามองถึงคุณคาที่ เปนผลลัพธ น้ัน แบทแมน (Bateman)๓๖ เปนทฤษฎีกระบวนการ         
ซ่ึงเสนอแนะวากอนที่บุคคลจะปฏิบัติ เขาจะพิจารณาวาจะมีความสามารถและมีความพยายาม 
ที่จะใหไดผลลัพธที่ตองการหรือไม โดยจะแสดงในรูปของความสัมพันธระหวางความพยายาม   
ที่ใชในการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงาน๓๗ 
   ทฤษฎีความคาดหวังจะเกี่ยวของกับ ๓ ประการ ตามขั้นตอน คือ (๑) การใช     
ความพยายามในการทํางานของพนักงาน (๒) การปฏิบัติงาน (๓) ผลลัพธที่เก่ียวของกับงาน           
ซ่ึงจะทําใหเกิดความคาดหวังใน ๒ ลักษณะ คือ (๑) ความคาดหวังผลการปฏิบัติงานจาก     
ความพยายาม (๒) ความคาดหวังผลลัพธจากการปฏิบัติงาน ทฤษฎีความคาดหวังน้ี จะชี้ใหเห็น
วาบุคคลจะมีการกระทําเพ่ือตอบสนองความตองการซ่ึงถา 
   (๑) เขามีความคิดวา ความพยายามจะนําไปสูการปฏิบัติงาน ถาไมสามารถ       
เกิดความพยายามดวยตนเองไดอาจกระตุนโดยการฝกอบรม การใหการสนับสนุน การกําหนด
เปาหมายการทํางานที่ชัดเจน 
   (๒) เขามีความคิดวา การทํางานจะนําไปสูผลลัพธ ไดแก รางวัล คาตอบแทน      
ซ่ึงอาจจะเปนรางวัลที่กําหนดขึ้นจากผลงาน หรือการใหตามสถานการณ 
   (๓) เกิดคุณคาความพอใจในผลลัพธ (anticipated satisfaction หรือ valence)     
ถาตองการใหคุณคาความพอใจในผลลัพธเปนบวกจะตองอาศัยการกําหนดความตองการ     
และจัดรางวัลใหสอดคลองกับความตองการดวย 

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
ทฤษฎีความคาดหวัง หมายถึง กระบวนการที่เก่ียวของกับขั้นตอน ๓ ประการ คือ การใชความ
พยายามในการทํางานของพนักงาน การปฏิบัติงาน และผลลัพธที่เก่ียวของกับงานซ่ึงจะทําให
เกิดความคาดหวัง ๒ ลักษณะ คือ ความคาดหวังผลการปฏิบัติงานจากความพยายามและความ
คาดหวังผลลัพธจากการปฏิบัติงาน หรือเปนตัวชี้วัดการกระทําเพ่ือตอบสนองความตองการ 

   ๒.๑.๒.๕ ทฤษฎีการเสริมแรง (reinforcement theories) 

                                          
 

๓๖Bateman. Thomas S. & Scott A. Snell. (1999). Mngement : Building Competitive 
Advantage. (4th ed). Boston : Lrwin McGraw-Hill, p. 2.   
 ๓๗ ศิริวรรณ  เสรีรัตน, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หนา 
๒๑๙. 



 ๓๓ 

   ทฤษฎีการเสริมแรง (reinforcement theories) หรือการปรับพฤติกรรม 
(behaviormodification)๓๘ เปนทฤษฎีที่ระบุวาผลลัพธของพฤติกรรมในปจจุบันของบุคคล   
ไดรับอิทธิพลจากพฤติกรรมในอนาคต รูย และ บีแอร (Rue & Byars)๓๙ หรือเปนทฤษฎี     
ที่วาพฤติกรรมของมนุษยถือเกณฑความสัมพันธระหวางพฤติกรรมหน่ึงกับผลพฤติกรรมนั้น 
หรือหมายถึงกระบวนพฤติกรรมของคน ซ่ึงเกิดจากการเรียนรูจากประสบการณในอดีต บี เอฟ 
สคินเนอร (B.F. Skinner) นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย Harvard ไดพัฒนาทฤษฎีน้ี และได
นํามาใชเปนเทคนิคในการจูงใจ ซ่ึงเขาคิดวาแตละบุคคลจะไดรับการจูงใจโดยการออกแบบที่
เหมาะสมของสภาพแวดลอมในการทํางาน และผลการปฏิบัติงาน สวนการกระทําที่ไมเหมาะสม
จะทําใหเกิดการเสริมแรงดานลบ (negative reinforcement)   

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
ทฤษฎีเสริมแรง หมายถึง ทฤษฎีที่กลาวถึงพฤติกรรมของมนุษยซ่ึงเกิดจากการเรียนรูจาก
ประสบการณในอดีต ซ่ึงทฤษฎีน้ีจะเชื่อวาการกระทําที่ไมเหมาะสมจะทําใหเกิดการเสริมแรงใน
ดานลบ 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ 

 ๒.๒.๑ แนวคิด ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ 

  ๒.๒.๑.๑ ความหมายและความสําคัญของการบริหารจัดการ 

   การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดคนควาความหมายและความสําคัญทางการบริหาร
จัดการมีนักวิชาการไดทําการศึกษาและไดอธิบายถึงความหมายทางการบริหารหรือการศึกษา
ดานการบริหารจัดการไว ดังตอไปน้ี 

   ธงชยั  วงศชัยสุวรรณ ไดกลาวถึงการบริหารจัดการไวดังน้ี การบริหารจัดการ     
ที่เปนคูมือในการบริหารจัดการภายใตความซับซอนของระบบขอมูลขาวสารไดชี้ประเด็นสําคัญ
ในการบริหารจัดการใหประสบความสําเร็จไว ๗ ดาน ไดแก (๑) การใชเทคนิควิธีที่มีขอบเขต
ครอบคลุมวัตถุประสงค มีกลยุทธและมีคุณภาพ (๒) การบริหารจัดการในลักษณะเปน
กระบวนการแกปญหา (๓) การมีคณะผูบริหารท่ีมีศักยภาพในการตัดสินใจสูง (๔) การมีสวน
รวมในการบริหารจัดการของผูบริหารทุกคน (๕) การนําผลจากการตัดสินใจมาใชประโยชนได

                                          
 ๓๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒๔.  
 ๓๙Rue Leslie W. & Lioyd L. Byars. (2000). Management : Skill and Application. (9th ed). 
North America : McGraw-Hill. P 450. 



 ๓๔ 

อยางรวดเร็ว (๖) การมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม และ (๗) การบริหาร
จัดการใหความเหมาะสมกับแตละสถานการณ๔๐ 

   พีรสิทธ์ิ  คํานวณศิลป และ ศุภวัฒนาการ  วงศธนวสุ  ไดกลาวถึงการ
บริหารจัดการไว ดัง น้ี  การบริหารจัดการ  หมายถึง ศักยภาพทางการบริหารจัดการ                     
ซ่ึงแบงออกเปน ๒ ดาน ไดแก 
   ๑. ศักยภาพของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและศักยภาพในการบริหาร
จัดการของผูบริหารโดยที่ศักยภาพของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการประเมินไดจากความ
เขมแข็งของ ๘ องคประกอบทางการบริหาร ซ่ึงไดแก (๑) การวางแผน (๒) การฝกอบรม      
(๓) การนิเทศงาน (๔) การบริหารงานบุคคล (๕) ความพรอมของชุมชน (๖) การบริหารวัสดุ
ครุภัณฑ (๗) การบริหารระบบสารสนเทศ และ (๘) การเตรียมความพรอมของชุมชน 
   ๒. ศักยภาพของผูบริหาร ประเมินไดจากความสามารถของผูบริหารใน ๖ ดาน    
ซ่ึงไดแก (๑) ความสามารถในการจัดหาและระดมทรัพยากรเขาสูการบริหารจัดการ            
(๒) ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกใหอยูในกรอบ (๓) ความสามารถในการ
จัดสรรและแบงปนทรัพยากร (๔) ความสามารถในการบริหารจัดการขวัญและกําลังใจ          
(๕) ความสามารถในการบริหารจัดการที่ตอบสนองความตองการของประชาชน และ           
(๖) ความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาที่เบ็ดเสร็จครบวงจร๔๑ 

   จุฑา  เทียนไทย ไดกลาวถึงการบริหารจัดการไวดังน้ี การบริหารจัดการ
หมายถึง  การเส ริมพลัง / อํานาจในการตัด สินใจ  (Empowerment)  การ ร้ือปรับระบบ 
(Reengineering) การบริหารงานเชิงคุณภาพเบ็ดเสร็จ/โดยรวม (Total Quality Management) 
และการปรับลดขนาดองคการ (Dowsizing) โดยผูบริหารจะตองทําหนาที่การจัดองคการ 
(Organizing) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) การวางแผน (Planning) และการควบคุม 
(Controlling)๔๒ 

   อุทัย  เลาหวิเชียร ไดกลาวถึงการบริหารจัดการไวดังน้ี การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการอยางหนึ่งที่มีคนตั้งแตสองคนข้ึนไปรวมกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใหบรรลุ

                                          
 ๔๐ธงชัย  วงศชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมศาสตร, 
๒๕๔๐), หนา ๒๔.  
 ๔๑พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป และศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ, การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
องคการบริหารสวนตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, (ขอนแกน : โรงพิมพพระธรรมขันต, ๒๕๔๖), 
หนา ๖๑.  
 ๔๒จุฑา  เทียนไทย, การจัดการมุมมองนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : แมคกรอฮิล, ๒๕๔๘), 
หนา ๔.   



 ๓๕ 

เปาหมายที่กําหนด การบริหารเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสวนตางๆ ของระบบสังคม เชน          
มีการบริหารในกิจกรรมการเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา การทหาร การพาณิชย         
การยุติภาพ การอุตสาหกรรม ฯลฯ นอกจากน้ีการบริหารก็เปนกระบวนการอยางหนึ่งดวย     
ซ่ึงหมายความวามีขั้นตอนตางๆ ในการบริหารเรียกวา “กระบวนการการบริหาร” อันที่จริง
กระบวนการบริหารเปนแนวความคิดที่ไดมีการพัฒนาตั้งแตอดีตซึ่งรูจักกันในอักษรยอวา 
“POSDCORB” อักษรยอดังกลาวสามารถขยายความได ดังนี้ (๑) การวางแผน (Planning)   
(๒) การจัดการองคการ (Organizing) (๓) การจัดการบุคคล (Staffing) (๔) การอํานวยการ 
(Directing)  (๕ )  การประสานงาน  (Coordinating)  (๖ )  การรายงาน  (Reporting)  และ           
(๗) การงบประมาณ (Budgeting) ในปจจุบันเน่ืองจากมีการพัฒนาความรูทางพฤติกรรมศาสตร 
กระบวนการบริหาร  จึงไดเปลี่ยนจาก “POSDCORB” มาเปน “POLE” ซ่ึงก็คือ (๑) การ
วางแผน (Planning) (๒) การจัดการองคการ (Organizing) (๓) การเปนผูนํา (Leading) และ 
(๔) การประเมินผล (Evaluating) อุทัย  เลาหวิเชียร  ยังไดใหความหมายของการบริหารและ
กระบวนการของการบริหาร การบริหารเปนคํากลางๆ ซ่ึงอาจใชกับการบริหารทั้งในภาครัฐ และ
ภาคเอกชน การบริหารภาครัฐนิยมเรียกกันวา “การบริหารรัฐกิจ” สวนการบริหารภาคเอกชน
เรียกกันวา “การบริหารธุรกิจ” ดังนั้นการบริหารรัฐกิจ ก็คือการบริหารภาครัฐ ซ่ึงหมายถึง     
การบริหารซ่ึงมีสาระ ดังน้ี 
   ๑. ครอบคลุมถึงกิจกรรมของฝายบริหารในภาครัฐ 
   ๒. หมายรวมถึงการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติของ
หนวยงานภาครัฐ 
   ๓. ครอบคลุมถึงปญหาเก่ียวกับการพฤติกรรมของคน และความรวมมือ           
ของคนในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของภาครัฐ ซ่ึงการบริหารรัฐกิจ หมายถึง กิจกรรม นอกจากน้ี
การบริหารรัฐกิจในทางการศึกษายังมีอีกคําหน่ึงที่พบเห็นกันเสมอ คือ คําวา “รัฐประศาสน-
ศาสตร” ซ่ึงมีความหมายถึงวิชาที่เก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตรจึงมีความ
หมายถึงลักษณะวิชา (Discipline) นิยมเขียนวา “Public Administration”๔๓ 

   สุทิน  นพเกตุ ไดกลาวถึงการบริหารจัดการไวดังน้ี การบริหารจัดการหมายถึง  
การเสริมสรางสังคมไทย ไปสูสังคมที่ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรี         
ความเปนมนุษย ตลอดจนเปนสังคมที่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนและสุจริตชนแลวน้ัน 
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ กระบวนการในการไปถึงเปาหมายซ่ึงตองอาศัยการเสริมสราง
ความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักและความสํานึกในการเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
และการยกระดับสังคมไทยของประชาชนและภาคสวนที่เก่ียวของซ่ึงตองมีการทุมเททั้งแรงกาย

                                          
 ๔๓อุทัย  เลาหวิเชียร, รัฐประศาสนศาสตร : ลักษณะวิชาและมิติตางๆ, (สํานักพิมพเสมาธรรม
, ม.ป.ท.), หนา ๑๔.    



 ๓๖ 

และแรงใจอยางจริงจังและตอเน่ืองแมจะมีขอจํากัดในดานตางๆ เชน งบประมาณ บุคลากรแต
หากวาเราไดมองขามหรือกาวผาน และมีความเชื่อวาส่ิงดีงามที่ไดกระทําตอสังคมไทยนั้นจะ
นํามาซ่ึงการรวมแรงรวมใจของทุกๆ คนในสังคมไทยก็จะเปนแรงบันดาลใจและกระบวนทัศน   
ที่ปราศจากสิ่งใดมาฉุดร้ังในอุดมการณในการสรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดขึ้นในสังคม๔๔ 

   อานุภาพ  อิทธิบันลือ ไดกลาวถึงการบริหารจัดการไวดังน้ี การบริหารจัดการ
หมายถึง กระบวนการที่ผูจัดการใชศิบปะและกลยุทธตางๆ ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอน       
โดยอาศัยความรวมแรง รวมใจของสมาชิกในองคการ โดยตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด 
และความมุงหวัง ดานความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการควบคู       
ไปดวยองคการจะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนด๔๕  

   ชารเลส แฮนดี (Charles Handy) ไดกลาวถึงการบริหารจัดการไวดังนี้           
การบริหารหมายถึง การพัฒนาศักยภาพที่เร่ิมตนตั้งแตการคัดเลือกบุคคลเขามาปฏิบัติงาน    
ในองคการ ซ่ึงตองมีเกณฑเพ่ือคัดเลือกที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมพรอมที่จะแสดงบทบาท       
ในชุมชนหรือสังคมและมีภาวะแวดลอมที่มีผลกระทบตอองคการ กลาวคือจําเปนจะตอง
พิจารณาตั้งแตภาวะเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนพิจารณาถึงการมีระบบและโครงสราง
ภายใตกฎหมายและมีระเบียบที่จะตองยึดเปนแนวทางปฏิบัติ และยังรวมถึงการพิจารณา
สัมพันธภาพของกลุมหรือบุคคลภายในองคการ ทั้งหมดน้ีมีผลกระทบตอการทําใหองคการ     
มีประสิทธิผลและเปนจุดผลักดันใหองคการสามารถบริหารจัดการใหมีศักยภาพที่ดีได๔๖ 

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา  
ความหมายและความสําคัญของการบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการมีความสําคัญ
เปนลําดับแรกขององคการ กลาวคือ หากมีองคการก็มักจะมีการบริหารจัดการอยูในตัวอยูแลว 
เพราะองคการจะเติบโตไดก็ตองอาศัยการบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการมักจะไมหยุดน่ิง
จะตองมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอขึ้นอยูกับสถานการณและสภาวะที่เกิดขึ้น   
องคการใดก็ตามที่มีการพัฒนาการบริหารจัดการไดถูกที่ถูกเวลาก็จะเปนองคการที่ประสบ
ความสําเร็จที่จัดวาอยูในระดับสูง ดังน้ัน จึงควรที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการอยูตลอดเวลาเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีตอองคการ น่ันเอง 

   ๒.๒.๑.๒ การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

                                          
 ๔๔สุทิน  นพเกตุ, สิทธิมนุษยชนศึกษา ยุทธศาสตรสูการสรางวัฒนธรรม-วิถีชีวิตสิทธิ
มนุษยชนและสุจริตชน, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, ๒๕๔๙), หนา ๕๑.    
 ๔๕อานุภาพ  เลาหวิเชียร, ปนดาวใหเปนดาวรุง, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๑), 
หนา ๗.     
 ๔๖Charles Handy. (1993). Understanding Organization. England : Glays Ltd, p. 5. 



 ๓๗ 

   การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (management for results) คือ การบริหารโดยมุงเนน
ผลลัพธคือความสัมฤทธิ์ผลเปนหลักโดยใชระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัด             
เปนตัวสะทอนผลงานใหออกมาเปนรูปธรรม ซ่ึงผลการประเมินจะนํามาใชในการตอบคําถาม  
ถึงความคุมคาในการทํางานใชแสดงผลตอสาธารณะ และเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน      
ใหดียิ่งขึ้น ผูดําเนินการวิจัยไดศึกษาคนควาสูตรของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน     
ดังภาพที่ ๒.๑ ตอไปน้ี 

 

 

  

   แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ ์

   การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์จะเนนที่ผลลัพธ (Outcomes) ของงาน โดยจะให
ความสําคัญที่การกําหนดพันธกิจและวัตถุประสงคของโครงการ/งาน เปาหมายที่ชัดเจน      
การกําหนดผลผลิตและผลลัพธที่ตองการของทุกโครงการในองคการนั้น ใหสอดคลอง      
เปนไปในทิศทางเดียวกันกับภารกิจและวัตถุประสงคขององคการ มีการกําหนดตัวชี้วัดผล     
การทํางานหลัก (Key Performance Indicator - KPI) ไวอยางชัดเจนเปนที่เขาใจของทุกคน    
ในองคการ การวัดความกาวหนาของการปฏิบัติงานโดยใชตัวชี้วัด การยืดหยุนในการบริหาร
และสนับสนุนทรัพยากรแกผูบริหารระดับลางอยางเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ใหคาตอบแทนตามผลงาน ตลอดจนถึงการปรับปรุงพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และตรงตาม
ความตองการของลูกคาคือประชาชน  

   ปจจัยหลักพ้ืนฐานที่ทําใหการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ประสบความสําเร็จคือ          
การมีระบบขอมูลที่เที่ยงตรงเชื่อถือไดไมวาจะเปนระบบขอมูลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน    
เพ่ือใหทราบความคืบหนาของการปฏิบัติงานหรือระบบการเงินและบัญชีที่สามารถใหขอมูลแยก
รายการโครงการเพื่อใหทราบตนทุนคาใชจายในแตละงานการไดรับขอมูลที่ถูกตองจะชวยให
ผูบริหารทุกระดับตัดสินใจไดอยางถูกตอง 

   การบริหาร มุ งผล สัมฤทธิ์ เปนการ จัดหาให ไดท รัพยากรการบริหาร                    
มาดวยความประหยัด (economy) คือการใชทรัพยากรนอยที่สุดในการผลิตโดยการใชปจจัย
นําเขา (input) ซ่ึงไดแก ทรัพยากรในการผลิตดวยราคาที่ต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได ถือเปนหลัก
สําคัญของนักบริหารที่ดีการไมประหยัดจะเกิดขึ้นบอยคร้ังในกรณีของการมีคนงานมากกวา
ปริมาณงานหรือใชอุปกรณเคร่ืองมือที่ราคาแพงหรือคุณภาพสูงเกินความจําเปนความมี
ประสิทธิภาพ (efficiency) คือการเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขา (input) กับผลผลิต (output) 

 
ผลสัมฤทธิ์ (Results)  =  ผลผลติ (Outputs)  +  ผลลัพธ (Outcomes) 



 ๓๘ 

ไดแก การสรางผลผลิตในระดับที่สูงกวาปจจัยนําเขาความมีประสิทธิภาพสามารถวัดไดโดยนํา
ปจจัยนําเขาหารดวยผลผลิตจริงหากไดคาที่นอยแสดงวามีผลผลิตเพ่ิมมากขึ้นมากกวาการ
เพ่ิมขึ้นของปจจัยนําเขา ซ่ึงหมายถึงองคการดังกลาวน้ีมีประสิทธิภาพสัดสวนตอไปน้ีสามารถทํา
ไดดีขึ้นไดโดยการปรับปรุงผลิตภาพ (productivity) คือ การทําใหผลผลิตเพ่ิมขึ้นในขณะที่ปจจัย
นําเขาคงที่หรือโดยการประหยัด (economizing) คือ รักษาระดับผลผลิตใหคงที่แตจะลดปจจัย
นําเขาลงความมีประสิทธิผล (effectiveness) คือ การเปรียบเทียบระหวางวัตถุประสงคกับ
ผลลัพธของโครงการ ซึ่งหมายถึงระดับของการบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวลวงหนาของ
โครงการน้ันๆ วาไดผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเพียงไรความมีประสิทธิผลมักมีความ
เก่ียวของกับผลผลิตและผลลัพธดังแผนภาพท่ี ๒.๒ ตอไปน้ี 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   แผนภาพที่ ๒.๒   กรอบแนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงานในการบริหารแบบ
ผลสัมฤทธิ์ 

   วัตถุประสงค (objectives) หมายถึง เปาหมายของผลสัมฤทธิ์ของงานท่ี
ตองการทั้งในระยะสั้น กลาง หรือระยะยาว 
   ปจจัยนําเขา (input) หมายถึง ทรัพยากรที่ใชในการผลิต การใหบริการหรือ      
การปฏิบัติงาน เชน เงินทุน คน อาคาร เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี ทรัพยสิน         
ทางปญญา กฎ ระเบียบ และการรักษาชื่อเสียงขององคการ เปนตน 
   ผลผลิต (outputs) ผลงานหรือบริการที่องคการน้ันจัดทําขึ้น โดยกิจกรรม          
ที่ ให เ กิดผลงานนั้นจะอยูภายใตการควบคุมขององคการ  เชน  การออกใบอนุญาต               
การออกหนังสือสําคัญ ผูปวยที่ไดรับการรักษา หรือการหางานใหผูวางงาน เปนตน 

 

ผลสัมฤทธิ์ RESULTS 
 
   

 

กิจกรรม 
PROCESS

ปจจัยนําเขา 
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วัตถุประสงค 
OBJECTIVES 

โครงการ 

ความประหยัด 

ความมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ 
OUTCO

ผลผลติ 
OUTPUT

ความมีประสิทธิผล 



 ๓๙ 

   ผลลัพธ (outcomes) ผลกระทบที่เกิดจากผลผลิตหรือผลงานที่ไดทําขึ้น           
ซ่ึงจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอผูรับบริการอันเน่ืองจากการดําเนินการ เชน ผูรับบริการ
ไดรับใบอนุญาต ซ่ึงเปนผลใหการประกอบอาชีพม่ันคงขึ้น บัตรประชาชนที่ไดรับสามารถ      
ใชประโยชนไดอยางเปนที่พอใจ คนไขหายปวยกลับบานไปทํางานตอไดและมีสุขภาพแข็งแรง 
เปนตน องคการที่ใชระบบบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ์จะมีลักษณะทั่วไป ดังน้ี 
   ๑. มีพันธกิจ วัตถุประสงคขององคการท่ีชัดเจน และมีเปาหมายท่ีเปนรูปธรรม
โดยเนนที่ผลผลิตและผลลัพธ ไมเนนกิจกรรมหรือการทํางานตามกฎระเบียบ 
   ๒. ผูบริหารทุกระดับในองคการตางมีเปาหมายของการทํางานที่ชัดเจนและ
เปาหมายเหลาน้ันจะส้ัน กระชับ ไมคลุมเครือและเปนเปาหมายที่มีฐานมาจากพันธกิจของ
องคการ 
   ๓. เปาหมายจะวัดไดอยางเปนรูปธรรม โดยมีตัวชี้วัดที่สามารถวัดไดเพ่ือให
สามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองคการอ่ืนที่มี
ลักษณะงานที่เทียบเคียงกันได 
   ๔. การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานหรือโครงการตางๆ จะ
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ซ่ึงจะสอดคลองกับการใหคาตอบแทน สวัสดิการและ
รางวัลแกเจาหนาที่ที่จะประเมินจากผลการปฏิบัติงานเปนหลัก 
   ๕. เจาหนาที่ทุกคนรูวางานที่องคการคาดหวังคืออะไรทุกคนในองคการจะคิด
เสมอวางานที่ตนทําอยูน้ันเพ่ือใหเกิดผลอยางไรผลที่เกิดขึ้นจะชวยใหบรรลุเปาหมายของ
โครงการและองคการอยางไรและทุกคนรูสึกรับผิดชอบตอผลงานที่ไดกําหนดไวอยางเหมาะสม
กับกําลังความสามารถของแตละคน 
   ๖. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคนสูหนวยงาน
ระดับลางเพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุผลไดอยางเหมาะสมเปนการเปดโอกาสใหผูบริหารระดับ
ตน ระดับกลาง ซ่ึงเขาใจถึงปญหาเปนอยางดีไดเปนผูแกไขปญหาและสะสมประสบการณเพ่ือ
กาวสูผูบริหารระดับสูง นอกจากจะชวยลดปญหาคอขวดที่ทําใหการทํางานลาชาลดขั้นตอนการ
ทํางานยังเพ่ิมความยืดหยุนและประสิทธิภาพในการทํางานอีกดวย 
   ๗. มีระบบสนับสนุนการทํางาน ในเรื่องระเบียบการทํางาน สถานที่ อุปกรณใน
การทํางาน เชน มีระเบียบที่สั้น กระชับในเรื่องที่จําเปนเทาน้ัน มีสถานที่ทํางานที่สะอาดเปน
ระเบียบ และมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนใหสามารถตัดสินใจบนฐานขอมูลที่ถูกตองและ
ใหบริการไดอยางรวดเร็วทันเวลา 
   ๘. มีวัฒนธรรมและอุดมการณรวมกันในการทํางานที่สรางสรรค เปนองคการ     
ที่มุงม่ันจะทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว เปนองคการที่เรียนรูเปดกวาง       
ตอความรูใหมๆ และปรับตัวใหเขากับสถานการณไดอยางเหมาะสม เปนองคการที่ใหอภัย    



 ๔๐ 

ตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได และเปนองคการที่มีการติดตอประสานขอมูลและรวมกันทํางาน
กับองคการภายนอกเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันได 
   ๙. เจาหนาที่มีขวัญและกําลังใจดี เน่ืองจากไดมีโอกาสปรับปรุงงานและดุลพินิจ  
ในการทํางานที่กวางขวางขึ้นทําใหผูรับบริการไดรับความพอใจลดการตอวาตอขานหรือการ
แสดงความไมพอใจลงสวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเองก็จะไดรับการตอบแทนตามผลการประเมิน
จากผลสัมฤทธิ์ของงาน๔๗   

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา  
การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การบริหารงานที่ตองอาศัยความละเอียดแมนยําซ่ึง
ตองมีความคาดหวังในผลลัพธที่จะเกิดตามมาภายหลังโดยผลลัพธที่ไดน้ันจะตองคุมคาที่สุดมี
ประสิทธิผลใกลเคียงกับความคาดหวังมากที่สุดแตสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน
รวมถึงเวลาและกําลังแรงงานนอยที่สุดดวย 

   สมบัติ  ธํารงธัญวงศ ไดกลาวถึงนโยบายสาธารณะไวดังน้ี นโยบายสาธารณะ
หมายถึง การเกิดจากการปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางรัฐบาลและประชาชน ในทัศนะของ
นักวิชาการนโยบายสาธารณะมีความหมายหลากหลายแตกตางกันไปแลวแตมุมมองของจุดเนน
ของแตละบุคคล อยางไรก็ตามอาจจะกลาวโดยสรุปไดวา นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรม
ของรัฐบาลที่เลือกจะกระทําหรือไมกระทํา โดยมุงถึงคานิยมและผลประโยชนของสังคมสวนรวม
เปนสําคัญ โดยเปนขอบัญญัติที่ชอบดวยกฎหมาย และไดกลาวถึงลักษณะของแนวคิดนโยบาย
สาธารณะ มีดังตอไปน้ี 
   ๑. เปนกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทํา 
   ๒. เปนผูใชอํานาจของรัฐในการจัดสรรกิจกรรมกิจกรรมเพ่ือตอบสนองคานิยม
ของสังคม 
   ๓. ผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ไดแก ผูนําทางการเมือง ฝาย
บริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ พรรคการเมือง สถาบันราชการ ขาราชการ และประมุข          
ของประเทศ 
   ๔. กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทํา ตองเปนชุดของการกระทําที่มีแบบแผน 
ระบบ และกระบวนการอยางชัดเจน เปนการกระทําที่มีการสานตออยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง 
   ๕. กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําตองมี เปาหมาย วัตถุประสงค หรือ
จุดหมาย เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนจํานวนมาก 

                                          
 ๔๗สํานักงานขาราชการพลเรือน, ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและ
สัมฤทธิผลของงานภาครัฐ, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : เดอะมาสเตอร, ๒๕๔๔), หนา ๑๓ – ๒๓.  



 ๔๑ 

   ๖. เปนกิจกรรมที่ตองกระทําใหปรากฏจริง มิใชเปนเพียงการแสดงเจตนารมณ    
เพ่ือความตั้งใจที่จะกระทําดวยคําพูดเทาน้ัน 
   ๗. กิจกรรมที่เลือกกระทําตองมีผลลัพธในการแกไขปญหาที่สําคัญของสังคม      
ทั้งปญหาความขัดแยงหรือความรวมมือของประชาชน 
   ๘. เปนการตัดสินใจที่จะกระทําเพ่ือผลประโยชนของประชาชนจํานวนมาก         
มิใชการตัดสินใจเพื่อผลประโยชนเฉพาะบุคคล เปนชุดของการตัดสินใจที่เปนระบบ  
   ๙. เปนการเลือกทางเลือกที่จะกระทําโดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห               
ที่เลือกที่เหมาะสมที่สุด ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
   ๑๐ . เปนกิจกรรมที่ เกิดจากการตอรองหรือประนีประนอมระหวางกลุม
ผลประโยชนที่เก่ียวของ 
   ๑๑. เปนกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งกิจกรรมภายในประเทศ และตางประเทศ 
   ๑๒. เปนกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทํา อาจกอใหเกิดผล         
ทั้งทางบวกและทางลบตอสังคม 
   ๑๓. เปนกิจกรรมที่ชอบดวยกฎหมาย๔๘ 

   ชัชวาล  วงษประเสริฐ ไดกลาวถึงการบริหารดานเทคโนโลยีไวดังนี้ คําวา
ข อ มู ล  ( Datum)  หม ายถึ ง  ข อ เ ท็ จ จ ริ ง  แ ล ะ เ ป น ส ว นป ร ะ ก อบขอ ง ส า ร สน เ ทศ                     
(Facts and pieces of information) สําหรับขอเท็จจริงนั้น หมายถึง เหตุการณหรือ
ปรากฏการณที่เปนอยูตามความเปนจริงซ่ึงขอมูลจะเกี่ยวกับสิ่งของ ความคิด สถานภาพ 
สถานการณ หรือปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะเปนตัวเลข ตัวอักษร หรือเคร่ืองหมายตางๆ ก็ได        
แตขอมูลน้ันถือวา เปนขอมูลดิบ (raw material) เม่ือนําขอมูลมาดําเนินกรรมวิธีการประมวลผล 
ขอมูลน้ันก็จะเปลี่ยนรูปเปนสารสนเทศ (information) แสดงความหมายที่เราสามารถเขาใจได 
ถึงแมขอมูลที่ถือวาเปนวัตถุดิบในการผลิตสารสนเทศ และในองคการแตละองคการมักจะมี
ขอมูลจํานวนมากมายในการประกอบธุรกรรมแตปรากฏวา บางทีผูบริหารก็ไมสามารถนําขอมูล
ซ่ึงไดเก็บรวบรวมเปนจํานวนมากนั้นออกมาใชในการตัดสินใจแกปญหาใดปญหาหน่ึงตามที่
ตองการได ทั้งน้ีเพราะวาปริมาณขอมูลเก่ียวกับเรื่องตางๆ ที่ไหลเวียนในองคการนั้นมีจํานวน
มากมาย ดังนั้นขอมูลจํานวนมากนั้นมิไดหมายความวาตองประมวลผลในทุกๆ เ ร่ือง          
เพ่ือเปลี่ยนใหเปนสารสนเทศ เพราะฉะน้ันการนําขอมูลมาผานการประมวลผลจึงขึ้นอยูกับความ
ต อ ง ก า ร ข อ ง ผู ใ ช เ ป น สํ า คั ญ  ก า ร จั ด ทํ า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ ก า ร จั ด ก า ร               
(Management Information System) จึงไมไดนําเอาขอมูลทั้งหมดในองคการมาประมวลผล   
แตจะมีการศึกษาความตองการของผูใช เพ่ือจัดทําสารสนเทศตอบสนองความตองการของผูใช

                                          
 ๔๘สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, นโยบายสาธารณะ แนวคิดการวิเคราะหและกระบวนการ, พิมพครั้ง
ท่ี ๔,(กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๔), หนา ๑๑.      



 ๔๒ 

เปนสําคัญ การจัดทําระบบสารสนเทศนั้นสามารถเก็บขอมูล หรือนําขอมูลมาใชงานได       
อยางไมลําบากนัก แตปญหาอยูที่วาสารสนเทศที่ผานกระบวนการประเมินผลน้ันตรงกับ    
ความตองการหรือไม ดังน้ัน ตองพิจารณาวาสารสนเทศอะไรบางที่ตองการ และเมื่อทราบ
ขาวสารนั้นแลวจะตองทราบความรู และนําความรูไปใชไดอยางถูกตอง๔๙ 

   ธงชัย  วงศชัยสุวรรณ ไดกลาวถึงการบริหารดานเทคโนโลยีไวดังน้ี การ
บริหารเชิงกลยุทธจําเปนตองอาศัยระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ครอบคลุมการบริหาร
จัดการ  เริ่มตั้งแต นโยบาย แผนงาน และโครงสราง ที่ผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับ
ตนจําเปนตองใช ตามการปรับเปลี่ยนพลวัตทางการบริหารจัดการในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังคมสารสนเทศเปนสังคมที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการส่ือสารสงผลตอการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ความรูและ
ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาองคการสมัยใหม การกาวเขาสูสังคมเศรษฐกิจ 
มนุษยทุกคนในสังคมใหมน้ีจําเปนตองพัฒนาตนเองใหทันกับการเปล่ียนแปลงเพราะความ
เปลี่ยนแปลงถือไดวาเปนสัจธรรมของยุคน้ี๕๐ 

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารกิจกรรมสาธารณะและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การ
กําหนดกิจกรรมโครงการในดานตางๆ ตามภารกิจหนาที่และความตองการของผูใชขอมูลโดยมี
การทํางานแบบมีสวนรวมระหวางผูบริหาร บุคลากรและผูเขารับบริการโดยเริ่มจากการกําหนด
ความตองการ การวางแผนกิจกรรม การปฏิบัติตามแผนกิจกรรมและการประเมินผลลัพธอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังรวมถึงการบริหารจัดการภาพรวมขององคการที่มีประสิทธิภาพสูง 

   ๒.๒.๑.๔ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

   ในการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการไมวาจะเปนการ
บริหารงานภาครัฐหรือการบริหารงานภาคเอกชนสิ่งที่เปนหัวใจหลักในการบริหาร คือ การ
บริหารจัดการดานบุคคล ทั้งน้ี ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการบริหารงาน
บุคคลไว ดังน้ี 

   ธงชัย  สันติวงษ ไดกลาวถึงการบริหารงานบุคคลไวดังนี้ ภารกิจของผูบริหาร    
ทุกคนและของผูชํานาญดานบุคลากรโดยเฉพาะที่มุงปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เก่ียวกับ

                                          
 ๔๙ชัชวาล  วงษประเสริฐ, การจัดการสารสนเทศเบื้องตน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมกมลการ
พิมพ, ๒๕๔๘).     
 ๕๐ธงชัย  วงศชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมศาสตร, 
๒๕๔๐).     
  



 ๔๓ 

บุคลากร เพ่ือใหปจจัยดานบุคลากรขององคการเปนทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา 
ซ่ึงจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการซ่ึงมีลักษณะ ดังน้ี 
   ๑. เปนสวนหนึ่งของการบริหารเม่ือพิจารณากระบวนการบริหาร หนาที่ในการ
บริหารของนักบริหาร หนาที่ ในการจัดคนเขาทํางาน นับเปนภารกิจสําคัญที่ ผูบริหาร        
จะตองดําเนินการ 
   ๒. มีสวนประกอบของกิจกรรมยอยตางๆ ที่จําเปนตองการแกไขปญหาและ
ยกระดับคุณภาพคน งานบริการตางๆ ที่เก่ียวกับคนคือการวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน        
การคัดเลือกการบริหารคาจางและเงินเดือน การประเมินผลงาน เปนตน 
   ๓. เปนหนาที่ของผูบริหารทุกคน และเปนหนาที่ของหนวยชํานาญการ               
ที่คอยใหคําแนะนําปรึกษา การบริหารงานบุคคลเปนสิ่งที่ผูบริหารทุกคนตองเขาไปเกี่ยวของ  
ในการทําการสรรหา คัดเลือกและใหการอบรมพนักงานของตนอยูเสมอผูบริหารทุกคน    
จะตองเปนนักบริหารงานบุคคลดวย๕๑ 

   พะยอม  วงศสารศรี ไดกลาวถึงการบริหารงานบุคคลไวดังน้ี การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธในการดําเนินการสรรหา     
คัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการพรอมทั้งสนใจพัฒนา 
ธํารงรักษาใหสมาชิกที่ปฏิบัติงานในองคการเพ่ิมพูนความรูความสามารถมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดีในการทํางานและยังรวมถึงการแสวงหาวิธีการทําใหสมาชิกในองคการ ที่ตองพน
จากการทํางานดวยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุหรือเหตุอ่ืนใดในงานใหสามารถดํารงชีพอยูใน
สังคมอยางมีความสุข๕๒ 

   เพ็ญศรี  วายวานนท ไดกลาวถึงการบริหารงานบุคคลไวดังนี้ การจัดการ
ทรัพยากรคน  คือ งานจัดการในสวนที่ เ ก่ียวของกับคนทํางาน  เ ก่ียวกับการกําหนด             
และการดําเนินนโยบายในดานการวางแผนกําลังคนการจัดหาและการคัดเลือก การพัฒนา    
การจายคาตอบแทน การประชาสัมพันธ การธํารงรักษากําลังคน การพัฒนาสภาพการทํางาน
อยางเปนธรรมเพ่ือความมุงหมายใหคนทํางานอยูดีซ่ึงเปนสวนสําเร็จขององคกร๕๓ 

                                          
 

๕๑ธงชัย  สันติวงษ, การบริหารคาจางและเงินเดือน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๓๕), หนา ๕. 
 

 
๕๒ พะยอม  วงศสารศรี, การจัดการทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏ-สวน

ดุสิต, ๒๕๒๗), หนา ๔๘.     
 
 

 ๕๓เพ็ญศรี  วายวานนท, การจัดการทรัพยากรคน, (กรุงเทพมหานคร : ปนเกลาการพิมพ, 
๒๕๓๓), หนา ๖๒.     
  



 ๔๔ 

   เสนา   ติเยาว  ไดกลาวถึงการบริหารงานบุคคลไว ดังนี้  ความหมาย                
ของการบริหารงานบุคคล คือ การจัดระเบียบและการดูแลบุคคลใหทํางานเพ่ือใหบุคคล         
ใชประโยชน และความรูความสามารถของแตละบุคคลใหมากที่สุด อันเปนผลทําใหองคการอยู
ในฐานะไดเปรียบทางดานการแขงขันและไดผลงานมากที่สุด รวมถึงความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ตั้งแตระดับสูงสุดและระดับต่ําสุด รวมตลอดถึงการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ อันเก่ียวของกับคนในองคการน้ัน และยังไดสรุปวาการบริหารงานบุคคล       
เปนกระบวนการที่ทําใหไดคน ใชคน และบํารุงรักษาคนท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน      
ในจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสม น่ันคือ การรับสมัคร การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนาตัว
บุคคล การรักษาระเบียบวินัย การใหสวัสดิการ และการโยกยายเปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน๕๔  

  อุทัย   หิ รัญโต  ไดกลาวถึงการบริหารงานบุคคลไว ดังนี้  ความหมาย                
ของการบริหารงานบุคคล หมายถึง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือ ตัวเจาหนาที่          
ในองคการหน่ึง นับตั้งแตการสรรหาคนเขาทํางาน การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การโอน     
การโยกยาย การฝกอบรม การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนงการเลื่อนเงินเดือน 
การปกครองบังคับบัญชา การดําเนินการทางวินัย การใหพนจากงานและการจายบําเหน็จ
บํานาญเม่ือออกจากงานไปแลว๕๕ 

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา 
การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการจัดการทุนมนุษยที่ปฏิบัติงานในองคการน้ันๆ โดย
เริ่มตั้งแตการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องคการตองการ การคัดเลือกผูที่มีความรู
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการฝกอบรมเพื่อ 
ใหผูปฏิบัติงานใหมเกิดความเขาใจการทํางานและวัฒนธรรมองคการ การจัดคนเขาทํางาน     
ใหตรงกับความสามารถใหมากที่สุด การจัดการน้ันนอกจากจะหมายความถึงผูที่อยูในสังกัดแลว
ยังรวมไปถึงการโยกยายถายโอนอีกดวย ซ่ึงจะตองควบคุมดูแลจัดการใหเรียบรอย อีกนัยหน่ึง
คือ การบริหารงานบุคคลคือการบริหารจัดการคนตั้งแตยังไมไดเปนบุคลากรขององคการ      
จนออกจากการเปนบุคลากรขององคการนั่นเอง ซ่ึงการบริหารจัดการน้ันจะตองขึ้นอยูกับ   
ความถูกตองและเหมาะสมดวย 

   ๒.๒.๑.๕ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

                                          
 ๕๔เสนาะ   ติ เยาว ,  การบริหารงานบุคคล ,  (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๔), หนา ๒๙.      
 ๕๕อุทัย  หิรัญโต, การปกครองทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตรการพิมพ, ๒๕๒๓), 
หนา ๙๗.      
  



 ๔๕ 

   สําหรับการบริหารจัดการน้ัน ผูวิจัยไดศึกษาถึงความหมายของการบริหาร
จัดการตามแนวคิดของนักวิชาการ ดังน้ี 

   สํารวย  ชวนชม ไดกลาวถึงความหมายของการบริหารจัดการไวดังน้ี ได
อธิบาย  ถึงการจัดการคืออะไร คําวาการจัดการหรือที่บางคนเรียกวาการบริหาร ซ่ึงไดแยก
ประเด็นสําคัญโดยสรุปได ๓ ประเด็น ดังน้ี  
   ประเด็นที่หน่ึง กลาววา การบริหารจัดการเปนศิลปะของการใชบุคคลอ่ืน
ทํางานใหองคการ จากความหมายน้ีเม่ือพิจารณาแลวเปนการมองวาสมาชิกในองคการเปนเชน     
วัตถุสิ่งของที่จะตองปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามที่กําหนดแตในความเปนจริงสมาชิกในองคการ
เปนมนุษยที่มีความตองการ มีความมุงหวังในความเจริญกาวหนา ในการปฏิบัติงานจําเปน     
ที่องคการควรตอบสนองตอสิ่งเหลาน้ัน ทั้งน้ี เพ่ือองคการประสบความสําเร็จตามเปาหมาย     
ที่กําหนด จึงเห็นควรปรับปรุงคําวา การจัดการ ใหมวา การจัดการเปนศิลปะของการใชบุคคล
อ่ืนทํางานใหแกองคกรโดยการตอบสนองความตองการและจัดโอกาสใหเขาเหลาน้ัน
เจริญกาวหนาในการทํางาน 
   ประเด็นที่สอง การจัดการเปนกระบวนการ ที่กลาววาการจัดการเปน
กระบวนการนี้มีความสัมพันธกับการกําหนดจุดมุงหมายขององคการและแปรเปลี่ยนจุดมุงหมาย
น้ันสูการปฏิบัติจริง ซ่ึงความหมายนี้ผูจัดการ จะทําใหการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ของ
องคการไปสู เปาหมายท่ีกําหนดโดยผานกระบวนการที่ เปนระบบ (systematic) มีการ
ประสานงาน (co-ordinated) และความรวมมือรวมใจจากทรัพยากรมนุษยขั้นตอนและ
กระบวนการตางๆ ที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายจะมีชื่อตางๆ กันลวน
แตมีความหมายแตกตางกันไป เชน Henri Fayol ไดแสดงทัศนะวาการจัดการเปนกระบวนการ
ที่ประกอบดวย ๕ ขั้นตอน ไดแก การวางแผนงาน การจัดองคการ การจัดบุคคลเขาทํางาน  
การส่ังการและการควบคุม  
   ประเด็นที่สาม การจัดการคือกลุมของผูจัดการในความหมายน้ีองคการเปน
บุคคลที่ทําหนาที่บริหาร คือ การจัดการกิจกรรมตางๆ ในองคการ เปนผูดําเนินการตัดสินใจ     
กําหนดเปาหมายขององคการ และประสานงานใหสมาชิกในองคการดําเนินไปในทิศทาง        
ที่เปนเปาหมายรวมกัน คําวากลุมของผูจัดการน้ันบงบอกวามีผูจัดการหลายคนรวมกัน ทั้งน้ี 
เพราะองคการตางๆ จะมีระดับการบริหารหลายระดับ อาทิ การจัดการระดับสูง การจัดการ 
ระดับกลาง และการจัดการระดับลาง ซ่ึงในแตละระดับที่กลาวมา จะมีบุคคลสวมบทบาท      
เปนผูจัดการจึงทําใหเปนคณะผูจัดการหรือคณะผูบริหารที่ดําเนินกิจกรรมตางๆ ในองคการ๕๖   

                                          
 ๕๖พรเพ็ญ  อยูบํารุง, “งานวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลตําบลใน
เขตจังหวัดสมุทรสาคร”, (สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน : วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยของแกน
, ๒๕๕๑), หนา ๓๕.   
 



 ๔๖ 

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
แนวคิดของการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการในการดําเนินงานใหมีระบบ ระเบียบ 
ขั้นตอน และวิธีการ เพ่ือใหการดําเนินงานนั้นๆ เปนไปอยางถูกตองตามหลักเกณฑที่องคกร  
ตั้งไว ซ่ึงการบริหารจัดการที่ดีน้ันมักจะเกิดจากประสบการณทั้งของบุคลากรและผูบริหารจัดการ
เองที่จะตองเอ้ืออํานวยตอกัน โดยสวนใหญจะมีการบริหารจัดการและมีสายการบังคับบัญชา 
เหตุผลเพราะจะทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน  

   ๒.๒.๑.๖ แนวคิดการบริหารแบบด้ังเดิม 

   แนวคิดการบริหารจัดการแบบด้ังเดิม (classical management approach)       
เปนทัศนะการบริหารโดยมุงที่ประสิทธิภาพขององคการ ซ่ึงจะเพ่ิมความสําเร็จ เซอรโต 
(Certo)๕๗หรือเปนทฤษฎีการบริหารจัดการที่มุงที่องคการโดยสวนรวมตลอดจนวิธีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักสําคัญของแนวคิดน้ีมี ๒ ประเด็น คือ  
   ๑. มุงประสิทธิภาพ (effciency) หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลลัพธ          
ที่ตองการดวยการใชตนทุนสําหรับทรัพยากรต่ําสุด 
   ๒. มุงประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง ความสามารถขององคการในการ
สรางใหบรรลุวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงในบางครั้งไมไดคํานึงถึงปริมาณ         
ของทรัพยากรที่ใชในกระบวนการบริหารจัดการ ซ่ึงแนวคิดแบบด้ังเดิมน้ีจะประกอบไปดวยการ
บริหารในแบบตางๆ ดังน้ี 

   ๑. การบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตร (Scientific management)  

   เปนทัศนะการจัดการซ่ึงจะเกี่ยวของกับการพัฒนาความรู (ศาสตร) โดยใชหลัก
เหตุผลทางวิทยาศาสตรเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร ความเชี่ยวชาญ 
ในการทํางานและการผลิตจํานวนมาก ซ่ึงประกอบดวย (๑) กฎของการเคลื่อนไหวและเครื่องมือ
การทํางานที่มีมาตรฐาน (๒) การคัดเลือกและการฝกอบรมแรงงานอยางระมัดระวัง และ       
(๓) การใหการสนับสนุนการบังคับบัญชาแรงงานที่เหมาะสม๕๘ การบริหารจัดการแบบ
วิทยาศาสตรถือวาเปนการบริหารจัดการแบบด้ังเดิม (classical management) ผูที่เก่ียวของกับ
แนวคิดน้ีไดแก เฟรคเดอรริค, เฮนรี่, และลิเลียน (Frederick W.Taylor Henry Ganntt Frank 
and Lillian Gibreth & Harrington Emerson) 

   ๒. การบริหารจัดการแบบระบบราชการ (bureaucracy) 

                                          
 ๕๗Certo, Samuetl C. (2000), Modern Management, (8th ed), New Jersey : Prentice-Hill, P. 
550. 

 ๕๘Schemerhorn, John R. Jr., Management, (5th ed), USA : John Wiley & Sons, 1999,   p. 
8. 



 ๔๗ 

   เปนรูปแบบองคการที่ใชหลักเหตุผล (logic) และประสิทธิภาพ (effcient)          
โดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎระเบียบ (order) ตรรกวิทยา (เหตุผล) และอํานาจหนาที่          
ตามกฎหมาย (legitimate authority) หรือเปนรูปแบบองคการในอุดมคติ ซ่ึงกําหนดโดย       
นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ชื่อ แม็ก เวปเปอร (Max Weber)๕๙ 

   ๓. การบริหารจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร (behavioral management 
approach) 

   เปนทัศนะการบริหารท่ีมุงที่การเพ่ิมความสําเร็จในองคการโดยมุงที่บุคคล      
ภายในองคการ๖๐ หรือเปนทัศนะความเปนผูนํา ซ่ึงระบุถึงสิ่งดีที่ผูนําควรทําและสิ่งที่ผูนํา      
ควรเลี่ยง๖๑ หรือเปนแนวคิดดานการบริหารจัดการ  ซ่ึ ง มุ งที่ ลักษณะและผลกระทบ             
ของแตละบุคคลและพฤติกรรมกลุมในองคการ 

   ๔. การบริหารจัดการเชิงปริมาณ (the quantitative management approach) 

   เปนแนวคิดการบริหารจัดการซ่ึงนําเทคนิคทางคณิตศาสตร เคร่ืองมือสถิติ        
และขอมูลเพ่ือชวยในการแกปญหาการบริหารจัดการ การศึกษาเรื่องน้ีมีความเชื่อเก่ียวกับการ
บริหารจัดการแบบวิทยาศาสตรในการวัดและการใชสูตรคณิตศาสตรเพ่ือการแกปญหาตางๆ 
ตัวอยางเชน ผูบริหารฝายอุตสาหกรรมใชเทคนิคในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   
ในการผลิตการพัฒนาตลาดในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมเหล็ก การทอผา       
การคาปลีก การขนสง การดูแลรักษาสุขภาพ ฯลฯ 
 

   ๕. องคการแหงการเรียนรู (learning organization) 

   องคการซึ่งปฏิบัติการอยางดีในการริเร่ิมสรางสรรค (creating) การไดมาหรือ
ครอบครอง (acquiring) และการถายทอด (transferring) ความรูและการปรับพฤติกรรม      
เพ่ือตอบสนองตอความรูใหมๆ (new knowledge)๖๒ องคการการเรียนรูจะเนนการแกไขปญหา
อยางเปนระบบ การทดลองแนวความคิดใหมๆ การเรียนรูจากประสบการณและขอมูลในอดีต 

                                          
 ๕๙ Schemerhorn, John R. Jr., James G. Hunt & Richard N. Osborn, USA : John Wiley & 

Sons, 2000, p. 1. 
  

 ๖๐Certo, Samuetl C, Modern Management, (8th ed), New Jersey : Prentice-Hill, 2000,   p. 
550   
 ๖๑Bateman. Thomas S. & Scott A. Snell, Mngement : Building Competitive Advantage, (4th 

ed), Boston : Lrwin McGraw-Hill, 1999, p. 1.   
 ๖๒ Certo, Samuetl C, Modern Management, (8th ed), New Jersey : Prentice-Hill, 2000, p 
554.   
  



 ๔๘ 

การเรียนรูจากประสบการณของคนอ่ืน และการโอนถายความรูอยางรวดเร็วผานองคการ 
ผูบริหารจึงตองพยายามสรางองคการการเรียนรู สรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู    
และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสมาชิกทั้งหลายขององคการ ดังน้ัน ปจจัย   
ที่สําคัญสําหรับองคการการเรียนรูมี ๕ ประการ คือ (๑) การคิดอยางเปนระบบ (systems 
thinking) (๒) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (shared vision) (๓) ความทาทายของโมเดลระดับ
ความสามารถของสมอง (challenging of mental models) ในการแกปญหา (๔) การเรียนรูเปน
จริง (team learning) และ (๕) ความเชี่ยวชาญสวนตัว (personal mastery) อยางไรก็ตาม
ผูบริหารในยุคปจจุบันไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ อยางต่ํา ๔ ประการ
คือ (๑) การเปนโลกไรพรมแดนหรือโลกาภิวัตน (globalization) (๒) การขยายตัวเพ่ิมขึ้นของ
ผูหญิงที่เขามาเปนผูบริหาร (๓) ความจําเปนของการรักษาทักษะใหมีความทันสมัยอยู
ตลอดเวลา และ (๔) ความสามารถในการปรับตัวที่เกิดการเคลื่อนไหวระหวางงานกับองคการ
ทําใหผูบริหารของทุกองคการจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่กําลังเกิดขึ้น ดังน้ัน การศึกษาและการแสวงหาความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการของ
ผูบริหารและการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการตางๆ จึงมีความสําคัญ  
เพ่ิมมากขึ้น 

  จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
แนวคิดการบริหารแบบด้ังเดิม หมายถึง การบริหารที่มององคการโดยภาพรวมเปนการสราง
องคการใหทันสมัยอยูเสมอและความทันสมัยก็มักจะควบคูไปดวยประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เปนการบริหารที่คอยรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดในยุคปจจุบันไดอยางดีเยี่ยม   

   ๒.๒.๑.๗ แนวคิดและวิวัฒนาการของการบริหาร 

   การบริหารไดพัฒนามาในสองสายควบคูกันมาในอดีต การบริหารรัฐกิจหรือ              
รัฐประศาสนศาสตรมีวิวัฒนาการมากอนการบริหารในสายธุรกิจ การบริหารรัฐกิจมีวิวัฒนาการ
มาตั้งแตสมัยการปกครองของจีน อินเดีย กรีก อียิปตโบราณ แตนักวิชาการสมัยใหม         
แบงวิวัฒนาการของทฤษฎีการบริหารรัฐกิจออกเปน ๓ ระยะ๖๓ 

   ระยะเร่ิมตน (๑๘๘๗ - ๑๙๔๕) โดยเริ่มจากการจัดพิมพบทความทางวิชาการ     
ที่เปนระบบของวูดโร วิลสัน (Woodrow Wilson) ชื่อ The Study of Public Administration   
ออกเผยแพรและยังยกยองใหวิลสัน เปนบิดาของวิชารัฐประศาสนศาสตรอีกดวย โดยบทความ
ดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปวา 
   ๑. การบริหารรัฐกิจควรแยกออกจากการเมือง 

                                          
 ๖๓ชาญชัย  เจนครองธรรม, หลักและทฤษฎีการบริหาร, ในตําราคูมือสอบของพนักงานเทศบาล 
ฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสยามรัตนฟลม), หนา ๓๙๕-๔๑๔.  



 ๔๙ 

   ๒. ขาราชการประจําพึงดําเนินงานดวยความรอบคอบ โดยยึดถือความตองการ  
ของประชาชนเปนหลัก 
   ๓. พยายามสงเสริมใหประชาชนและขาราชการไดมีความรูเก่ียวกับการบริหาร  
เพ่ือประโยชนในการควบคุมการบริหารของรัฐ 
   ๔. การบริหารรัฐกิจเปนศิลปะอยางหน่ึงซ่ึงบรรดาขาราชการพึงแสวงหา ทั้งนี้  
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสําคัญของการบริหารรัฐกิจ คือประโยชนสุขของประชาชน 

   ระยะกลาง (๑๙๔๕ - ๑๙๖๘) เปนยุคที่เนนการศึกษาเรื่องมนุษยสัมพันธ 
ขบวนการและหนาที่ของการจัดการองคการอรูปนัยและกรณีสิ่งแวดลอมในการบริหารราชการ 
เปนยุคที่นักวิชาการทางบริหาร ๕ คน คือ เบอรนารด, ไซมอน, โรเบริต, ดีไวท และนอรตัน
(Chester Barnard, Herbert Simon, Robert Dahl, Dwight Waldo and Norton Long)        
ไดเสนอทฤษฎีและแนวความคิดที่ทาทายและวิจารณทฤษฎีการบริหารรัฐกิจอยางมากมาย
กวางขวาง เชน ทฤษฎีของการจัดการธุรกิจ ทฤษฎีรัฐศาสตร เปนตน 

   ระยะปจจุบัน (๑๙๖๘ – ปจจุบัน) เร่ิมขึ้นเม่ือไดมีการประชุมสัมมนาทาง          
รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร ที่ มิ น โ น บ รู ค  ( Minnobrook)  เ ม่ื อ เ ดื อ น กั น ย า ย น  ๑ ๙ ๖ ๘                     
โดยนักรัฐประศาสนศาสตรกลุมน้ีเรียกตัวเองวา New Public Administration                   
หรือรัฐประศาสนศาสตรในความหมายใหมเปนการพัฒนาทฤษฎีการบริหารรัฐกิจในสาย      
ของรัฐกิจในสายของรัฐศาสตร โดยมีสาระสําคัญ ๔ ประการ คือ 
   ๑. สนใจเรื่องที่สอดคลองกับความตองการของสังคม 
   ๒. สนใจคานิยม น่ันคือ นักบริหารไมควรเปนกลางทางการเมือง 
   ๓. สนใจความเสมอภาคทางสังคม นักบริหารตองเห็นใจผูที่เสียเปรยีบในสังคม 
   ๔. สนใจเร่ืองการเปลี่ยนแปลงนักบริหารตองเปนผูริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงให
ความเสมอภาคทางสังคมประสบผลสําเร็จ 
   นอกจากน้ี ในยุคปจจุบันนักวิชาการทางการบริหารยังมุงสนใจเรื่องพฤติกรรม
ศาสตรประยุกตมากขึ้น เนนการนําความรูทางพฤติกรรมศาสตรไปประยุกตใชในการบริหารงาน
และเนนการพัฒนาองคการเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม สวนในสายธุรกิจน้ัน        
อาจกลาวไดวาเร่ิมขึ้นเม่ือเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมในป ค.ศ. ๑๘๙๓ ซ่ึงภายหลังการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมแลว เทคโนโลยีการผลิต การอุตสาหกรรมเจริญเติมโตอยางรวดเร็ว ทําใหเกิด
ความตองการวิธีการท่ีทันสมัยมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการผลิตใหสามารถตอบสนอง
ระบบอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็วได 

   วิวัฒนาการของการบริหารธุรกิจหรือการจัดการอาจแบงออกไดเปน ๔ 
ระยะ ดังน้ี 



 ๕๐ 

   ระยะที่หน่ึง การจัดการตามแบบน้ี บางครั้งเรียกวา Classic school หมายถึง     
การจัดการที่มีระบบโดยศึกษาหาเหตุผล เพ่ือหาวิธีการที่ดีที่สุดจากการทํางานนั้น วิธีการสําคัญ
เบื้องตนของการจัดการแบบวิทยาศาสตร คือ (๑) พัฒนาหลักการทํางานใหดีขึ้น (develop 
principles of work) (๒) กําหนดมาตรฐานในการทํางาน (standard of work) และ (๓) กําหนด
เคร่ืองมือในการควบคุมงาน (control of work) 

   นักทฤษฎีที่สําคัญในยุคน้ี ไดแก เฟรดดีริค เทลเลอร (Frederick W. Taylor)    
ซ่ึงผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเทเลอร คือ “The Principles of Scientific Management”     
(การจัดการแบบวิทยาศาสตร) หลักสําคัญของการจัดการตามทฤษฎีของเทอร คือ  
   ๑. พัฒนาระบบการทํางานเปนแบบวิทยาศาสตร 
   ๒. เลือกคนงานโดยอาศัยวิธีการวิทยาศาสตร 
   ๓. ใหการอบรมการจัดการแบบวิทยาศาสตรแกคนงาน 
   ๔. จัดใหมีการประสานสัมพันธอยางดีระหวางคนงานกับฝายจัดการ Henri 
Fayol (๑) การวางแผน (to plan) (๒) การจัดองคการ (to organize) (๓) การบังคับบัญชา                
(to command) (๔) การประสานงาน (to coordinate) และ (๕) การควบคุม (to control) 
นอกจากน้ี  เฟโยลยังไดเสนอรูปแบบการบริหารในลักษณะของลําดับหนาที่ตางๆ แบงการ
ดําเนินธุรกิจเปนกิจกรรมดานตางๆ เชน ดานเทคนิค ดานพาณิชย ดานการเงิน ดานความ
ม่ันคง ดานการบัญชี และดานการบริหาร เปนตน เฟโยลไดกําหนดหลักการบริหาร ๑๔ ประการ 
ไดแก (๑) การแบงงานกันทํา (๒) อํานาจหนาที่ในการทํางาน (๓) ระเบียบวินัย (๔) เอกภาพใน
การบังคับบัญชา (๕) เอกภาพในการส่ังการ (๖) ประโยชนสวนบุคคลเปนรองประโยชนของ
องคกร (๗) การใหผลประโยชนตอบแทน (๘) การรวมอํานาจ (๙) สายการบังคับบัญชา      
(๑๐) ระเบียบขอบังคับและคําส่ัง (๑๑) ความเสมอภาค (๑๒) ความม่ันคงในการทํางาน      
(๑๓) ความคิดริเริ่ม และ (๑๔) ความสามัคคี Henry L. Gantt เปนเพ่ือนรวมงานกับ Taylor ใน
ยุคเร่ิมตนตอมาไดเสนอแนวความคิดทางการบริหารของตนเองเปนผูริเร่ิมใชระบบแผนภูมิ
สําหรับการจัดทําตารางเวลาของการผลิต ซ่ึงปจจุบันยังใชอยู เรียก “Gantt’s Chart” และได
เสนอตอการบริการดานตางๆ เชน (๑) คนเปนปจจัยสําคัญของการบริหารซึ่งตองสนใจกระตุน
ใหรูหนาที่ของแตละคน (๒) การฝกอบรมเปนหนาที่ความรับผิดชอบของฝายจัดการ (๓) การ
กําหนดภาระหนาที่การงานเปนสิ่งสําคัญที่ตองจัดทํา (๔) ตองจัดความสมดุลของอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบ และ (๕) แผนงานและการควบคุมตองจัดใหเหมาะสมกับวิธีการและผลงาน
ที่หวังจะไดรับ 

   กูลิค และเออรวิค (Luter Gulic & Lyndall Urwick) มีความเห็นวา การ
บริหาร จะมีประสิทธิภาพไดเม่ือมีการแบงงานตามความถนัดและความเหมาะสม โดยได



 ๕๑ 

กลาวถึงกระบวนการบริหารอันมีชื่อเสียง คือ POSDCORB ไวในหนังสือ “Paper on the 
Sciences of Administration” ซ่ึงกระบวนการดังกลาวประกอบดวย 
   P = Planning คือ การวางแผน 
   O = Organizing คือ การจัดองคการ 
   S = Staffing คือ การสรรหาคนเขาทํางาน 
   D = Directing คือ การอํานวยการ 
   Co = Co-ordination คือ การประสานงานของคนและหนวยงานตางๆ 
   R = Reporting คือ การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   B = Budgeting คือ การจัดทํางบประมาณของหนวยงาน 

   เวปเปอร (Weber) เสนอรูปแบบการบริหารแบบราชการ Bureaucracy วาวิธี      
ที่ดีที่สุดโดยมีหลักการดังน้ี  
   ๑. การบริหารยึดหลักการจัดสายการบังคับบัญชา 
   ๒. ยึดหลักการแบงสายงานตามความชํานาญ 
   ๓. กําหนดกฎเกณฑในการทํางานที่แนนอนเปนลายลักษณอักษร 
   ๔. การไมคํานึงถึงตัวบุคคล 
   ๕. ยึดหลักความมีเหตุผลในการบรรจุแตงตั้งผูปฏิบัติงาน 
   ๖. ยึดหลักความรูความสามารถในการเลือกคนเขาทํางานและกําหนดเงินเดือน   
และสนับสนุนใหทํางานเปนอาชีพ 

   ระยะที่สอง การจัดการตามแนวมนุษยสัมพันธ (human relation approach)     
การจัดการตามแนวมนุษยสัมพันธ ไดรับความสนใจมากในตอนปลายคริสตศตวรรษที่ ๑๙ ซ่ึง
เปนชวงเศรษฐกิจตกต่ํา การจัดการตามแนวนี้ไดมุงพิจารณาในเรื่องความสําคัญของบุคคล    
ในฐานะเปนองคประกอบของการบริหาร พิจารณาบุคคลในลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง 
คือเปนพลวัต (dynamic) แทนการพิจารณาในลักษณะเปนเพียงองคประกอบทางกายภาพ 
(physical) ขององคการ ผลการศึกษาดานน้ีที่ มีชื่อเสียงที่สุด คือ การทดลองที่ เรียกวา
“Hawthorne Experimint” โดย Elton Mayo และคณะ ณ บริษัท Westem Electric Company  
ที่เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา 
   ๑. Room studies เปนการทดลองเกี่ยวกับใชแสงสวางในหองทํางาน           
สภาพความชื้น อุณหภูมิในหองทํางาน เวลาหยุดงาน การเปลี่ยนแปลงการทํางานไมใหซํ้าซาก 
การเพ่ิมคาแรงงานจูงใจ และการเปลี่ยนแปลงวิธีการควบคุมงาน 
   ๒. Interviewing studies การทดลองโดยใชการสัมภาษณ 
   ๓. Observational studies การทดลองโดยอาศัยเทคนิคในการสังเกตการ
ทํางานของคนงานและปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการทํางานของคนงาน ผลการ



 ๕๒ 

ทดลองสรุปไดดังนี้ คือ (๑) คนพบความจริงวา คนงานมิใชเศรษฐทรัพยที่จะปฏิบัติได
เชนเดียวกับปจจัยทางกายภาพอ่ืนๆ แตคนงานเปนสิ่งมีชีวิต มีจิตใจ ขวัญกําลังใจ นับวาเปน
เรื่องสําคัญในการทํางาน (๒) ปริมาณการทํางานของคนงานไมไดขึ้นอยูกับสภาพทางกายภาพ 
(physical capacity) แตอยางเดียวหากขึ้นอยูกับความสามารถทางสังคม (social capacity) ดวย         
(๓) รางวัลทางจิตใจมีผลตอการกระตุนในการทํางานและใหความสุขใจในการทํางานมากกวา
รางวัลทางเศรษฐทรัพยโดยเฉพาะพนักงานชั้นสูง (๔) การแบงแยกการทํางานตาม
ลักษณะเฉพาะ (specialization) มิไดหมายความวาจะอํานวยประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน
เสมอไป และ (๕) คนงานจะไมมีปฏิกิริยาสนองตอบตอการจัดการบรรทัดฐานทางสังคมหรือ
รางวัลใดๆ เปนสวนบุคคลหากแตจะเปนการสนองตอบในลักษณะที่เปนสวนหนึ่งของกลุม 

    ร ะ ย ะ ที่ ส า ม  ก า ร จั ด ก า ร ต า ม แ น ว ท ฤ ษ ฎี อ ง ค ก า ร ส มั ย ใ ห ม                     
(modern organization theory) การจัดการตามแนวนี้บางทีเรียกวา การจัดองคการตามแนว
โครงสราง เกิดขึ้นเพ่ือขจัดชองวางระหวางการจัดการตามแนววิทยาศาสตรเนนวิธีการ      
หนาที่การงาน และผลผลิตเปนสําคัญเนนการศึกษาองคการตามรูปแบบ (formal organization) 
กับการจัดการตามแนวมนุษยสัมพันธที่เนนการศึกษาองคการอรูปนัย (informal organization) 
การศึกษาโดยประสานทั้งสองเขาดวยกันโดย Amitai Elzioi เรียกวา Structuralist Approach 
โดยมีแนวคิดวา แมวาการจัดองคการเปนเรื่องยุงยากสับสนแตก็สามารถแกไขไดไมควร
แกปญหาโดยวิธีตัดส่ิงใดสิ่งหน่ึงออกไปความยุงยากเหลาน้ีไดแก ความขัดแยงของความ
ตองการขององคการกับปจเจกชน ระหวางวินัยกับความมีอิสระ ระหวางความสัมพันธที่เปน
ทางการกับไมเปนทางการ และระหวางคนงานกับระเบียบวิธีการจัดการ เปนตน การศึกษาตาม
แนวการจัดการแบบโครงสรางน้ี ไดพิจารณาถึงระบบพฤติกรรมในการทํางาน และองคการแบบ
ราชการ (bureaucracy) ตามขอเสนอของเวปเปอร นอกจากน้ียังไดเนนถึงการศึกษาในดานการ
วินิจฉัยสั่งการ โดยนําความรูทางคณิตศาสตรเชิงปริมาณ (quantitative) เพ่ือชวยใหการ
ตัดสินใจเปนไปอยางสมเหตุสมผลและมีหลักเกณฑมากขึ้นในสภาวการณตางๆ กัน 

   ร ะย ะที่ ส่ี  ก า ร จั ด ก า ร ต ามแนวพั ฒน าก า รบ ริ ห า ร  ( administration 
development) แมวาการศึกษาตามแนวการจัดการแผนใหมจะพยายามแกไขปรับปรุง
ขอบกพรองของทฤษฎีเกาๆ แลวก็ตาม แตทฤษฎีการบริหารก็ยังไมสามารถนําไปใชไดใน
ทองถิ่นตางๆ ได จึงเกิดแนวการศึกษาใหมที่เรียกวา “การจัดการตามแนวพัฒนาการบริหาร” 
ขึ้นเพ่ือใหสามารถนําไปตอบสนองความตองการการพัฒนาในประเทศดอยพัฒนาตางๆ ที่มี
ปญหาความดอยทางการบริหารโดยไดเสนอทฤษฎีการบริหารใหมๆ ขึ้น ที่มุงเนนใหเกิดการ
สรางสรรคหรือการดัดแปลงและแกไขเพ่ือกอใหเกิดส่ิงใหมๆ ขึ้นซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาประเทศ 
การศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ตามแนวพัฒนาการบริหารน้ีมักเนนเรื่องการปรับปรุง
หรือปฏิรูประบบบริหารท่ีมีอยูใหกาวหนาและเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ฉะนั้น



 ๕๓ 

การศึกษาการบริหารตามแนวนี้จึงเพงเล็งถึงสภาพของสังคมที่กําลังเปลี่ยนไป รวมทั้งอิทธิพล
และขอจํากัดตางๆ ที่มีผลกระทบตอการบริหารที่จะเปนสวนชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และ
เม่ือสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไป การบริหารน้ันก็ตองปรับปรุงกลไกใหรับกับงานเกาและงาน
ใหมดวยสิ่งเหลาน้ีชวยใหเกิดกระบวนการพัฒนาบริหารขึ้นเปนแนวความคิดและทฤษฎีที่สําคัญ
ยิ่งในระบบการบริหารที่เปนอยูในปจจุบันนี้ 

  จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา 
แนวความคิดและวิวัฒนาการของการบริหาร หมายถึง ลําดับขั้นของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ระบบแนวคิดและทฤษฎีใหเขากับยุคสมัย ใกลเคียงกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด เพ่ือใหเกิด
ความถูกตอง เหมาะสม กับสภาพพื้นที่และสภาพองคการ ในสมัยปจจุบัน 

 ๒.๒.๒ ทฤษฎี ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ 

 ผูวิจัยไดรวบรวมทฤษฎีซ่ึงมีสวนเกี่ยวของในทางการบริหารจัดการ ดังน้ี 

   ๒.๒.๒.๑ ทฤษฎีโครงสรางหนาที่  

   แนวคิดทฤษฎี กลาววา สังคมเปนองคกรที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา แตจะเปลี่ยนชาหรือเร็วเพียงไรยอมขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ หลายประการ อาทิ 
ภูมิหลังทางวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ความกดดันทางดานประชากร การติดตอ
กับสังคมและวัฒนธรรมอ่ืนๆ ความจําเปนในการดํารงอยูของสมาชิกและสังคม ตลอดจนความ
สัมพันธภาพของสื่อสารที่มีปรากฏในสังคมทุกสังคมตลอดจนความสัมพันธภาพตางๆ ที่มี
ปรากฏในสังคมทุกสังคมอื่นๆ ไดแก กิจกรรมทางดานครอบครัว ญาติพ่ีนอง ดานการศึกษา 
อนามัย การเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ความเชื่อ ศาสนา และอื่นๆ ซ่ึงภายในสังคมนั้น  
มีการทําหนาที่ ตางๆ อยางเปนระบบ เพ่ือความดํารงอยูของแตละสังคม ในการนี้ สวนยอย
ตางๆ หรือระบบยอย เพ่ือใหสอดคลองกันไปกับการทําหนาที่ของระบบยอยอ่ืนๆ อันเปนผลให
สังคมดํารงอยูได เปรียบประดุจดังระบบรางกายของมนุษย ซ่ึงประกอบดวยระบบยอยตางๆ 
เชน หัวใจ หู ตา จมูก แขน ขา เทา เปนตน ซ่ึงแตละสวนก็ทําหนาที่ตามความถนัดเฉพาะของ
ตนเองและตองประสานกันกับการทําหนาที่ของสวนอ่ืนๆ ดวย เพ่ือความอยูรอดของระบบใหญ 
คือมนุษยแตละคนภายในสังคมจะปฏิบัติงานตอเน่ืองประสานสัมพันธ กันเพ่ือมุงไปสู         
ความมุงหมายสุดทายของแตละสังคม คือ ความอยูรอดซ่ึงความสามารถที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ภาวะตางๆ ภายในสังคมใหเหมาะสมกับกาลเวลาที่ผานไป๖๔ 

                                          
 ๖๔สนิท   สมัครการ ,  การเปลี่ ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาทางสั งคม , 
(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๕), หนา ๒๙-๓๐.  



 ๕๔ 

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ หมายถึง ทฤษฎีที่กลาวถึงความเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเร็วหรือชาน้ัน จะ
ขึ้นอยูกับองคประกอบ ดังน้ี ภูมิหลังทางวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ความกดดัน
ทางดานประชากร การติดตอกับสังคมและวัฒนธรรมอ่ืนๆ ความจําเปนในการดํารงอยูของ
สมาชิกและสังคมโดยจุดมุงหมายสุดทายของแตละสังคม คือ ความอยูรอด  

   ๒.๒.๒.๒ ทฤษฎีความขัดแยง 

   แนวคิดของทฤษฎีน้ีมีความเชื่อวาสังคมเปนระบบยอยหรือสวนยอย สวนยอย
เหลาน้ีจะมีบทบาทหนาที่ในตัวของมันเอง แตวาบทบาทหนาที่ของระบบยอยเหลาน้ี ไม
จําเปนตองสมดุลกันและไมตองพ่ึงกัน ระบบยอยหรือสวนยอยไมคอยเทาเทียมกันไมเสมอภาค
กันมีทั้งที่กลุมออนแอกวาเชื่อในเรื่องสมดุลการปรับตัวเขาหากันแตสํานึกความขัดแยงไมเชื่อ
การไดดุลเปนเรื่องบังเอิญ เปนเพียงชวงภาวะหนึ่งหรือขณะหน่ึงเทาน้ัน ไมใชถาวรโดยให
เหตุผลวาเม่ือสังคมมนุษยเปนสังคมที่จัดตั้งขึ้นมา พัฒนาการของสังคมของมนุษยที่แลวมาไมได
สมดุล หมายความวาจะตองมีระบบยอยหรือสังคมยอยหรือชนชั้นหนึ่งอยูเหนืออีกระบบยอย 
หรือสังคมยอยหรืออีกชนชั้นหนึ่ง เม่ือเกิดความไมสมดุลผลไมเทาเทียมกันจะเกิดภาวะครอบงํา
และถูกครอบงํา สิ่งที่ตามมาจะทําใหเกิดการไดเปรียบและเสียเปรียบกันอยูในระบบสังคม
ปฏิสัมพันธที่มีตอกันจะมีการไดเปรียบและเสียเปรียบก็จะเกิดการกดขี่เอารัดเอาเปรียบกันเม่ือมี
การกดขี่เอารัดเอาเปรียบกันเกิดขึ้น ก็จะนําไปสูความขัดแยงในระบบใดก็ตามหากไดมีการชู
ความแหลมคมของความขัดแยงใหสูง ก็จะทําใหเกิดการตอสูจากฝายที่ถูกครอบงําแลวผลของ
การตอสูน้ันเองจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเห็นวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมา
จากความขัดแยงภายในระบบนั้นเอง 
   คารล มารกซ และ เฟรดเดอริค เอนเจล (Kale Mark and Falderlig 
Angel)๖๕ กลาววา ความขัดแยงคือการตอสู เปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน  
ทุกยุคทุกสมัยของประวัติศาสตรในบางสวนคารล มารกซ โตแยงวาสาเหตุของการขัดแยงทาง
ชนชั้น มีผูทําลายและถูกทําลายจากผูซ่ึงควบคุมวิธีการผลิตและอิทธิพลของแรงงานมีความ
จําเปนในการผลิตอยางแทจริง แรงงานที่ทําลายสามารถกลายเปนการปฏิบัติทางชนช้ันคนใด
คนหนึ่งอาจจะทํากฎระเบียบใหมทางสังคมมาใช แตสามารถปรากฏขึ้นไดเฉพาะเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีเทคโนโลยีแบบใหมเหมือนระบบโรงงานอุตสาหกรรมหรือระบบกิจการกอสราง
ทําใหระบบชนชั้นที่เกาแกแลวพนสมัยไป (หมดยุค) เปนที่ยอมรับกันวาการปฏิบัติเร่ืองการ
ขัดแยงทางชนชั้นไมเคยปรากฏในสังคมแบบทุนนิยม ในขณะเดียวกันสามารถเห็นความขัดแยง      

                                          
 ๖๕สุพิศวง  ธรรมพันทา, มนุษยกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎบานสมเด็จ
เจาพระยา, ๒๕๔๓), หนา ๒๑๔. 
   



 ๕๕ 

ของแรงงานชาวโปแลนดคงมีอยูในสังคมซึ่งเรียกรองใหมีการขับไลแรงงานที่แสวงหา
ผลประโยชนขณะที่เรามองไปรอบโลกที่มีการตอสูเราไมสามารถจะชวยแกไขไดน้ีเทากับเปน
การพิสูจนทฤษฎี คารล มารกซ เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

   ราลฟ ดารเรนดอรฟ (Raf daraindofe)๖๖ กลาววา ความขัดแยงทําใหเกิด       
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดเวลา แตการเปลี่ยนแปลงไมจําเปนเสมอไปที่จะตองปฏิวัติ 

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
ทฤษฎีความขัดแยง หมายถึง การแสดงความคิดเห็นที่ไมตรงกันบางครั้งอาจรุนแรงจนถึงขั้น
การตอสู โดยมีสาเหตุมาจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูมีอิทธิพลหรือผูควบคุมวิธีการผลิต 
อยางไรก็ตามความขัดแยงก็เปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซ่ึงมองไดทั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรืออาจจะเปนการปฏิวัติ  

   ๒.๒.๒.๓ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 

   ไดอธิบายการจัดระเบียบทางสังคมที่แตกตางกับทฤษฎีอ่ืนๆ ดังน้ี คือ๖๗  
   ๑ . ในสถานการณใดๆ ที่ถูกกําหนดขึ้นระบบหรือองคกรใดๆ จะแสดง
พฤติกรรมตางๆ ซ่ึงจะเปนผลจากการที่ไดรับรางวัลมากที่สุดและการลงโทษนอยที่สุด 
   ๒. บุคคลในระดับสังคมจะกระทําซํ้าสําหรับพฤติกรรมซึ่งพิสูจนแลววาไดรับ
รางวัลในอดีต 
   ๓. บุคคลในระดับสังคมจะกระทําซํ้า สําหรับพฤติกรรมในสถานการณซ่ึง
คลายคลึงกันที่พฤติกรรมไดรับรางวัล 
   ๔. การเสนอสิ่งเราที่เกิดขึ้นในอดีตเก่ียวกับรางวัล จะเปนที่ยอมรับในสังคม 
   ๕. การกระทําซํ้าของพฤติกรรมจะเกิดขึ้นเพียงเทาที่เขายังคงไดรับรางวัลอยู 
   ๖. บุคคลในระดับสังคมจะแสดงอารมณออกมาถาพฤติกรรมซ่ึงคร้ังกอนไดรับ
รางวัลหรือจะไมทําเม่ือพฤติกรรมในอดีตไมเคยไดรับรางวัล 
   ๗ . บุคคลยิ่งจะแสดงพฤติกรรมที่ได รับรางวัลจากการแสดงพฤติกรรม                
ที่เฉพาะเจาะจง แตกลับนอยลงเม่ือพฤติกรรมไมไดรับรางวัล และยิ่งทําใหบุคคลแสวงหา      
การแสดงพฤติกรรมอ่ืน 
 
 

                                          
  ๖๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๑๕.  
 ๖๗สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข, สังคมวิทยาชุมชน : หลักการศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติงานชุมชน, 
พิมพครั้งท่ี ๓, (ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๔), หนา ๘๐-๘๑. 



 ๕๖ 

   เจอรจ ซี ฮอแมนส (George C. Homans)๖๘ ไดอธิบายทฤษฎีการแลกเปลี่ยน 
เพ่ือที่จะอธิบายการจัดระเบียบทางสังคม สําหรับแนวความคิดของฮอแมนส จะมองท่ีกิจกรรม 
ซ่ึงมีแนวความคิดตางๆ เก่ียวกับทฤษฎีน้ี คือ 
   ๑. กิจกรรม หมายถึง พฤติกรรมที่มีเปาหมายจะไดรับรางวัล 
   ๒. รางวัล หมายถึง สิ่งใดๆ ที่บุคคลไดรับหรือการกระทําใดๆ ที่นําไปสูการ     
ไดรับรางวัลโดยตรงซึ่งบุคคลเห็นวามีคุณคาและประโยชน 
   ๓. คานิยม หมายถึง ดีกรีของอํานาจ ความสามารถ หรือการตอบสนองที่จะ
นําไปสูการกระทําซ่ึงบุคคลตองการ ไมวาจะเปนกิจกรรมของตนหรือการกระทําที่นําไปสูบุคคล
อ่ืนโดยตรง 
   ๔. ความรูสึก หมายถึง การกระทําที่บุคคลมีความรูสึกตอในลักษณะที่ชอบ-ไม
ชอบ หรือ ยอมรับ- ไมยอมรับ 
   ๕. การกระทําระหวางกัน หมายถึง พฤติกรรมตางๆ ที่บุคคลกระทําตอกัน        
เพ่ือจะไดมาซ่ึงรางวัล หรือหลีกเลี่ยงการลงโทษ 
   ๖. บรรทัดฐาน หมายถึง ขอความที่ซ่ึงบุคคลใชติดตอส่ือสารชนิดตางๆ ใน
กิจกรรมตางๆ ที่ควรจะเกิดขึ้นหรือไมควรเกิดขึ้นในสถานการณหน่ึงๆ 
   ๗ .  ปริมาณ  หมายถึ ง  จํ านวนของหนวยต างๆ  ของกิจกรรมหนึ่ งๆ                   
(ไมวาจะมีรางวัลหรือลงโทษ) ไดแสดงออกและหรือไดรับชั่วระยะเวลาเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
   ๘. ตนทุน หมายถึง กิจกรรมที่กําลังจะไดรับรางวัลหรือไดรับการลงโทษ 
   ๙. การลงทุน หมายถึง กิจกรรมในอดีตของบุคคลซ่ึงมีความชํานาญการศึกษา 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และลักษณะทางสังคม อาทิ เพศ  อาชีพ  ซ่ึงถูกนําไปใช               
ในสถานการณและถูกประเมินผลโดยบุคคลหนึ่งๆ กับคนที่เขากระทําตอกันดวย 
   ๑๐. กําไร หมายถึง รางวัลโดยลบตนทุนและการลงทุนสําหรับการจัดการ          
กับกิจกรรมหนึ่งๆ 
   ๑๑. การกระจายอยางยุติธรรม หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับการ
คํานวณวาตนทุนและลงทุนวามีการกําไรที่ยุติธรรมจากบุคคลตางๆ ในการแลกเปลี่ยนระหวาง
กันหรือไม 

   โดยมีหลักการท่ีสําคัญของทฤษฎีคือ การกระทําระหวางกันของบุคคลโดย
อาศัยการตอบโตซ่ึงพิจารณาจากรางวัล หรือการลงโทษ ความพอใจ ความไมพอใจ ความชอบ   
ความไมชอบ ฯลฯ อันเปนการแลกเปลี่ยนระหวางกันตลอดจนการไดรับการพิจารณา         
จากการที่ไดรับความพอใจสูงสุด (กําไร) เม่ือไดทําไปแลว (การลงทุน) และคิดวาการกระทําหรือ
การตอบแทนจากผูอ่ืนทําใหผูกระทํามีความพอใจอยางมาก ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนเปนทฤษฎี   

                                          
 ๖๘อางแลว  



 ๕๗ 

ที่อธิบายการจัดระเบียบทางสังคมในรูปของการแลกเปลี่ยนการกระทําตอกัน โดยพิจารณาจาก
รางวัล ความพอใจ หรือการไมติดตอหรือติดตอนอยเม่ือการกระทําน้ันทําไปแลวไดรับการ
ลงโทษ หรือมีความไมพอใจเกิดขึ้นการจัดระเบียบเกิดจากปฏิกิริยาที่มีตอกัน ความคาดหวังจาก
บุคคลอ่ืนที่ตนกระทําตอมีผลตอการแสดงพฤติกรรมของตน 

  จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน หมายถึง กระบวนการที่กระทําขึ้นระหวางกัน โดยอาศัยการโตตอบโดย
พิจารณาไดจากรางวัล บทลงโทษ ความพอใจ ความไมพอใจ ความชอบ และความไมชอบ  

   ๒.๒.๒.๔ ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษย 

   โดยนักจิตวิทยาทางดานพฤติกรรมศาสตรชาวอังกฤษชื่อวา มาสโลว 
(Maslow)๖๙ ไดเสนอทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษยเพ่ือที่จะอธิบายพฤติกรรมของคน
ในองคการ โดยมาสโลว ไดแบงความตองการของคนออกเปน ๕ ระดับ ทฤษฎีลําดับขั้นความ
ตองการของมนุษยของมาสโลว ประกอบดวย (๑) ความเปนจริงของตนเอง (๒) เกียรติยศ
ชื่อเสียง (๓) การยอมรับทางสังคม (๔) ความปลอดภัย และ (๕) ความตองการทางกายภาพ 
โดยสามารถอธิบายใหเห็นภาพชัดเจน ตามแผนภาพที่ ๒.๓ ดังน้ี 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

  แผนภาพที่ ๒.๓ กรอบทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษยของมาสโลว 

                                          
 ๖๙มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหาร
การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หนา ๗๓.   

ความตองการทางกายภาพ 
(Physiological needs) 

ความปลอดภัย 
(Security of safety) 

การยอมรับทางสังคม 
(Affiliation or acceptance) 

เกียรติยศชื่อเสียง 
(Esteem or status) 

ความเปนจริงของตนเอง 
(Self-actualization) 



 ๕๘ 

  มาสโลว เชื่อวามนุษยโดยท่ัวไปจะแสดงความตองการของตนเองตามระดับขั้น     
ในแตละขั้น แตชวงเวลาและความเนนหนักจะขึ้นอยูกับมนุษยแตละคน ความตองการของ    
มาสโลว มี ๕ ขั้น แบงได ๒ ประเภท คือ 
   ๑. ความตองการทางชีวศึกษาวิทยา (Biological needs) ซ่ึงรวมความตองการ
สิ่งจําเปนทั้งหลาย ทางดานรางกายของมนุษย ที่จําเปนสําหรับที่จะใหมีชีวิตอยูรอด ไดแก 
อาหาร นํ้า อากาศ และการพักผอนนอนหลับ เปนตน ความตองการทางดานรางกายน้ัน     
ปกติจะมีขีดจํากัดอยูชั่วระยะหนึ่ง เชน เม่ือรับประทานอาหารอ่ิมแลว เปนตน เม่ือความตองการ
ทางดานรางกายไดรับการตอบสนองอยางสมควรแลวมนุษยก็จะมีความตองการในขั้นตอไป    
ที่สูงขึ้น เชน ตองการบานเรือน เสื้อผา รถยนต เคร่ืองประดับตางๆ เพ่ือแสดงถึงเกียรติยศ    
และฐานะของบุคคลในสังคม 
   ๒. ความตองการทางจิตใจ (Psychological needs) มนุษยเปนสัตวสังคม          
ซ่ึงอยูโดดเด่ียวไมได จึงตองคบหาสมาคมกับมนุษยดวยกันเปนกลุม เปนสมาคม เปนชาติ    
การเปนสมาชิกในสถาบันตางๆ  ของสังคม  จึงกอให เ กิดความตองการในรูปตางๆ        
(Security or safety needs) ความตองการไดรับการยกยอง (Recognition needs)          
ความตองการเปนสวนหนึ่งขององคการ (Sense of belonging needs) และความตองการ       
ที่ ได รับผลสํา เ ร็จในชีวิต  ความตองการทางจิตใจของมนุษย น้ี ไม เหมือนกันทุกคน               
และไมมีที่สิ้นสุด 

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษย หมายถึง การอธิบายพฤติกรรมของมนุษยจากลําดับ
ขั้นของความตองการท้ัง ๕ ประการ ไดแก ความเปนจริงของตนเอง เกียรติยศชื่อเสียง การ
ยอมรับทางสังคม ความปลอดภัย และความตองการทางกายภาพ ซ่ึงแบงไดเปน ๒ ประเภท คือ 
ความตองการทางชีวศึกษาวิทยา และความตองการทางจิตใจ 

   ๒.๒.๒.๕ ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom) 

   วรูม (Vroom) กลาววา การที่จะเลือกหรือตัดสินใจกระทําส่ิงหน่ึงสิ่งใดน้ัน มี
สาเหตุหรือแรงจูงใจโดยอาศัยเหตุผลหรือปจจัยหลายๆ อยางประกอบกันมิไดเกิดจากปจจัยหน่ึง
ปจจัยเดียวโดยที่บุคคลนั้นจะตองมีความคาดหวัง ตอไปนี้ (๑) ผลตอบแทนที่ไดรับ (๒) ความ
พอใจและความไมพอใจตอผลตอบแทนที่ไดรับ (๓) ผลตอบแทนที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับผูอ่ืน 
(๔) โอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนตามความคาดหวัง และ (๕) ทฤษฎีการบริหารแบบมีสวน
รวม๗๐  

                                          
 ๗๐ภัทรธิรา  ผลงาม, ทรัพยากรมนุษยกับการพัฒนา, (เลย : สถาบันราชภัฎเลย, ๒๕๔๕), หนา 
๔๖-๔๗.  



 ๕๙ 

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม หมายถึง เปนทฤษฎีหรือปจจัยที่บุคคลมุงหวังหรือคาดหวังไว 
ไดแก ผลตอบแทนท่ีไดรับ ความพอใจและความไมพอใจตอผลตอบแทนที่ไดรับ ผลตอบแทนที่
ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับผูอ่ืน โอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนตามความคาดหวังและทฤษฎีการ
บริหารแบบมีสวนรวม 

  ๒.๒.๒.๖ ทฤษฎีการจูงใจ : ทฤษฎีความตองการ ของอัลเดอรเฟอร Alderfer 
(Alderfer’s ERG theory) 

  ทฤษฎีการจูงใจ : ทฤษฎีความตองการ ของอัลเดอรเฟอร เปนทฤษฎีความ
ตองการหรือเรียกอีกอยางวา ERG (ERG ยอมาจาก Existence Relatedness Growth theory)        
อัลเดอรเฟอร เปนทฤษฎีเนนการทําใหเกิดความพอใจตามความตองการของมนุษยไมคํานึงถึง
ขั้นความตองการวาความตองการใดจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังและความตองการหลาย ๆ       
อยางอาจเกิดขึ้นพรอมกันก็ไดความตองการตามทฤษฎี ERG มีนอยกวาความตองการ
ตามลําดับขั้นตอนของมาสโลว อัลเดอรเฟอรไดแบงความตองการไว ๓ ประการ ดังน้ี๗๑ 
  ๑. ความตองการการมีชีวิตอยู (Existence needs) เปนความตองการของ
บุคคลที่ตองการการตอบสนองเพื่อใหมีชีวิตอยูไดรับการตอบสนองทางกาย คือ ตองการอาหาร 
เสื้อผาที่อยูอาศัยเคร่ืองใชตาง ๆ ยารักษาโรค ผูบริหารควรตอบสนองความตองการดวยการให
คาตอบแทนเปนเงินคาจาง เงินเพ่ิมพิเศษ รวมถึงความรูสึกม่ันคงปลอดภัยจากการทํางานไดรับ
ความยุติธรรม มีการทําสัญญาวาจางการทํางาน เปนตน 
  ๒. ความตองการมีสัมพันธภาพ (Relatedness needs) เปนความตองการของ
บุคคลที่จะมีมิตรไมตรีมีความสัมพันธกับบุคคลที่อยูแวดลอมในการทํางาน ผูบริหารควรสงเสริม
ใหบุคลากรในองคการมีความสัมพันธที่ ดีตอ กันตลอดจนสรางความสัมพันธที่ ดีตอ
บุคคลภายนอกดวย เชน การจัดกิจกรรมที่ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม เกิด
สถานภาพที่ยอมรับทางสังคม 
  ๓. ความตองการความกาวหนา (Growth needs) เปนความตองการสูงสุดของ
บุคคลไดแก ความตองการไดรับการยกยองและตองการความสําเร็จในชีวิต ผูบริหารควร
สนับสนุนใหพนักงานพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาดวยการพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง
หรือมอบหมายใหรับผิดชอบตองานโดยมีหนาที่งานสูงขึ้นอันเปนโอกาสที่พนักงานจะกาวหนา
ไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

                                          
 ๗๑ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ, พฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลม และ   ไซ
เท็กซ, ๒๕๔๒), หนา ๑๐๙-๑๑๔.  



 ๖๐ 

  สาระสําคัญของทฤษฎีสรุปไดวา องคการควรมีการปฏิบัติงานเปนแบบมีอํานาจ
รวมกัน (Power with) มากกวาการมีอํานาจเหนือกวา (Power over) ดังนั้น ควรมีการ
พัฒนาการทํางานแบบมีสวนรวม ระหวางนักบริหารกับผูปฏิบัติงานมากกวาจะเปนแบบสายการ
บังคับบัญชาและควรแกปญหาความขัดแยงดวยวิธีการเชิงบูรณาการ (Integration) คือ    
วิธีการทําใหเปนที่พึงพอใจของทั้งสองฝาย ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานซ่ึงเปนวิธีการ
ดําเนินงานขององคการที่มีประสิทธิภาพสูง การบริหารแบบมีสวนรวมจัดวาเปนแนวคิดทางการ
บริหารที่ยอมรับในยุคปจจุบันวาเปนแนวคิดทางการบริหารที่เหมาะสมกับยุคสมัยใหมสอดคลอง
กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะคํานึงถึงความสําคัญของผูรวมงานทุกระดับโดย
ทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวมน้ี มาจากแนวคิดพ้ืนฐานทางการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธและ
การบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร๗๒ 

   จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
ทฤษฎีการจูงใจ : ทฤษฎีความตองการ ของอัลเดอรเฟอร Alderfer (Alderfer’s ERG theory) 
หมายถึง ทฤษฎีที่ใหความสําคัญกับความตองการของมนุษยโดยไมยึดติดวามนุษยจะมีความ
ตองการส่ิงใดมากอนหรือหลัง ซ่ึงถือวาเปนแนวคิดการบริหารท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยและ
สอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

๒.๓ หลักการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก 

 ผูวิจัย ไดศึกษาหลักการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก ไวดังน้ี  

  ๒.๓.๑ อํานาจหนาที่สํานักงานจังหวัด 

 สํานักงานจังหวัดมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี (๑) แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติไป
เปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่ (๒) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการวางแผนและเครือขายสารสนเทศของจังหวัดโดยเปนศูนย
สารสนเทศของจังหวัดเพ่ือการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด (๓) จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
ดําเนินการตามแผนกํากับและติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนโยบายและแผนพัฒนา
จังหวัด และ (๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมายแบงงานภายในออกเปน ๑ ฝาย ๒ กลุมงาน ดังน้ี  

 ๑ .  ฝายอํานวยการ  มีหน าที่ รับผิดชอบเ ก่ียวกับงานอํานวยการทั่ ว ไป             
ของผูวาราชการจังหวัด ไดแก งานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ใหคําปรึกษา เสนอแนะ ความคิดเห็น

                                          
 ๗๒สลักจิต  วิรัตติยา, การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณยางพาราในจังหวัดเลย 
กรณีศึกษา บานเจริญสุข ตําบลนาดินดํา อําเภอเมือง จังหวัดเลย, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๕๐), หนา ๔๖-๔๗.   



 ๖๑ 

เก่ียวกับการบริหารราชการแกผูวาราชการจังหวัด ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของผูวาราชการจังหวัด การประสานกับสวนราชการตางๆ การกํากับดูแลการติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการตามคําสั่งของผูวาราชการจังหวัด ทั้งในสวนของหนวยงานราชการภูมิภาค 
หนวยงานราชการสวนกลางที่ประจําอยูในจังหวัด องคการรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในจังหวัด งาน
บริหารท่ัวไปของจังหวัด ไดแก งานเลขานุการ งานบริหารงานบุคคลในอํานาจของผูวาราชการ
จังหวัด งานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงินและบัญชีของสํานักงานจังหวัดงานรับเรื่องราว
รองทุกข (ศูนยดํารงธรรม) และงานของหนวยงานอ่ืนที่ไมมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรง งาน
อาคารสถานที่ งานลูกจางประจําของสํานักงานจังหวัดรวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับตําแหนง
นักการภารโรงของทุกตําแหนงที่ปฏิบัติงานในศูนยราชการประจําจังหวัดหรือศาลากลางจังหวัด 
การดูแลศูนยราชการจังหวัดเปนศูนยประสานการดําเนินงานโครงการศูนยราชการจังหวัดใน
ภูมิภาค งานอ่ืนๆ ที่ไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบโดยตรงรวมทั้งงานที่ผูวาราชการจังหวัด
มอบหมายใหปฏิบัติเฉพาะเรื่อง 

  ๒. กลุมงานพัฒนาจังหวัด มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทํายุทธศาสตร     
การพัฒนาจังหวัด การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ การประสานและ
ปฏิบัติตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และแผนงาน/โครงการงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาจังหวัด การประสานและดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการ      
กระจายความเจริญไปสูภูมิภาค (กจภ.) การสนับสนุนเชิงวิชาการดานนโยบายและแผน         
แกหนวยงานที่ เ ก่ียวของในจังหวัด การติดตามประเมินผลการแปลงยุทธศาสตรชาติ           
ไปสูการพัฒนาจังหวัดการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด    
และงานการตรวจราชการตางๆ 

  ๓. กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ     
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเปนศูนยสารสนเทศและฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด         
การจัดใหมีและใหบริการเครือขายเชื่อมโยงฐานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารระหวาง       
สวนราชการภายในจังหวัดรวมทั้งระหวางจังหวัดและกับสวนกลางการใหบริการแลกเปลี่ยน
ขอมูลสารสนเทศผานสื่ออิเล็คทรอนิกสและการจัดทําเว็ปไซตของจังหวัด๗๓ 

  จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวาอํานาจ
หนาที่สํานักงานจังหวัด หมายถึง อํานาจการบริหารงานของสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกโดยได

                                          
 ๗๓กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงานกองการเจาหนาท่ีสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย, โครงสรางกรอบอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕.  



 ๖๒ 

แบงงานภายในออกเปน ๑ ฝาย ๒ กลุม คือ ฝายอํานวยการ กลุมงานพัฒนาจังหวัด และกลุม
งานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ๒.๓.๒ การจัดตั้งและปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล  
  ตามหนังสือ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๑/ว ๔๔๖๘ ลงวันที่ 
๒๒  ธั น ว าคม  ๒๕๔๙  เ รื่ อ ง  กา ร จั ดตั้ ง แ ล ะก า รป รั บป รุ ง ก า ร กํ าหนดตํ า แหน ง                     
ใ นกลุ ม บ ริ ห า รท รั พ ย าก รบุ ค ค ลขอ งสํ า นั ก ง าน จั งห วั ดที่ เ ห ลื อ อี ก  ๔๙  จั ง ห วั ด                
สํ า นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดขอให  ก .พ .  พิจารณาอนุ มัติ ให มีการ จัดตั้ ง                
กลุมบริหารทรัพยากรบุคคลในสํานักงานจังหวัดที่เหลืออีก ๔๙ จังหวัด เปนกรณีพิเศษ        
โดยไมตองรอผลการอนุมัติใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด            
ใน จั งหวั ด เหล า น้ี เป น ร ะ ดับ  ๙  เ สี ยก อน  ดั งนั้ น  ก .พ .  จึ ง ได มี มติ อ นุ มัติ ให จั ดตั้ ง                   
กลุมบริหารทรัพยากรบุคคลในสํานักงานจังหวัดที่ยังไมไดมีการกําหนดตําแหนงหัวหนา
สํา นักงานจังหวัดเปนระดับ  ๙  รวม  ๔๙  จังหวัด  โดยกําหนดให มีกรอบอัตรากําลั ง             
ทั้งสิ้น ๔ ตําแหนง๗๔ 

 จากขอมูลเชิงวิชาการที่กลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวาการ
จัดตั้งและปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การอนุมัติให
จัดตั้งกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลในสํานักงานจังหวัดเปนกรณีพิเศษโดยไมตองรอผลการอนุมัติ
ใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนระดับ ๙ โดยกําหนดใหมีกรอบ
อัตรากําลังทั้งสิ้น ๔ ตําแหนง 

 ๒.๓.๓ ขอบเขตงานของฝายอํานวยการและกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลใน
สํานักงานจังหวัด 
 ตามหนังสือ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๑/ว ๗๕๖ ลงวันที่ ๒ 
มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตงานของฝายอํานวยการและ       
กลุ มบ ริ ห า รท รัพยากร บุคคล ในสํ า นั ก ง าน จั งหวั ด  ซ่ึ ง  ก .พ .  ได อ นุ มั ติ ใ ห จั ดตั้ ง                    
กลุมบริหารทรัพยากรบุคคลในสํานักงานจังหวัดทุกจังหวัด  และมีกรอบอัตรากําลัง          
จํานวน ๔ ตําแหนง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ยกระดับงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล      
ของจังหวัดใหเปนการบริหารทรัพยากรเชิงยุทธศาสตรการพัฒนา และเพิ่มทักษะนักบริหารและ
ทักษะที่สําคัญในการบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  เพ่ือใหการแบงมอบ
ภารกิจของฝายอํานวยการ และกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลในสํานักงานจังหวัดเปนไป      

                                          
 ๗๔หนังสือ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๐๒.๑/ว ๔๔๖๘ ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๔๙ เรื่อง การจัดต้ังและการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
จังหวัดท่ีเหลืออีก ๔๙ จังหวัด  



 ๖๓ 

อยางมีประสิทธิภาพเปนมาตรฐานเดียวกัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น จึงขอซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตงานของฝายอํานวยการและกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล    
สํานักงานจังหวัด 
 ๑. ขอบเขตงานของฝายอํานวยการ 
  ๑. งานสารบรรณและธุรการ (๑) การรับ-สง หนังสือ (๒) การประมวลและแจงเวียน
ขอกฎหมายระเบียบนโยบายมติ ค.ร.ม. และแนวทางปฏิบัติราชการ (๓) การจัดเก็บ ยืม และ
ทําลายเอกสาร (๔) การทะเบียนเอกสารลับ(๕) จัดทําคําส่ังแบงงานภายในสํานักงานจังหวัด
คําสั่งมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนของผูวาราชการจังหวัด (๖) การ
ควบคุมสมุดคําสั่งจังหวัด (๗) การจัดทํา PSO 
 ๒. งานการประชุม (๑) การประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดประจําเดือน     (๒) 
การประชุมทั่วไปตางๆ 
 ๓. งานพัสดุและครุภัณฑ (๑) การจัดทําบัญชีควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ (๒) การจัดหา 
จัดซ้ือ พัสดุครุภัณฑ (๓) การควบคุมการเบิกจายพัสดุ (๔) การบํารุงรักษาและซอมแซมพัสดุ
ครุภัณฑ 
 ๔. งานอาคารสถานที่ (๑) การกอสราง ดูแลบํารุงรักษา ซอมแซม อาคารสถานที่
ราชการ เชน ศูนยราชการ ศาลากลางจังหวัด บานพักขาราชการ (จวนผูวาราชการจังหวัด 
บานพักรองผูวาราชการจังหวัด บานพักหัวหนาสํานักงานจังหวัด และบานพักขาราชการและ
ลูกจาง) เปนตน (๒) การจัดเวรยามเพื่อรักษาดูแลอาคารสถานที่ราชการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๕. งานยานพาหนะ (๑) การควบคุมยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (๒) การบํารุงรกัษา ซอมแซมยานพาหนะใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี 
 ๖. งานบริหารงานบุคคลในความรับผิดชอบของสํานักงานจังหวัด (๑) การ
ลงทะเบียนประวัติขาราชการและลูกจางสังกัดสํานักงานจังหวัด (๒) การลงเวลาปฏิบัติราชการ
และควบคุมวันลาขาราชการและลูกจางสังกัดสํานักงานจังหวัด (๓) การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการและลูกจางสังกัดสํานักงานจังหวัด (๔) การพิจารณาคัดเลือกขาราชการ
พลเรือนดีเดนประจําป (๕) การพิจารณาความดีความชอบประจําปขาราชการและลูกจาง          
สังกัดสํานักงานจังหวัด (๖) งานสวัสดิการและงานการเจาหนาที่สัมพันธ (๗) งานขออนุญาต
เดินทางออกนอกพื้นที่และเดินทางไปตางประเทศของผูวาราชการจังหวัด (๘) การพิจารณาสง
ขาราชการและลูกจางในสํานักงานจังหวัดที่เก่ียวของกับงานในหนาที่ของสํานักงานจังหวัดเขา
รับการฝกอบรม/สัมมนา ตามที่ไดรับมอบหมาย (๙) การจัดทําบัตรประจําตัวขาราชการ ลูกจาง
และพนักงานราชการในจังหวัด 
 ๗. งานเรื่องราวรองทุกข (๑) เร่ืองราวรองทุกขในความรับผิดชอบของจังหวัด   
(ศูนยดํารงธรรม) (๒) เรื่องราวรองทุกขจากหนวยงานตางๆ เชน ศาลปกครอง ผูตรวจราชการ



 ๖๔ 

แผนดินของรัฐสภา เปนตน (๓) การส่ังการ ตรวจสอบ จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย
(๔) การส่ังการตรวจสอบจากนายกรัฐมนตรี 
 ๘ .  งานใหบ ริ การข า ราชการและประชาชน  (๑ )  การขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณและเหรียญราชการสําหรับขาราชการ ลูกจางและประชาชนผูทํา
คุณประโยชน (๒) การขอพระราชทานเพลิงศพสําหรับขาราชการลูกจางและประชาชนผูทํา
คุณประโยชน (๓) การประชาสัมพันธและติดตอสอบถาม (๔) การขอหนังสือเดินทางไป
ตางประเทศ (๕) การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริการประชาชนของ
หนวยงานของรัฐ (ปปร.) 
 ๙. งานรัฐพิธีและพิธีการ 
 ๑๐. งานรับเสด็จฯ 
 ๑๑. งานอ่ืนๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมายที่เก่ียวของกับงานอํานวยการ เชน          
 (๑) งานตอนรับคณะผูมาเยือน และการศึกษาดูงานในจังหวัด  
  ๒) งานแมบานมหาดไทย 
 ๒. ขอบเขตงานของกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล   
    ๑. งานยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนของจังหวัด 
  - การกําหนดยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนากําลังคน 
  - การนํายุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนไปสูการปฏิบัติ 
  - การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน 
    ๒. การจัดทําฐานขอมูลกําลังคนของจังหวัด 
    ๓. งานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตรกําลังคน
ของจังหวัด 
  - งานประชุมและติดตามผลการประชุม 
  - ติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลของจังหวัด 
  - ประมวลจัดทําขอเสนอแนะดานการบริหารงานบุคคลแกผูวาราชการจังหวัด 
    ๔. ศูนยพัฒนาขาราชการของจังหวัด 
  - การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด 
  - การดําเนินการพัฒนาขาราชการของจังหวัด 
  - การเสนอความตองการดานการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด 
  - การจัดทําแผนงาน/โครงการ งบประมาณตลอดจนการติดตามผลการ  
พัฒนาขาราชการของจังหวัด 
  - การสงเสริมการทาํงานรวมกันเปนทีมและการสรางเครือขายการทํางาน 
    ๕. การสงเสริมระบบคุณธรรมและจริยธรรม 
    ๖. งานบริหารงานบุคคลในภาพรวมของจังหวัด 



 ๖๕ 

  (๑) การบริหารงานบุคคลของจังหวัดซ่ึงอยูในอํานาจหนาที่ของผูวาราชการ
จังหวัด 
     - การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการ  
     - การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
     - การดําเนินการทางวินัย 
     - การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ 
  (๒) การสอบและบรรจุแตงตั้งขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ 
  (๓) การดําเนินการทางวินัยกับขาราชการ ลูกจางและพนักงานราชการ      
ในจังหวัดตลอดจนขาราชการและลูกจางสวนกลางที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจ      
ใหดําเนินการและตรวจสอบ รายงาน การลงโทษทางวินัยของสวนราชการในจังหวัด             
ที่หัวหนาสวนราชการรายงานการลงโทษตอผูวาราชการจังหวัด 
  (๔) งานเลขานุการ อ.ก.พ.จังหวัด 
    ๗ .  ง า น อ่ื น ที่ ผู ว า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ม อ บหม า ย ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร                 
บริหารทรัพยากรบุคคล๗๕ 

  จากขอมูลเชิงวิชาการที่กลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
ขอบเขตงานของฝายอํานวยๆการและกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลในสํานักงานจังหวัด มีการ
กําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานระหวางกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหเกิดความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากเอกสารดังกลาวแลวสํานักงานจังหวัดยังมีการกําหนดกรอบโครงสรางอัตรากําลัง
ของสํานักงานจังหวัดปจจุบัน และกรอบโครงสรางการแบงงานภายในของสํานักงานจังหวัด
เพ่ือใหเกิดความชัดเจน รายละเอียดปรากฎตามแผนภาพที่ ๒.๔ และ ๒.๕  

 

 

 

 

 

 

 

                                          
 ๗๕หนังสือ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๐๒.๑/ว ๗๕๖ ลงวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๐ 
เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตงานของฝายอํานวยการและกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลใน
สํานักงานจังหวัด  



 ๖๖ 

ผูวาราชการจังหวัด 

กลุมงานยุทธศาสตร 
การพัฒนาจังหวัด 

หนวยตรวจสอบภายใน 

ฝายอํานวยการ กลุมงานบริหาร 
ทรัพยากรบุคล 

จ.ตรวจสอบภายใน ๗  
จ.ตรวจสอบภายใน ๓-๕  จ.วิเคราะหนโยบายและแผน ๘ บก. (๔๙ จว.) 

จ.วิเคราะหนโยบายและแผน ๙ บก. (๒๖ จว.) 

กลุมงานขอมูล
สารสนเทศ 

จ.วิเคราะหนโยบายและ
แผน ๗ว หรือ ๘ว 
จ.วิเคราะหนโยบายและ
แผน ๖ว หรือ ๗ว 
จ.วิเคราะหนโยบายและ
แผน ๓-๕ หรือ ๖ว 

จ.วิเคราะหงานบุคคล  
๗ว หรือ ๘ว 
จ.วิเคราะหงานบุคคล  
๓-๕ หรือ ๖ว หรือ ๗ว 
พนง.วิเคราะหงานบุคคล  
(ตําแหนง พนง.ราชการ) 

งานธุรการ 
จ.บริหารงานธุรการ  
จพง.ธุรการ ๒-๔ หรือ ๕ 
จ.บันทึกขอมูล ๑-๓ หรือ ๔ 
หรือ ๕ 
งานการเงิน 
จ.บริหารงานการเงินและ
บัญชี ๖ 
จพง.การเงินและบัญชี ๒-๔ 
หรือ ๕ 
งานอํานวยการและประสาน
ราชการ 
จ.บริหารงานท่ัวไป ๖ 
จ.บริหารงานท่ัวไป ๓-๕ 
หรอื ๖ว 
จ.บริหารงานท่ัวไป ๓-๕ 
หรือ ๖ว 

จ.วิเคราะหนโยบายและแผน 
๗ว หรือ ๘ว 
จ.วิเคราะหนโยบายและแผน 
๖ว หรือ ๗ว 
จ.วิเคราะหนโยบายและแผน  
๓-๕ หรือ ๖ว 
นักวิชาการคอมพิวเตอร  
๓-๕ หรือ ๖ หรือ ๗วช 
นายชางไฟฟาส่ือสาร ๖ 
นายชางไฟฟาส่ือสาร ๒-๔  
หรือ ๕ หรือ ๖ 
จ.บันทึกขอมูล ๑-๓  
หรือ ๔ หรือ ๕ 

จ.บริหารงานท่ัวไป ๗ 

๒.๓.๔ กรอบโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานจังหวัดปจจุบัน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๔ กรอบโครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานจังหวัดปจจุบัน 

 

 

สํานักงานจังหวัด 



 ๖๗ 

ผูวาราชการจังหวัด 

หนวยตรวจสอบภายใน 

ฝายอํานวยการ กลุมงานบริหาร 
ทรัพยากรบุคล 

กลุมงานยุทธศาสตร 
การพัฒนาจังหวัด 

กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับ 
-บริหารงานท่ัวไปและงานชวย
อํานวยการผูบริหารของ
จังหวัดและผูวาราชการจังหวัด 
-เสนอแนะการบริหารราชการ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีของผูวาราชการ
จังหวัด 
-รับเรื่องราวรองทุกข(ศูนย
ดํารงธรรม) 
-งานรัฐพิธี ราชพิธี และงาน
ประชาสัมพันธของสํานักงาน
จังหวัด 

มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
-งานฝายเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตรกําลังคน
ของจังหวัด 
-งานสนับสนุนผูวาราชการ
จังหวัดในเรือ่งกฎ ระเบยีบ 
หลักเกณฑ วิธีการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
-งานบริหารงานบุคคลในอํานาจ
ของผูวาราชการจังหวัด 
-งานประสานกับสํานักงาน ก.พ. 
และสวนราชการในการเพิ่มขีด
ความสามารถและเสรมิสราง
ความเขมแข็งดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจังหวัด 
-งานจัดทําฐานขอมูลบุคคล จว. 
-งานวางยุทธศาสตรกําลังคน 
-งานการกําหนดสมรรถนะของ
ผูปฏิบัติงาน 
-งานการวางแผนการใชกําลังคน
ในจังหวัด 
-งานการสรรหาคนดีคนเกงเขา
รับราชการในพ้ืนที่ 
-งานรักษาบุคลากรที่มศีักยภาพ
สูง 
-งานการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ในจังหวัด 

มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
-จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด 
-จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
-ประสานและปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตรและแผนงาน/
โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด 
-ประสานและดําเนินโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
-สนับสนุนเชิงวิชาการดาน
นโยบายและแผนแกหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของในจังหวัด 
-ติดตามประเมินผลการแปลง
ยุทธศาสตรชาติไปสูการ
พัฒนาจังหวัด 
-งานตรวจราชการ 
 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับ 
-พัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศและเปนศูนย
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
จังหวัด 
-จัดใหมีและใหบริการ
เครือขายเชื่อมโยง
ฐานขอมูลสารสนเทศและ
การส่ือสารระหวางสวน
ราชการภายในจังหวัด
รวมท้ังระหวางจังหวัดและ
กับสวนกลาง 
-ใหบริการแลกเปล่ียนขอมูล
สารสนเทศผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 

แผนภาพที่ ๒.๕ กรอบโครงสรางการแบงงานภายในของสํานักงานจังหวัด 

 

๒.๓.๕ กรอบโครงสรางการแบงงานภายในของสํานักงานจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สํานักงานจังหวัด 



 ๖๘ 

๒.๔ แนวคิดที่เก่ียวของกับหลักอิทธิบาท ๔ 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดคนควาขอมูลแนวคิดที่เก่ียวของกับหลักอิทธิบาท ๔  ซ่ึง
สามารถอธิบายได ดังน้ี 

 ๒.๔.๑ ความหมายและความสําคัญของหลักอิทธิบาท ๔ 

พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงความหมายของอิทธิบาท ๔ ไว
ดังน้ีอิทธิบาท ๔ หมายถึง ธรรมที่เปนเคร่ืองใหถึงความสําเร็จหรือทางแหงความสําเร็จ           
มี ๔ ประการคือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ฉันทะคือความพอใจรักใครในสิ่งนั้น วิริยะคือ  
ความเพียรพยายาม จิตตะคือ ความเอาใจใสในสิ่งนั้น วิมังสาคือ ความไตรตรองสอบสวน
พิจารณาหรือหมายความวาพากเพียรทํา เอาจิตฝกใฝ ใชปญญาสอบสวน น่ีเปนอิทธิบาท ๔๗๖  

พระพรหมมังคลาจารย  (หลวงพอปญญานันทภิกขุ)  ไดกลาวถึงความหมาย
ของอิทธิบาท ๔ ไวดังน้ีอิทธิบาท ๔ คือ ขอธรรมะที่เปนบันไดแหงความสําเร็จในการปฏิบัติ   
กิจทุกอยางประกอบไปดวย ฉันทะ ความพอใจในเรื่องที่เราจะทํา วิริยะ ความเพียรไมทอถอยใน
การประกอบกิจน้ันๆ จิตตะ เอาใจใสไมทอดธุระในเร่ืองน้ันๆ วิมังสา จะตองทํางานนั้นตอไป  
บันไดสูความสําเร็จสี่ประการที่กลาวน้ีขอสุดทายสําคัญสุด ๗๗ 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ไดกลาวถึงความหมายของอิทธิบาท ๔ ไวดังนี้  
อิทธิบาท ๔ คือ ทางแหงความสําเร็จ จุดเร่ิมที่จะนําไปสูความสําเร็จ ถาเราพัฒนาคนถูกตอง
อยางที่วามนุษยไมแปลกแยกจากความเปนจริงของธรรมชาติตั้งแตขั้นพ้ืนฐานทุกอยางก็
สอดคลองไปกันไดหมดไมมีอะไรเสียหายเม่ือเราวางฐานไดดีแลวเราก็ใชหลักการตางๆ ในการ
ทํางานบนพื้นฐานแหงความถูกตองนั้นเม่ือพ้ืนฐานถูกตองแลวเราเอาธรรมะอะไรมาใชตอนน้ีก็
เดินหนาไปดวยดี เชน เอาหลักอิทธิบาทมาใชมาใชแทบทุกทานรูจักอิทธิบาท คือ หลักแหง
ความสําเร็จ ๗๘ 

พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ)  ไดกลาวถึงความหมายของอิทธิบาท ๔ ไว
ดังน้ีอิทธิบาท ๔ คือ บทของพระธรรมเชนวาจะมีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ที่เรียกวาอิทธิบาท  

                                          
๗๖พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ. ปยุตฺโต), การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน , พิมพครั้งท่ี ๘,  

(กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๔๙), หนา ๑๓. 
๗๗พระพรหมมังคลาจารย (หลวงพอปญญานันทภิกขุ), งานคือชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุข,  

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม ,ม.ป.ป.), หนา  ๖๐. 
๗๘พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต), ธรรมะกับการทํางาน, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร :  

สํานักพิมพมูลนิธิพุทธธรรม,๒๕๔๓), หนา  ๗๙. 



 ๖๙ 

น้ีตองมีและมีไดโดยไมรูสึกตัวคนที่มีการทํางานยอมทํางานดวยความพอใจความขยันขันแข็ง  
ความเอาใจใสใครครวญอยูเสมอนี้เรียกวาเขามีอิทธิบาททั้งสี่ประการนั้นอยูโดยไมรูสึกตัว ๗๙ 

พระธรรมโกศาจารย  (ปญญานันทภิกขุ) ไดกลาวถึงความหมายของหลัก     
อิทธิบาท ๔ ไวดังน้ีอิทธิบาท คือ ทางจะไปสูความสําเร็จ ๔ ประการ คือ ๑) ฉันทะความพอใจ      
๒) วิริยะ ความเพียร ๓) จิตตะ ความเอาใจใส ๔) วิมังสา ไตรตรองคนควาในสิ่งนั้นๆ ถาเรารัก
สิ่งน้ัน เอาใจใสสิ่งน้ัน มันก็กาวหนา การคิดการทําก็กาวหนาตอไปเพราะเรารักส่ิงน้ันถาไมรัก
มันก็ไปไมได๘๐ 

 พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมฺมจิตฺโค)  ไดกลาวถึงความหมายของหลัก   
อิทธิบาท ๔ ไวดังน้ีอิทธิบาท ๔ คือ ใชคุณธรรมนําทางสูความสําเร็จที่ตนประสงคตองมีความพึง
พอใจมีความเพียรมีสมาธิจึงทําใหเกิดปญญาและหัวใจของการบริหารเชิงพุทธที่สําคัญที่สุดคือ  
พรหมวิหาร ๔ ตองมีทั้งเมตตา กรุณา ใหความชวยเหลือส่ังสอนผูนอยใหเรียนรูที่จะอยูไดดวย
ตนเองมีมุทิตา ปลอยใหเขาเติบโตไดไมเขาการแทรกแซงและอุเบกขา  รูจักความพอดีปลอยวาง  
ฝกจิตใหพอเพียงในสิ่งที่มีที่เปนนี้คือหลักธรรมประจําใจที่จะชวยใหเราดํารงชีวิตและบริหารงาน
ไดอยางที่ประเสริฐและบริสุทธิ์ ๘๑ 

พระเทพดิลก  (ระแบบ  ฐิตณาโณ)  ไดกลาวถึงความหมายของอิทธิบาท  ๔     
ไวดังนี้อิทธิบาท ๔ คือ คุณธรรมที่จะนําผูประพฤติปฏิบัติใหประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตน
ประสงคซ่ึงตองไมเหลือวิสัยคือสิ่งที่ตนประสงคน้ันตองอยูในวิสัยที่อาจใชความเพียรพยายาม  
ทําใหเกิดขึ้นไดมิใชเปนความเพอฝนที่ไมมีโอกาสประสบความสําเร็จคุณธรรมกลุมน้ีเรียกวา   
อิทธิบาท ๔ ๘๒ 

พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ) ไดกลาวถึงความหมายของอิทธิบาท  ๔ 
ไวดังน้ีอิทธิบาท ๔ ในปาฐกถาธรรม เรื่อง ภวนา-ชวยเสริม เพ่ิมกําลังจิต เม่ือวันที่ ๑๑ กันยายน 
๒๕๒๐ คือ “อิทธิบาทน่ีแปลวาคุณธรรมที่จะทําใหเกิดความสําเร็จถาพูดภาษางายๆ ก็วาบันได
แหงความสําเร็จถาเราเดินไปตามบันไดนี้แลวจะกาวไปสูความสําเร็จเคยมีคนถามพระพุทธเจา

                                          
 ๗๙พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ), การงานท่ีเปนสุข, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
ธรรมสภา, ๒๕๔๙), หนา ๓๐. 

๘๐พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ), พจนานุกรมธรรมของทานปญญานันทะ ,  
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา,ม.ป.ป.), หนา  ๑๕๐. 

๘๑พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), “ธรรมในใจของนักบริหารไฮโซ”,หนังสือพิมพ
ไทยรัฐ, (ฉบับวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑). 

๘๒พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) , อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา,๒๕๔๘), หนา  ๑๖๖. 



 ๗๐ 

วา ที่พระองคไดตรัสรูสัจธรรมนี่เพราะอะไร พระองคก็บอกวาเพราะเรามีอิทธิบาท ๔ ประการ
สมบูรณอิทธิบาท ๔ ประการสมบูรณเม่ือใดแลวก็เกิดฤทธิ์ทางใจเกิดอํานาจที่จะกระตุนเตือนเรง
เราใหมีความกาวหนาใหมีการปฏิบัติทันทวงทีไมชักชา ไมเสียเวลา”๘๓ 

พระราชญาณวิสิฐ  (เสริมชัย   ชยฺมงคโล)  ไดกลาวถึงความหมายของอิทธิบาท  
๔ ไวดังน้ีอิทธิบาท ๔ คือ หลักธรรมที่นําไปสูความสําเร็จในการกระทํากิจการงานหรือการอาชีพ  
ประการแรกอิทธิบาทแปลความวาทางแหงความสําเร็จกลาวคือขอปฏิบัติใหบรรลุความสําเร็จ
ดวยดีมีประสิทธิภาพนั่นเอง ๘๔ 

พระจุลนายก (สุชาติ  อภิชาโต) ไดกลาวถึงความหมายของอิทธิบาท ๔ ไวดังนี้ 
อิทธิแปลวาความยิ่งใหญ บาทแปลวาทางเดิน อิทธิบาท จึงแปลวา ทางเดินจะนําไปสูความ
ยิ่งใหญน่ันเอง ถาเราปรารถนาจะประสบความสําเร็จในชีวิตไมวาจะเปนการงานก็ดีการศึกษา  
ก็ดีหรือกิจการงานใดๆ ก็ตามเราตองใชหลักอิทธิบาท ๔๘๕ 

พระราชปญญากวี (สุบิน  เขมิโย)  ไดกลาวถึงความหมายของอิทธิบาท  ๔      
ไวดังน้ีอิทธิบาท ๔ คือ คุณธรรมเคร่ืองใหสําเร็จตามประสงคหรือส่ิงประสงคคนในโลกนี้ยอม
ตองการส่ิงที่ประสงคแหงชีวิตกันคนละหลายรูปแบบแตสิ่งประสงคที่คนตองการตรงกันคือ  
ทรัพย ยศ และผลงานทรัพยเปนสิ่งประสงคที่สําคัญยิ่งของชีวิตเพราะทรัพยเปนสิ่งอาศัยใชสอย
ในการดํารงชีวิตประจําวัน ทรัพยมีอยู ๒ ประการ คือ ทรัพยสิน ๑ ทรัพยสมบัติ ๑ ทรัพยสิน  
คือเงินตราสําหรับใชจายซ้ือขายแลกเปลี่ยนอาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค  
ทรัพยสมบัติ คือ บานเรือน ที่ดิน ที่นา ที่สวน เคร่ืองใชตางๆ เปนตน๘๖ 

พระครูโสภณปริยัติสุธี ( ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม )  ไดกลาวถึงความหมายของ  
อิทธิบาท ๔ ไวดังน้ีอิทธิบาท ๔ เปนหัวขอธรรมที่นาศึกษาเหตุเพราะประเทศที่มีความ
เจริญกาวหนาไดใชหมวดธรรมขอน้ีพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาโดยเฉพาะประเทศ
อุตสาหกรรมซึ่งมาจากคําวาอุตสาหะ แปลวาความเพียรพยายาม และคําวา กรรม แปลวา การ

                                          
 ๘๓พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ), ปาฐกถาธรรม เร่ือง ภาวนาชวยเสริม เพิ่มกําลังจิต, 

สืบคนเมื่อวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๔๖, [Online], Available VRL : http://www.panya.iirt.net/read/txt/ 20-09-
11.TXT. 

๘๔พระราชญาณวิสิฐ(เสริมชัย  ชยฺมงคโล), ความสําเร็จ  หลักธรรมสูความสําเร็จและ    
สันติสุข,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา,๒๕๔๕), หนา  ๙. 
 ๘๕พระจุลนายก (สุชาติ  อภิชาโต), กําลังใจ, สืบคนเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ [Online], 
Available URL : http://www.kammatthana.com/K_01.html. 
  

๘๖พระราชปญญากวี (สุบิน   เขมิโย), ประมวลบทพระธรรมเทศนา, (กรุงเทพมหานคร :  โรง
พิมพกรมศาสนา,๒๕๒๘), หนา ๒๖๐. 



 ๗๑ 

กระทํา เม่ือรวมกันแลวไดคําวาประเทศอุตสาหกรรมซึ่งแปลวา ประเทศท่ีใชความเพียรพยายาม
ในการสรางกรรมใหเกิดขึ้นหรือประเทศท่ีใชอิทธิบาท ๔ในการสรางประเทศสูง  ๘๗ 

พระมหาณรงคศักดิ์  ฐิติญาโน ไดกลาวถึงความหมายของอิทธิบาท ๔ ไวดังนี้ 
อิทธิบาท ๔ คือ ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ ความกระทําใหแจง ความเขาถึงซึ่ง
ธรรมเหลาน้ัน อิทธิบาท คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธของบุคคลผูบรรลุ
ธรรมเหลาน้ันเจริญอิทธิบาท คือ ยอมเสพ เจริญ ทําใหมากซ่ึงธรรมเหลาน้ันดวยเหตุน้ันจึง
เรียกวาเจริญอิทธิบาท ๘๘   

บุญมี  แทนแกวและคณะ ไดกลาวถึงความหมายของอิทธิบาท ๔ ไวดังนี้หลัก
อิทธิบาท ๔ หมายถึง ธรรมอันเปนทางแหงความสําเร็จปฏิบัติงานไดผลสําเร็จตามความ
ประสงคเรียกวา “อิทธิบาท” มี ๔ อยาง คือ   

๑.  ฉันทะ : พอใจในสิ่งน้ัน 
๒.  วิริยะ : เพียรประกอบในสิ่งน้ัน 
๓.  จิตตะ : เอาใจใสในสิ่งน้ันไมวางธุระ 
๔.  วิมังสา : หม่ันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งน้ัน๘๙   

ปญญา  ใชบางยาง ไดกลาวถึงความหมายของอิทธิบาท ๔ ไวดังน้ี อิทธิบาท  ๔  
มี ๒ นัยคือ นัยแหงพระสูตรและนัยแหงพระอภิธรรมจะแสดงหนักไปทางโลกุตตระ ในที่น้ีเปน
การแสดงตามนัยแหงพระสูตร ความหมายของอิทธิบาทมีดังน้ี ความพอใจ การทําความพอใจ  
ความใครเพ่ือจะทํา ความฉลาด ความพอใจในธรรม น้ีเรียกวา ฉันทะ ความปรารถนาความ
เพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความพยายาม ความอุตสาหะ  
ความอดทน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดทิ้งฉันทะ ไม
ทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระไวดวยดี วิริยะ วิริยินทรีย วิริยพละ สัมมาวายามะ น้ี
เรียกวา วิริยะ จิต มโน มานัส วิญญาณธาตุ น้ีเรียกวา จิต ปญญา กิริยาที่รูชัด ความไมหลง  
ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ น้ีเรียกวา  วิมังสา ๙๐ 

                                          
๘๗พระครูโสภณปริยัติสุธี(ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม), รัฐศาสตรในพระไตรปฎก, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๒), หนา ๑๖๓. 
๘๘ พระมหาณรงคศักด์ิ  ฐิติญาโน, พระอภิธรรมปฎก  ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ     

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๒๒๐ – ๒๒๑. 
๘๙บุญมี  แทนแกวและคณะ, พุทธศาสน -  ปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร: โอ.  เอส. พริ้นติ้งเฮาส

, ๒๕๓๘), หนา  ๑๕๔. 
๙๐ปญญา  ใชบางยาง,  ธรรมาธิบายหลักธรรมในพระไตรปฎก,  (กรุงเทพมหานคร :       

โรงพิมพธรรมสภา, ๒๕๔๘), หนา ๕๐. 



 ๗๒ 

ปน  มุทุกันต  ไดกลาวถึงความหมายของอิทธิบาท ๔ ไวดังน้ี อิทธิบาทแบงไดคือ  
อิทธิ แปลวา ทางปฏิบัติ รวมกันเขาเปนศัพทเดียว อิทธิบาท แปลวา ทางปฏิบัติเพ่ือใหบังเกิด
ฤทธิ์  ฤทธิ์ของคนสามัญก็คือการทํางานใหสําเร็จสมประสงคเพราะฉะนั้นอิทธิบาทจึงแปลวา  
คุณเคร่ืองสําเร็จความประสงคหรืออีกอยางคือ ปฏิปทาแหงความสําเร็จ๙๑ 

สนอง  วรอุไร ไดกลาวถึงความหมายของอิทธิบาท ๔ไวดังนี้ อิทธิบาท ๔ คือ   
สูตรสําเร็จของชีวิตตามที่พระพุทธเจาตรัสไววาจิตเปนรากฐานของสิ่งทั้งหลายจิตประเสริฐกวา
สิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสําเร็จไดดวยจิตเพราะฉะนั้นความสําเร็จจึงอยูที่ใจไมวาเราจะตองการ
อะไรหกเราตั้งใจกําหนดจิตไวม่ันคงทุกส่ิงจะสําเร็จไดดังใจและอิทธิบาท ๔ ใหถึงขั้น คือ ทําสิ่ง
ตางๆ ดวยใจรักดวยความพากเพียรดวยใจจดจอและใชปญญาไตสวนอยางสมํ่าเสมอแลว
ความสําเร็จจะไมหนีไปไหน๙๒ 

สุชีพ  ปุญญานุภาพ ไดกลาวถึงความหมายของอิทธิบาท ๔ ไวดังนี้ อิทธิบาท ๔  
คือ คุณเครื่องใหบรรลุความสําเร็จ ๔ อยางดวยกัน ไดแก ๑) ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น   
๒) วิริยะ ความเพียร ๓) จิตตะ เอาใจฝกใฝ ๔) วิมังสา ใชปญญาพิจารณาสอบสวนแลวแสดง
ความตางกันเพียงฝายพระอภิธรรมเจริญโลกุตตรฌานประกอบดวยอิทธิบาท ๙๓ 

อัครเมธี   สิริวรานนท  ไดกลาวถึงความหมายของอิทธิบาท ๔ ไวดังนี้หลัก     
อิทธิบาท ๔ คือ มงคลสูตร ขอน้ีพระพุทธองคทรงตรัสไววาใหประสบผลสําเร็จแมจะมีอุปสรรค
อยูบางก็ใหยึดหลักอิทธิบาท ๔ คือฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา๙๔ เพ่ือบอกทางแหงความสําเร็จใน
ชีวิตเก่ียวกับการงานเม่ือจะทํางานใดๆ ใหประสบผลสําเร็จแมจะมีอุปสรรคอยูบาง คือ ฉันทะ  
วิริยะ จิตตะ วิมังสา๙๕ 

 จากขอมูลเชิงวิชาการที่กลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา 
ความหมายและความสําคัญของหลักอิทธิบาท ๔ หมายถึง คุณเคร่ืองที่นําไปสูความสําเร็จ คํา
สอนทางพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนแหลงยึดเหนี่ยวจิตใจสําหรับผูที่ตองการความสําเร็จอยางมี

                                          
๙๑ปน  มุทุกันต ,  แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมตรี , (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๓๕), หนา  ๒๒๖. 
๙๒สนอง  วรอุไร, ทําชีวิตใหไดดีและมีสุข, พิมพครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 

อัมรินทร, ๒๕๕๐), หนา ๙๗. 
๙๓สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกสําหรับประชาชน, พิมพครั้งท่ี  ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๖๗๖. 
๙๔อัครเมธี  สิริวรานนท, เปดโอกาสใหชีวิตใหไดรับสิ่งอันเปนมงคล, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพอุทยานความรู, ๒๕๕๐), หนา ๙๓. 
๙๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๓. 



 ๗๓ 

ประสิทธิภาพ ประกอบดวย ฉันทะ คือ ความพอใจ วิริยะ คือ ความพากเพียร จิตตะ คือ ความ
เอาใจใส และวิมังสา คือ การไตรตรอง 

 ๒.๔.๒ องคประกอบของหลักอิทธิบาท ๔ 

 ผูวิจัย ไดทําการศึกษาคนควาขอมูลที่เก่ียวของกับองคประกอบของหลักอิทธิบาท ๔ 
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเขาถึงหลักอิทธิบาท ๔ อยางถองแท 
ทั้งน้ีไดมีนักวิชาการท่ีไดรับการยกยองจากบุคคลทั่วไปในดานเปนผูมีความรูความสามารถ
เก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักอิทธิบาท ๔ ไวดังน้ี 

 พระธรรมปฎก  (ป.อ.  ปยุตฺโต)  ไดกลาวถึงองคประกอบของอิทธิบาท  ๔  ไวดังน้ี 

๑)  ฉันทะ แปลวา ความพอใจ ไดแก ความมีใจรักใครสิ่งที่ทําและพอใจใฝรักใน
จุดหมายของสิ่งที่ทําน้ันอยากทําสิ่งน้ันๆ ใหสําเร็จอยากใหงานน้ันหรือส่ิงนั้นบรรลุพูดงาย ๆ วา
รักงานและรักจุดหมายของงานพูดใหลึกลงไปในทางธรรมวาความรักความใฝใจปรารถนาตอ
ภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณของสิ่งน้ัน ๆ ของงานนั้นอยากทําใหสําเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงาม
น้ันเม่ือเห็นสิ่งน้ันหรืองานนั้นกําลังเดินหนาไปสูจุดหมายก็เกิดปติเปนความเอิบอ่ิมใจคร้ันสิ่งหรือ
งานที่ทําน้ันบรรลุจุดหมายก็รับโสมนัสเปนความฉ่ําชื่นใจที่พรอมดวยความรูสึกโปรงโลงผองใส
เบิกบานแผออกไปเปนอิสระไรขอบเขต 

ถาสามารถปลุกเรา ฉันทะ ใหเกิดอยางแรงกลา เกิดความรักในคุณคาความดีงาม  
ความสมบูรณของสิ่งน้ันหรือจุดหมายน้ันอยางเต็มที่แลว คนก็จะทุมเทชีวิตและจิตใจอุทิศใหแก
สิ่งน้ันเม่ือรักแทก็มอบใจใหอาจถึงขนาดยอมสละชีวิตเพ่ือส่ิงน้ันได เม่ือมีฉันทะนําแลวก็ตองการ
ทําสิ่งน้ันใหดีที่สุดใหสําเร็จผลอยางดีที่สุดของสิ่งน้ันของงานน้ันไมหวงพะวงกับสิ่งลอเราหรือ
ผลตอบแทนทั้งหลายจิตใจก็มุงแนวแนม่ันคงในการดําเนินสูจุดหมายเดินเรียบสม่ําเสมอไมซาน 
ไมสายฉันทสมาธิ จึงเกิดขึ้นโดยนัยน้ีและพรอมกับปธานสังขาร คือ ความเพียรสรางสรรคก็ยอม
เกิดควบคูมาดวย 

๒) วิริยะ แปลวา ความอาจหาญ แกลวกลา บากบั่น กาวไป ใจสู ไมยอทอ ไมหวั่น
กลัวตออุปสรรคและความยากลําบากเม่ือคนรูวาส่ิงใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึงถาวิริยะเกิดขึน้
แกเขาแลว แมไดยินวาจุดหมายน้ันจะลุถึงไดยากนักมีอุปสรรคมากหรืออาจใชเวลาเทาน้ันป
เทาน้ีเดือนเขาก็ไมทอถอยกลับเห็นเปนสิ่งทาทายที่เขาจะเอาชนะใหไดทําใหสําเร็จคนที่มีความ
เพียรเทากับมีแรงหนุนเวลาทํางานหรือปฏิบัติธรรมก็ตามจิตใจจะแนวแนม่ันคงพุงตรงตอ
จุดหมายสมาธิก็เกิดขึ้นไดเรียกวาเปนวิริยสมาธิพรอมทั้งมีปธานสังขาร คือ ความเพียร
สรางสรรคเขาประกอบคูไปดวยกัน 

๓)  จิตตะ  แปลวา  ความคิดจดจอ  หรือเอาใจฝกใฝ  ไดแก ความมีจิตผูกพันจดจอ
เฝาคิดเร่ืองน้ันใจอยูกับงานนั้นไมปลอยไมหางไปไหนถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงหรืองานอยางใดอยางหนึ่งคนผูน้ันจะไมสนใจไมรับรูเรื่องอ่ืนๆ  ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืนๆ 



 ๗๔ 

ไมสนใจแตถาพูดเร่ืองงานนั้นจะสนใจเปนพิเศษทันทีบางทีจัดทําเร่ืองนั้นงานนั้นขลุกงวนอยูได
ทั้งวันทั้งคืนไมเอาใจใสรางกายการแตงเนื้อแตงตัวอะไรเกิดขึ้นก็ไมสนใจเรื่องอ่ืนเกิดขึ้นใกล ๆ 
บางที่ก็ไมรูทําจนลืมวันลืมคืนลืมกินลืมนอนความมีใจฝกใฝ เชนนี้  ยอมนําใหสมาธิเกิดขึ้นจิตจะ
แนวแนแนบสนิทในกิจที่ทํามีกําลังมากเฉพาะสําหรับกิจน้ันเรียกวาเปนจิตตสมาธิพรอมกันนั้นก็
เกิดปธานสังขาร คือ ความเพียรสรางสรรครวมสนับสนุนไปดวย 

๔)  วิมังสา แปลวา ความสอบสวนไตรตรอง ไดแก การใชปญญาพิจารณาหม่ัน
ใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนเกินเลยบกพรองหรือขัดของเปนตนใน
กิจที่ทํารูจักทดลองและคิดคนหาทางแกไขปรับปรุงขอน้ีเปนการใชปญญาชักนําสมาธิซ่ึงจะเห็น
ไดไมยากคนมีวิมังสาเปนพวกชอบคิดคนหาเหตุผลชอบสอบสวนทดลองเมื่อทําอะไรก็คิด
พิจารณาทดสอบไปเชนคิดวาผลน้ีเกิดจากสาเหตุอะไรทําไมจึงเปนอยางน้ีผลคราวนี้เกิดจาก
ปจจัยที่เปนองคประกอบเหลาน้ีเทาน้ันลองเปลี่ยนองคประกอบนั้นแลวไมเกิดผลอยางที่
คาดหมายเปนเพราะอะไรจะแกไขที่จุดไหน ฯลฯ เปนเหตุใหจิตแนวแนแลนด่ิงไปกับเร่ืองที่
พิจารณาไมฟุงซานไมวอกแวกและมีกําลังเรียกวาวิมังสาสมาธิซ่ึงจะมีปธานสังขาร คือ ความ
เพียรสรางสรรคเกิดมาดวยเชนเดียวกับสมาธิขออ่ืน ๆ ๙๖ 

 พิทูร   มลิวัลย  ไดกลาวถึงองคประกอบของอิทธิบาท ๔ ไวดังนี้ องคประกอบของ
อิทธิบาท ๔ ไดแก 
 ๑.ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งน้ัน คือ เม่ือทําสิ่งใดก็ทําดวยความพอใจดวยความ
รักในสิ่งน้ันทําสิ่งน้ันดวยความเต็มใจไมเบื่อหนายในกิจที่ทาํ (เต็มใจ) 
 ๒.วิริยะ ความเพียรประกอบสิ่งน้ัน คือ เม่ือทําส่ิงใดก็ทําดวยความขยันหม่ันเพียร   
ดวยความพยายาม เขมแขงอดทน ไมทอดทิ้งกิจที่ทําน้ัน (แข็งใจ) 
 ๓.จิตตะ ความเอาใจฝกใฝในสิ่งนั้นไมวางธุระ คือ เม่ือทําส่ิงใดทําดวยความรูจัก
ไตรตรองทําดวยปญญา รูจักพิจารณาใครครวญตรวจหาสาเหตุดวยความรอบคอบ (เขาถึง) 

๔. วิมังสา ความหมั่นตรึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งน้ันเม่ือทําสิ่งใดทําดวยความรู
จักไตรตรองรูจักพิจารณาใครครวญรูจักพินิจพิเคราะห ทดลอง ทดสอบ (เขาใจ)๙๗ 

 วิทย  วิศทเวทย และ เสถียรพงษ  วรรณปก  ไดกลาวถึงองคประกอบของหลัก
อิทธิบาท ๔ ไวดังน้ี องคประกอบของ อิทธิบาท ๔ ไดแก 

๑.   ฉันทะ คือ ความพอใจรักใครในสิ่งน้ัน 
๒.  วิริยะ คือ ความเพียรหม่ันประกอบสิ่งน้ัน 

                                          
๙๖พระธรรมปฎก(ป.อ.  ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๘๔๒ – ๘๔๔. 
๙๗พิทูร  มลิวัลย,  แบบเรียนวิชาธรรมและนักธรรมชั้นตรี,  (กรุงเทพมหานคร :  กรมการ-

ศาสนา,  ๒๕๔๐), หนา ๑๙-๒๐. 



 ๗๕ 

๓.  จิตตะ คือ ความเอาใจฝกใฝในสิ่งน้ัน 
๔.   วิมังสา คือ การหม่ันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งน้ัน๙๘   

 วิเชียร  ชาบุตรบุณฑริก  ไดกลาวถึงองคประกอบของอิทธิบาท ๔ ไวดังนี้
องคประกอบของอิทธิบาท ๔ คือ 

๑.  ฉันทะ ความพอใจ ความยินดีหรือความเต็มใจที่จะกระทําการส่ิงใดสิ่งหน่ึง 
๒.  วิริยะ ความพยายาม ความเพียรหรือความกลาที่จะทุมเทชีวิตจิตใจใหกับการ

กระทําน้ัน ๆ โดยไมมีคําวาทอแทหรือเบื่อหนาย 
๓. จิตตะ ความสนใจ เอาใจใสหรือตั้งใจในการกระทําน้ันๆ อยางจริงจังโดยไม  

ใสใจถึงปญหาอุปสรรคอันจะเปนเหตุใหเสียกําลังใจ 
๔. วิมังสา การใชปญญาพิจารณาตรวจสอบขอดีขอเสียขอบกพรองตลอดจน

ปญหาอุปสรรคและวิธีแกไขอยางมีเหตุผลวาผลที่ปรากฏน้ันมีสาเหตุมาจากอะไรมิใชขยัน    
อยางโง ๆ๙๙ 

 แสงอรุณ  โปรงธุระ ไดกลาวถึงองคประกอบของอิทธิบาท ๔ ไวดังน้ี อิทธิบาท  
หมายถึง หลักธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงกิจการน้ันๆ ที่รียกวา อิทธิบาท (ธรรมใหถึง
ความสําเร็จ) ซ่ึงมี ๔ ขอ คือ 

๑. ฉันทะ มีใจรัก คือ พอใจจะทําสิ่งน้ันและทําดวยใจรักตองการทําใหเปน
ผลสําเร็จอยางดีแหงกิจการหรืองานที่ทํามิใชสักวาทําพอใหเสร็จๆ หรือเพียงเพราะอยากได
รางวัลหรือผลกําไร 

๒. วิริยะ พากเพียรทํา คือ ขยันหม่ันประกอบหม่ันกระทําสิ่งน้ันดวยความ
พยายาม เขมแขง อดทน เอาธุระ ไมทอดทิ้ง ไมทอถอย 

๓. จิตตะ เอาจิตฝกใฝ คือ ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทําและทําส่ิงนั้นดวยความคิดไม
ปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยใชความคิดในเรื่องนั้นบอยๆ เสมอ ๆ  

 
๔. วิมังสา ใชปญญาสอบสวน คือ หม่ันใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตรา   

หาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนเกินเลย บกพรอง ขัดของ เปนตน ในสิ่งที่ทําน้ันโดยรูจัก
ทดลอง วางแผน วัดผล  คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง๑๐๐  

                                          
๙๘วิทย  วิศทเวทย และเสฐียรพงษ วรรณปก, หนังสือเรียนวิชาพระพุทธสาสนาชั้น

มัธยมศึกษา ปท่ี  ๕, ( กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน,  ๒๕๔๔), หนา ๘๙. 
 ๙๙วิเชียร  ชาบุตรบุณฑริก , พุทธศาสน , ( กรุงเทพมหานคร : โอ.  เอส. พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๓๕), 
หนา ๑๒๖.  

 
 

๑๐๐แสงอรุณ   โปรงธุระ, พุทธศาสน , ( กรุงเทพมหานคร :  ฝายเอกสารตํารา  สํานักสงเสริม
วิชาการสถาบันราชภัฏธนบุรี , ๒๕๓๙) , หนา  ๒๒๘-๒๒๙. 



 ๗๖ 

 จากขอมูลเชิงวิชาการที่กลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
องคประกอบของหลักอิทธิบาท ๔ หมายถึง สวนประกอบของหลักธรรมมีดวยกัน ๔ ประการ 
ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ซ่ึงจะอธิบายใหทราบถึงกรอบการปฏิบัติตั้งแตเริ่มตนจน
จบกระบวนการ หากผูใดปฏิบัติตามองคประกอบของหลักอิทธิบาท ๔ ไดอยางครบถวนก็ถือได
วาเปนผูประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานอยางแทจริง 

 ๒.๔.๓ ประโยชนของหลักอิทธิบาท ๔ 

 อิทธิบาท ๔ เปนธรรมที่คอยสกัดก้ันอุปสรรคตอความสําเร็จ และเปนแรงเสริม
กําลังใจที่คอยผลักดันการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค๑๐๑ ไดกลาวถึงประโยชนของอิทธิบาท ๔ 
ซ่ึงสามารถสรุปได ดังน้ี 
 ๑. ประโยชนของฉันทะ คือ เปนขาศึกกับความเบื่อหนาย ทําใหไมเบื่องาน         
ไมทอแท มีกําลังใจตอสูปองกันสรางสรรคสิ่งที่ตนรัก ทําใหงานหนักกลายเปนงานเบาที่ยาก        
ก็กลายเปนงาย ถาขาดฉันทะ ทําใหขาดกําลังใจ เบื่องาน ทอดทิ้งงาน กลายเปนคนจับจด ไม
กาวหนา 
 ๒. ประโยชนของวิริยะ คือ กําจัดความเกียจคราน ทําใหงานตอเน่ือง ถาขาดวิริยะ
จะเปนคนออนแอ หนีที่ยากไปหาแตที่งาย ทําอะไรไมสําเร็จ ขาดความกาวหนา มีแตงานคาง 
กลายเปนคนหยอนสมรรถภาพ 
 ๓. ประโยชนของจิตตะ คือ ทําใหทราบความเปนไปของงานอยูเสมอ เม่ือมีปญหา
สามารถแกไขเหตุการณไดทันทวงที ถาขาดจิตตะงานอาจเสียหายไดโดยไมรูตัวหรือรูตัวเม่ือ
สายเกินแกเสียแลว 
 ๔. ประโยชนของวิมังสา คือ ชวยใหทํางานไมผิดพลาดและทําใหมองเห็นลูทางที่จะ
ทํางานใหไดผลดี ถาขาดวิมังสาจะทํางานผิดๆ ถูกๆ เปลืองทุน เปลืองแรง เปลืองเวลา       
และทําใหโงเขลา 

 จากขอมูลเชิงวิชาการที่กลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
ประโยชนของหลักอิทธิบาท ๔ หมายถึง การมีหลักธรรมไวคอยยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อใหเกิดความ
รัก ความพอใจ ความขยัน อดทน ความตั้งม่ัน มีใจจดจอ และความไตรตรองในงานที่ปฏิบัติ 
เปนหลักธรรมที่เอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงานโดยตรง สามารถวัดระดับความสําเร็จในงานได
อยางแมนยํา หากปฏิบัติตามกรอบหลักอิทธิบาท ๔ ไดครบถวนก็ถือไดวาผลงานที่ไดรับน้ัน
ประสบความสําเร็จ 

                                          
 ๑๐๑วิเชียร  พากเพียร, การสรางแบบทดสอบวัดคุณธรรมดานอิทธิบาท ๔ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๖, ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๑), หนา ๑๔๘-๑๕๐. 



 ๗๗ 

 ๒.๔.๔ หลักการและแนวคิดเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ ในพระไตรปฎก 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาหลักการและแนวคิดเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔   ตามหลักคํา
สอนของพระพุทธเจา จุดประสงคเพ่ือจะใชหลักการและแนวคิดใหประสบผลสําเร็จตามหลักอิทธิ
บาทที่ปรากฏในคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาท  ที่ไดทรงตรัสไวใน  “พระไตรปฎก”   สําหรับถือเปน
ขอปฏิบัติหรือเปนแนวทางใหประสบผลสําเร็จ  ทั้งนี้ไดศึกษาเอกสารอีกมากมายไมวาจะเปน
เอกสารในการปฏิบัติธรรมก็ดี  เอกสารในการศึกษาเลาเรียนหรือแมจะเปนเอกสารประกอบการ
ปฏิบัติงานก็ดี เม่ือตองการสมาธิเพ่ือที่จะสงผลใหกิจกรรมที่กระทําน้ันดําเนินไปอยางเรียบรอย 
ไดผลดี พึงควรปลุกเลาและชักจูงอิทธิบาท  ๔  อยางน้ี  ถือปฏิบัติใหเกิดเปนองคธรรมเดนนํา
ขึ้น หากปฏิบัติไดอยางดีแลว สมาธิ ปญญา ความสุข ความสบายใจ และการทํางานก็จะบังเกิด
ผลขึ้นทันที  
 จากแนวคิดเบื้องตน ผูวิจัยไดศึกษาคนควา หลักอิทธิบาท ๔ จากพระไตรปฎก ที่
เก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ สามารถอธิบายรายละเอียดได ดังน้ี 

 ๑. ฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งน้ัน) 

 พระพุทธเจา ทรงตรัสถึงหลักอิทธิบาท ที่เก่ียวกับฉันทะ ที่เรียกวา ฉันทสมาธิปธาน
สังขาร ไวดังน้ี 
 ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาท อันประกอบดวย ฉันทสมาธิปธานสังขารเปนอยางไร 
 ถาภิกษุทําฉันทะใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ ไดเอกัคคตาแหงจิต สมาธิน้ีเรียกวา
ฉันทสมาธิ ภิกษุน้ัน ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว ทําความเพียร
เพ่ือปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความ
เพียร ประคองจิตไว ทําความเพียรเพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ทําฉันทะใหเกิดพยายาม 
ปรารภความเพียรประคองจิตไว ทําความเพียร เพ่ือสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น ทํา
ฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพ่ือความดํารงอยู 
ความไมสาบสูญ ความภิยโยย่ิง ความไพบูลย ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแลว สภาวธรรมเหลาน้ี เรียกวา ปธานสังขาร ฉันทสมาธิและปธานสังขารดังกลาวมานี้ 
ประมวลยอ ๒ อยางน้ันเขาเปนอันเดียวกัน ยอมถึงซึ่งอันนับวา ฉันทสมาธิปธานสังขารดวย
ประการฉะนี้๑๐๒ 
 ในบทเหลาน้ัน ฉันทะ เปนไฉน ความพอใจ การทําความพอใจ ความใครเพ่ือจะทํา
ความฉลาด ความพอใจในธรรม น้ีเรียกวา ฉันทะ สมาธิ เปนไฉน ความตั้งอยูแหงจิต ความ
ดํารงอยูแหงจิต ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิต

                                          
 ๑๐๒ปน มุทุกันต, แนวสอนธรรมะ ตามหลักสูตรนักธรรมตรี, (กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา
,๒๕๑๔), หนา ๒๒๘.  



 ๗๘ 

ไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ อันใด น้ีเรียกวา สมาธิปธานสังขาร
เปนไฉน การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความ
พยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวไปอยางไมทอถอย
ความไมทอดทิ้งฉันทะ ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระไวดวยดี วิริยะ วิริยินทรีย 
วิริยพละ สัมมาวายามะ อันใดนี้เรียกวา ปธานสังขาร 
 ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว เขาไปถึงแลวดวยดี เขามาถึงแลว เขามาถึงแลวดวยดี
เขาถึงแลว เขาถึงแลวดวยดี ประกอบแลวดวยฉันทะ สมาธิ และปธานสังขาร ดังกลาวมานี้ ดวย
เหตุน้ัน จึงเรียกวา ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้๑๐๓ 
 คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จดวยดี ความ
ได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง ความกระทําใหแจง ความเขาถึง ซ่ึงธรรม
เหลาน้ัน คําวา อิทธิบาท ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ของบุคคลผู
บรรลุธรรมเหลาน้ัน คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงธรรมเหลาน้ัน
ดวยเหตุน้ัน จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท๑๐๔ 

 ๒. วิริยะ (ความเพียรพยายามทําในสิ่งน้ัน) 

 พระพุทธเจา ทรงตรัสถึงหลักอิทธิบาท ที่เก่ียวกับวิริยะ ที่เรียกวา วิริยสมาธิปธาน
สังขาร ไวดังน้ี 
 ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขารเปนอยางไร 
 ถาภิกษุทําความเพียรใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ ไดเอกัคคตาแหงจิตสมาธิน้ี
เรียกวา วิริยสมาธิ ภิกษุน้ัน ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทํา
ความเพียร เพ่ือปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น ฯลฯ เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแลว ฯลฯ เพ่ือสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภ
ความเพียรประคองจิตไว ทําความเพียร เพ่ือความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง
ความไพบูลย ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว สภาวธรรมเหลาน้ี เรียกวา
ปธานสังขาร 
 วิริยสมาธิและปธานสังขาร ดังกลาวมาน้ี ประมวลยอ ๒ อยางน้ันเขาเปนอัน
เดียวกันยอมถึงซ่ึงอันนับวา วิริยสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้๑๐๕ 
 ในบทเหลาน้ัน วิริยะ เปนไฉน 
 การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด น้ีเรียกวา วิริยะสมาธิ เปน
ไฉน 

                                          
 ๑๐๓อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๐๗/๒๙๔.  
 ๑๐๔อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๐๘/๒๙๕.  
 ๑๐๕อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๐๙/๒๙๕.  



 ๗๙ 

 ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหง
จิต ความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย สมาธิพละ สัมมาสมาธิ
อันใด น้ีเรียกวา สมาธิ 
 ปธานสังขาร เปนไฉน 
 การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด น้ีเรียกวา ปธานสังขาร 
 ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยวิริยะ สมาธิ และปธานสังขาร 
 ดังกลาวมาน้ี ดวยเหตุน้ันจึงเรียกวา ประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร ดวย
ประการฉะนี้๑๐๖ 
 คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ 
 การสําเร็จดวยดี ความได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตองความ
กระทําใหแจง ความเขาถึง ซ่ึงธรรมเหลาน้ัน 
 คําวา อิทธิบาท ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ของ
บุคคลผูบรรลุธรรมเหลาน้ัน 
 คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงธรรมเหลาน้ัน ดวยเหตุ
น้ัน จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท๑๐๗ 

 ๓. จิตตะ (การเอาใจฝกใฝในสิ่งน้ัน) 

 พระพุทธเจา ทรงตรัสถึงหลักอิทธิบาท ที่เก่ียวกับจิตตะ ที่เรียกวา จิตตสมาธิปธาน
สังขาร ไวดังน้ี 
 ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร เปนอยางไร 
 ถาภิกษุทําจิตใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ ไดเอกัคคตาแหงจิต สมาธิน้ี เรียกวาจิตต
สมาธิ ภิกษุน้ัน ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียรเพ่ือ
ปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น ฯลฯ เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวฯลฯ 
เพ่ือสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น ทําฉันทะใหเกิดขึ้น พยายาม ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว ทําความเพียร เพ่ือความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย 
ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว สภาวธรรมเหลาน้ี เรียกวาปธานสังขาร 
 จิตตสมาธิและปธานสังขารดังกลาวมาน้ี ประมวลยอ ๒ อยางน้ัน เขาเปน           
อันเดียวกัน ยอมถึงซ่ึงอันนับวา จิตตสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้๑๐๘ 
 ในบทเหลาน้ัน จิต เปนไฉน 
 จิต มโน มานัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน อันใด น้ีเรียกวา จิต 
                                          
 ๑๐๖อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๑๐/๒๙๖.  
 

 ๑๐๗อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๑๑/๒๙๗.  
 ๑๐๘อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๑๒/๒๙๗. 



 ๘๐ 

 สมาธิ เปนไฉน 
 ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ อันใด น้ีเรียกวา สมาธิ 
 ปธานสังขาร เปนไฉน การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด      
น้ีเรียกวา ปธานสังขาร  
 ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลว ดวยจิต สมาธิ และปธานสังขาร 
ดังกลาวมานี้ ดวยเหตุน้ัน จึงเรียกวาประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสงัขาร ดวยประการฉะนี้๑๐๙ 
 คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จดวยดี ความ
ได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง ความกระทําใหแจง ความเขาถึง ซ่ึงธรรม
เหลาน้ัน 
 คําวา อิทธิบาท ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธวิญญาณขันธ ของบุคคล
ผูบรรลุธรรมเหลาน้ัน 
 คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงธรรมเหลาน้ัน ดวยเหตุ
น้ัน จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท๑๑๐ 

 ๔. วิมังสา (การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในสิ่งน้ัน) 

 พระพุทธเจา ทรงตรัสถึงหลักอิทธิบาท ที่เก่ียวกับวิมังสา ที่เรียกวา วิมังสาสมาธิ
ปธานสังขาร ไวดังน้ี 
 ก็ภิกษุ เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร เปนอยางไร 
 ถาภิกษุทําปญญาใหเปนอธิบดีแลวจึงไดสมาธิ ไดเอกัคคตาแหงจิตสมาธิน้ีเรียกวา
วีมังสา  สมาธิ ภิกษุน้ัน ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความ
เพียร เพ่ือปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น ฯลฯ เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแลว ฯลฯ เพ่ือสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพ่ือความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง
ความไพบูลย ความเจริญ ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว สภาวธรรมเหลาน้ี เรียกวา
ปธานสังขาร 
 วิมังสาสมาธิและปธานสังขารดังกลาวมาน้ี ประมวลยอ ๒ อยางน้ันเขาเปนอัน
เดียวกัน ยอมถึงซ่ึงอันนับวา วีมังสาสมาธิปธานสังขาร ดวยประการฉะนี้๑๑๑ 
 ในบทเหลาน้ัน วีมังสา เปนไฉน 
 ปญญา กิริยาที่รูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิ อันใด น้ีเรียกวา   
วีมังสา 

                                          
 ๑๐๙อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๑๓/๒๙๗.  
 ๑๑๐อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๑๔/๒๙๘. 
 ๑๑๑อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๑๕/๒๙๘.  



 ๘๑ 

 สมาธิ เปนไฉน 
 ความตั้งอยูแหงจิต ฯลฯ สัมมาสมาธิ อันใด น้ีเรียกวา สมาธิ 
 ปธานสังขาร เปนไฉน 
 การปรารภความเพียรทางใจ ฯลฯ สัมมาวายามะ อันใด น้ีเรียกวาปธานสังขาร 
 ภิกษุ เปนผูเขาไปถึงแลว ฯลฯ ประกอบแลวดวยวีมังสา สมาธิและปธานสังขาร
ดังกลาวมานี้ ดวยเหตุน้ัน จึงเรียกวา ประกอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร ดวยประการ
ฉะนี้๑๑๒ 
 คําวา อิทธิ ไดแก ความสําเร็จ ความสําเร็จดวยดี การสําเร็จ การสําเร็จดวยดี ความ
ได ความไดอีก ความถึง ความถึงดวยดี ความถูกตอง ความกระทําใหแจง ความเขาถึง ซ่ึงธรรม
เหลาน้ัน 
 คําวา อิทธิบาท ไดแก เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ของ
บุคคลผูบรรลุธรรมเหลาน้ัน 
 คําวา เจริญอิทธิบาท ไดแก ยอมเสพ เจริญ ทําใหมาก ซ่ึงธรรมเหลาน้ัน ดวยเหตุ
น้ัน จึงเรียกวา เจริญอิทธิบาท๑๑๓ 

 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงบัญญัติการเจริญหรือการปฏิบัติ อิทธิบาท ๔
ประการ คือเจริญอิทธิบาท ประกอบดวย ฉันทสมาธิปธานสังขาร๑๑๔ หมายถึงสมาธิที่เกิดจาก
ฉันทะและความเพียรที่มุงม่ัน เจริญอิทธิบาท ประกอบดวย วิริยสมาธิปธานสังขาร หมายถึง 
สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสรางสรรค เจริญอิทธิบาท ประกอบดวย จิตตสมาธิปธาน
สังขาร หมายถึง สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรสรางสรรค เจริญอิทธิบาท ประกอบดวย
วิมังสาสมาธิปธานสังขาร หมายถึง สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสรางสรรค
เพราะฉะนั้นอิทธิบาท ๔ มีองคประกอบ ดังน้ี ฉันทะ๑๑๕ หมายถึง สรางความพอใจในกุศลคือ
ความประสงคจะทํายิ่งขึ้น ความพึงพอใจ ความใครเพ่ือจะทํา ความฉลาด ความพอใจในธรรม 
ฉันทสมาธิ๑๑๖ หมายถึง สมาธิที่เกิดจากฉันทะ วิริยะ หมายถึง การปรารภความเพียรทางใจ 
สัมมาวายามะ จิต หมายถึง มโน มานัส มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน และ ปธานสังขาร หมายถึง 
ความเพียรที่มุงม่ัน (ปธาน) ปรารภความเพียร ประคองจิต ความขะมักเขมน๑๑๗ ความบากบั่น
ความตั้งหนา ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเขมแข็ง ความกาวไปอยางไม

                                          
 ๑๑๒อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๑๖/๒๙๘.  
 ๑๑๓อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๑๗/๒๙๙.  
 ๑๑๔องฺ.เอกก.(ไทย) ๑/๓๙๘/๔๔๕. 
 ๑๑๕ม.ม.(ไทย) ๑๒/๒๔๗/๑๗๗.  
 ๑๑๖ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๒.  
 ๑๑๗องฺ.ปฺจก.(ไทย) ๓/๖๗-๗๐/๓๓.  



 ๘๒ 

ทอถอย ความไมทอดทิ้งธุระ ความประคับประคองธุระไวดวยดี วิริยะ วิริยินทรย วิริยะพละ 
สัมมาวายามะ วิมังสา หมายถึง ปญญา กิริยาที่รูชัด ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฎฐิ
สมาธิ หมายถึง ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิต ความไม
ฟุงซานแหงจิต ภาวะที่จิตไมสายไป ความสงบ สัมมาสมาธิ (สภาวะที่จิตมีอารมณเดียว)  
 สัมมัปปธาน ๔ คือ ปจจัยสําคัญที่จะสรางสรรคใหสัมฤทธิ์ผล อันประกอบดวย (๑) 
สังวรปธาน เพียรปองกัน หรือ เพียรระวังอกุศลที่ยังไมเกิดไมใหเกิด (๒) ปหานปธาน เพียรละ 
หรือ เพียรกําจัดอกุศลที่เกิดแลวใหลดและหมดไป (๓) ภาวนาปธาน เพียรเจริญ หรือ สรางกุศล
ที่ยังไมเกิดใหเกิด (๔) อนุรักขนาปธาน เพียรอนุรักษหรือเพียรรักษาและสงเสริมกุศลที่เกิดขึ้น
แลวใหอยูตลอดไป การเจริญสัมมัปปธาน ๔ พระภิกษุในศาสนานี้จึงไดบรรลุที่สุดแหงอภิญญา
และอภิญญาบารมีอยู๑๑๘ 

 จากขอมูลเชิงวิชาการที่กลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
หลักการและแนวคิดเก่ียวกับหลักอิทธิบาท ๔ ในพระไตรปฎก หมายถึง การศึกษาหลักอิทธิ
บาท ๔ ตามคําสอนของพระพุทธเจาซ่ึงมีมาตั้งแตสมัยโบราณเพื่อประยุกตใชในปจจุบัน 
พระพุทธเจาทรงตรัสถึงกระบวนการทางหลักอิทธิบาท ๔ ไวมากมาย ถือเปนคําสอนที่ไม
ลาสมัย สามารถนํามาประยุกตใหเกิดประโยชนไดอยางดีเยี่ยม 

๒.๕ งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ๒.๕.๑ งานวิจัยที่เก่ียวของกับประสิทธิภาพ 

 การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดคนควางานวิจัยที่เก่ียวของกับประสิทธิภาพ ดังน้ี 

 คํานึง  กุศลสมบูรณ ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือน : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบริหารงานกรรมวิธีแบบ
แสดงรายการภาษีกรมสรรพกร” ผลการวิจัยพบวา สภาพแวดลอมเก่ียวกับ คน งาน สถานที่
ทํางาน ระดับการศึกษา เงินเดือน และประสบการณในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับสูง เก่ียวกับเรื่อง การไดการยอมรับนับถือ ความกาวหนาใน
หนาที่การงาน ความม่ันคงในตําแหนงหนาที่ปจจุบัน มีสภาพการทํางานที่เอ้ืออํานวยเพ่ือน
รวมงานและมีความพอใจในเพื่อนรวมงานปจจุบัน๑๑๙ 

                                          
 ๑๑๘ม.ม.(ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๒.  
 ๑๑๙คํานึง  กุศลสมบูรณ, “ปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีกองบริหารงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษี กรมสรรพกร”, วิทยานิพนธบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม,๒๕๓๕), บทคัดยอ. 



 ๘๓ 

 ควรคิด  ชโลธรรังสี  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสุขาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบวา การประสานงาน
ภายในของคณะกรรมการสุขาภิบาลอยูในเกณฑสูงและกรรมการสุขาภิบาลโดยภาพรวมอยูใน
เกณฑสูง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสุขาภิบาล 
ไดแก ระดับการศึกษา รายได อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความเขาใจในวัตถุประสงค 
และหนาที่ การไดรับการศึกษาอบรม ความเพียงพอดานทรัพยากรบริหาร ความสามารถของ
ประธานกรรมการ การประสานงานของคณะกรรมการ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน๑๒๐  

 ฉนวนศรี  มงคลเดช ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
ปทุมธานี” ผลการวิจัยพบวา อายุ รายได ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ ความมี
มนุษยสัมพันธ การประสานงานในหนวยราชการ การไดรับการฝกอบรม การมีกิจกรรมรวมกับ
ชุมชน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน แตความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน๑๒๑ 

 ธานินทร  สุทธิกุญชร ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีฝายการพนักงาน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)” 
ผลการวิจัยพบวา (๑) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตามเห็นของพนักงานในฝาย
การพนักงาน โดยภาพรวมอยูในระดับสูง (๒) พนักงานที่มีความแตกตางกันในปจจัยสวนบุคคล
ดานเศรษฐกิจ และสังคมมีความเห็นไมแตกตางกันเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     
(๓) ความเห็นเก่ียวกับปจจัยจูงใจดานการไดรับความยกยองนับถือความม่ันคงในการปฏิบัติ
หนาที่ และดานสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ สามารถอธิบายความแปรผันในเรื่อง
ความเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดคอนขางต่ําคือรอยละ ๒๘.๐๕๑๒๒ 

  โคมทอง ถานอาดนา ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวาง
จรรยาบรรณวิชาชีพและประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาค

                                          
 ๑๒๐ควรคิด  ชโลธรรังษี, “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสุขาภิบาลจังหวัด
อุบลราชธานี”, [ม.ป.ท.] : ภาคนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, คณะพัฒนาสังคม (สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร,๒๕๔๒), บทคัดยอ.  
 ๑๒๑ฉนวนศรี  มงคลเดช, “ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี”, ภาคนิพนธพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต, (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,๒๕๓๘), บทคัดยอ.   
 ๑๒๒ธานินทร  สิทธิกุญชร, “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีฝาย
การพนักงาน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยรามคําแหง,๒๕๔๓), บทคัดยอ.  



 ๘๔ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณวิชาชีพ ดานความโปรงใส ความเปน
อิสระความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความลับ และดานความรับผิดชอบ
ตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ให มี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํา งานโดยรวม เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตยสุจริต
ดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
ทํางานดานผลการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความ
เที่ยงธรรมและความสุจริต ดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ดานความ
รับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความลับ และดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปน
หุนสวนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ใหมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพการทํางานดานตนทุน และดานเวลา๑๒๓ 

 วนิดา ภูภักดี ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอ
ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการทํางาน
เปนทีมโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก ๒ ดาน 
คือ ดานความไวเน้ือเชื่อใจและดานการสื่อสารแบบเปด๑๒๔ 

 วิภาพร วีรฤทธิชัย ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการบริหารลูกคา
สัมพันธตอประสิทธิภาพการทํางานความพึงพอใจในการใหบริการและผลการดํา เนิน
งานของสํา นักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการ
สํานักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการ
ทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก ไดแก 
ดานระยะเวลาที่ใหบริการ เชน เม่ือมีงานเรงดวน พนักงานทุกคนพรอมที่จะใหความชวยเหลือ
งาน ธุรกิจมีความตรงตอเวลาในการใหบริการแกลูกคา เปนตน และดานคุณภาพของการ
ใหบริการ เชน ธุรกิจมีการอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา มีการติดตอส่ือสาร และประสานงาน

                                          
 ๑๒๓โคมทอง ถานอาดนา, “ความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณวิชาชีพและประสิทธิภาพการทํางาน
ของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธบัญชีมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๘), บทคัดยอ. 
 ๑๒๔วนิดา ภูภักดี, “ความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ีมีตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
,(สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, ๒๕๔๗), บทคัดยอ. 



 ๘๕ 

ที่ดี ธุรกิจสามารถใหคําปรึกษาไดหลากลายครบวงจร รวดเร็ว จริงใจ ธุรกิจมีประสบการณใน
การใหบริการลูกคาเปนระยะเวลายาวนาน ซ่ึงสามารถสรางความนาเชื่อถือใหกับลูกคาได๑๒๕ 

 จินตนา  เวชกามา ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามโครงการสงเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน : กรณีศึกษาการใหบริการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ของสํานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ” ผลการวิจัยพบวา ความ
พึงพอใจของผูมารับบริการตอการใหบริการจดทะเบียน และนิติกรรมของสํานักงานที่ดิน จังหวัด
กาฬสินธุโดยรวมอยูในระดับมาก สวนความเหมาะสมของกระบวนการใหบริการโดยรวมอยูใน
ระดับมากเชนกัน และเจาหนาที่ผูบริการเห็นวาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามโครงการ
สงเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน ของสํานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความคุมคา/ประหยัด และดานความพึงพอใจของ
เจาหนาที่ อยูในระดับมาก๑๒๖ 

 ปทุมพร สุขอาษา ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง   “การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบล จังหวัด
สมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบล จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง ดานที่สูงสุด ไดแก การสงเสริมสนับสนุนประสานงานใหผูแทนองคกรชุมชนเครือขาย มี
สวนรวมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง๑๒๗ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   ไดทํ าการศึกษาวิ จัยเรื่ อง  “การประเมิน
ประสิทธิภาพอขงการใชจายเงินอุดหนุนขององคการบริหารสวนตําบล” ผลการวิจัยพบวา 
เงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลสวนมากถูกจัดสรรไปใชในกิจกรรมและแผนงานดาน
โครงสรางพ้ืนฐานเกือบทั้งหมด โดยองคการบริหารสวนตําบลจะมีแผนงานและกิจกรรมดาน
โครงสรางเปนหลัก ทุกองคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญกับแผนงานกิจกรรมดานอ่ืนๆ 

                                          
 ๑๒๕วิภาพร วีรฤทธิชัย, “ผลกระทบของการบริหารลูกคาสัมพันธตอประสิทธิภาพการทํางานความ
พึงพอใจในการใหบริการและผลการดําเนินงานของสํานักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”,วิทยานิพนธ
บัญชีมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙), หนา ๑๘๕.  
 ๑๒๖จินตนา เวชกามา, “การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามโครงการสงเสริมประสิทธิภาพ
กรมท่ีดิน : กรณีศึกษาการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ของสํานักงานท่ีดินจังหวัดกาฬสินธุ”,
วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
,๒๕๔๗), บทคัดยอ.  
 ๑๒๗ปทุมพร สุขอาษา, “การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารศูนย
ประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบล จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขา
สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๔๖), บทคัดยอ. 



 ๘๖ 

นอยมากโดยมีการจัดทําแผนงานและกิจกรรมดานเศรษฐกิจและสังคมบางเพียงเล็กนอยใน
ขณะที่แผนงานดานการเมืองและการบริหารแทบไมมีการจัดสรรงบประมาณใหเลย โดยเฉพาะ
องคการบริหารสวนตําบล ชั้น ๔ และ ชั้น ๕๑๒๘ 

 วีระนุช  สาคเรศ ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายไดของเมืองพัทยา” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายไดของเมืองพัทยา ประกอบดวย ปจจัยดานโครงสรางรายได ปจจัยดานการบริหาร
การจัดเก็บรายได ปจจัยดานสมรรถนะขององคการ ปจจัยแวดลอม คือ อิทธิพลของนักการเมือง
ทองถิ่น๑๒๙ 

 สาธิต  บําเพ็ญ ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถของ      
สภาตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดประจวบคีรีขันธ” ผลการวิจัยพบวา สภาตําบลยังไมมี
ประสิทธิภาพในดานความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง 
หรือขอสั่งการของทางราชการ กํานัน ผูใหญบาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภาตําบล
เกือบทุกแหงมีการศึกษานอย๑๓๐ 

 สมโภช  จัตุพร ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟานครหลวง : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานกอง
รายได” ผลการวิจัยพบวา จากปจจัยสวนบุคคลดานความสัมพันธของภูมิหลังไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ที่แตกตางกันจะมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่
แตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลดานระดับตําแหนงและประสบการณในการทํางานที่แตกตาง
กันจะมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน๑๓๑ 

 เอกราช  มณีกรรณ  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล  ศึกษากรณีจังหวัดมุกดาหาร” ผลการวิ จัยพบวา 

                                          
 ๑๒๘มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, “การประเมินประสิทธิภาพของการใชจายเงินอุดหนุนขององคการ
บริหารสวนตําบล” (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๔๓). 
  

 ๑๒๙วีระนุช  สาคเรศ, “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเมืองพัทยา”, 
ภาคนิพนธพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,๒๕๓๘), บทคัดยอ.   
 ๑๓๐สาธิต  บําเพ็ญ, “การเพ่ิมขีดความสามารถของสภาตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ”, (งานวิจัยโรงเรียนนายอําเภอรุนท่ี ๒๕ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย),                 
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], บทคัดยอ. 
 ๑๓๑สมโภช  จัตุพร, “ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟา
นครหลวง : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานกองรายได”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,๒๕๔๓), บทคัดยอ.     



 ๘๗ 

คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีประสิทธิภาพสูงสุดในดานการประเมินผล 
รองลงมาคือการวางแผน และนอยที่สุดคือการตัดสินใจ๑๓๒ 

 อรัญญา  เกลี้ยงสะอาด ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
การวางแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะ
เกษ” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาคือ ระบบขอมูลเพ่ือ
การวางแผน การชวยเหลือจากคณะกรรมการพัฒนาตําบล ภาวะผูนํา ความสามารถในการ
ประสานงาน และการติดตามประเมินผล๑๓๓ 

 บุณวียร ไขวพันธุ ไดทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนะการปฏิบัติงานของขาราชการ
สวนกลางกรมการจัดหางาน เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอทัศนะในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการกรมการจัดหางาน” ผลการวิจัยพบวา ทัศนะตอการปฏิบัติงานของขาราชการ 
กรมการจัดหางานในสวนกลางในภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับคอนขางมากในการ
ปฏิบัติงานปจจัยที่มีผลตอทัศนะในการปฏิบัติงาน พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานนโยบาย
และการบริหาร ความกาวหนาในการทํางาน ความม่ันคงในการทํางานสวัสดิการและ
ผลตอบแทนในการทํางาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน๑๓๔ 

 อําพน ธรรมโชติ ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี” ผลการวิจัยพบวา การพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาค ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อันดับที่ ๑ ดานจิตสํานึกในการใหบริการ รองลงมาดานการทํางาน
เปนทีม ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการ ดานความรับผิดชอบในหนาที่การ
งาน และดานความรูความสามารถในงานตามลําดับ สวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
พนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการพัฒนา

                                          
 ๑๓๒เอกราช  มณีกรรณ, “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ศึกษากรณี
จังหวัดมุกดาหาร” [ม.ป.ท.] : ภาคนิพนธหลักสูตรปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนา
สังคม, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,๒๕๔๒), บทคัดยอ. 
 
  

 ๑๓๓อรัญญา  เกล้ียงสะอาด, “ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบล” [ม.ป.ท.] : ภาคนิพนธหลักสูตรปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนา
สังคม, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,๒๕๔๑), บทคัดยอ. 
 

 ๑๓๔บุณวียร ไขวพันธุ, “ทัศนะตอการปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลางกรมการจัดหางาน”,ภาค
นิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะพัฒนาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๔), 
บทคัดยอ. 



 ๘๘ 

ประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ พนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี ที่มีเพศตางกัน อายุตางกัน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตางกัน อัตราเงินเดือนตางกัน และระดับตําแหนงตางกันมีการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน๑๓๕ 

 สุคนธรัตน  เถาสุวรรณ ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล” 
ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เพ่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
สําเร็จไดตามเปาหมายทันกับเวลาในสถานการณที่บีบบังคับ และผลการทํางานขององคการ    
มีประสิทธิภาพสูง อยูในระดับสูง๑๓๖ 

 วรวิมล บุตรอํามาตย ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานเปนทีมของพนักงานไปรษณียพิษณุโลก” ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการทํางาน
เปนทีมหลังการพัฒนาสูงกวาประสิทธิภาพของทีมงานกอนการพัฒนาโดยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ สําหรับวิธีการพัฒนาที่สําคัญมี ๕ ประการ คือ การเปน
แบบอยางและเปนที่ปรึกษา การใหความรูที่ตองการ การใหทุกคนมีสวนรวมในการแกปญหา 
การกํากับดูแลชี้นําของหัวหนาทีมงาน และการสะทอนคําชมของผูใชบริการ๑๓๗ 

 มนฤทัย ลาภเฉลิมพงศ ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับภาคพ้ืนประจําทาอากาศยานกรุงเทพฯ 
ของบริษัท การบินไทยจํากัด (มหาชน)” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยในการปฏิบัติงาน ไดแก 
ลักษณะการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธกับ
หัวหนางาน ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน นโยบายและการบริหารงาน และความมั่นคงและ
ความปลอดภัย มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับภาคพ้ืน

                                          
 ๑๓๕อําพน ธรรมโชติ, “การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดเพชรบุรี”, วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (สาขาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต, ๒๕๕๐), บทคัดยอ.  
 ๑๓๖สุคนธรัตน เถาสุวรรณ, “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการ
ปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๐), บทคัดยอ.  
 ๑๓๗วรวิมล บุตรอํามาตย, “การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของพนักงานไปรษณีย
พิษณุโลก”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขายุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม, ๒๕๔๙), หนา ๑๐๔.  



 ๘๙ 

ประจําทาอากาศยานกรุงเทพฯของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๕๑๓๘ 

 จากขอมูลเชิงวิชาการที่กลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวาปจจัยที่
สงผลใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพน้ัน สามารถมองไดหลายมุมหากเปนปจจัยสวนบุคคล
จะขึ้นอยูกับสถานภาพทั่วไป เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนง ฯลฯ แตหากมอง
ในมุมขององคการจะมองจากผูบริหารองคการเปนหลัก กลาวคือผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศน มี
ภาวะผูนํา  มีการตัดสินใจที่เด็ดเด่ียว คิดเร็ว ทําเร็วและมีประสบการณในการบริหารสูง เม่ือมอง
ในมุมของผูใชบริการจะมองไดวาหากองคการตองการความสําเร็จตองเนนที่การบริการท่ี     
ครบวงจร (One Stop Service) โดยยึดความตองการของผูใชบริการเปนใหญ ทั้งน้ี ไมวาจะเปน
องคการภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามหากมีการศึกษาและทําความเขาใจในความตองการของทกุ
ฝายไมวาจะเปนผูบริหาร ผูปฏิบัติ หรือผูรับบริการ แลว องคการน้ันก็จะเปนองคการท่ีเปยมไป
ดวยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 ๒.๕.๒ งานวิจัยที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ 

 การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดคนควางานวิจัยที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ ดังน้ี 

 โกมินทร  ออนเพชร  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการบริหาร
จัดการในการบําบัดผูติดยาเสพติดตามแนวทางพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีวัด
สะพานพระโขนง กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการทั่วไปในการบําบัด
ฟนฟูผูติดยาเสพติด มี ๓ รูปแบบ คือ ๑) การบําบัดทางดานรางกาย ประกอบดวย เภสัชบําบัด 
และวิธีการอ่ืนๆ เชน การฝงเข็ม การกระตุนดวยเครื่องกระตุนไฟฟากําลังต่ํา และการหักดิบ 
เปนตน ๒) การบําบัดทางดานจิตใจ ประกอบดวย วิธีการจิตบําบัด วิธีการศาสนาบําบัด วิธีการ
อาชีวบําบัด และวิธีการชุมชนบําบัด และ ๓) การผสมผสานการบําบัดรักษาทางดานรางกาย
และทางดานจิตใจผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอรูปแบบการบริหารจัดการในการบําบัดผูติด
ยาเสพติด ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยใช อิทธิบาท ๔ จําแนกตามกลุมผูตอบ
แบบสอบถาม คือ ผูคุม และผูเขารับการบําบัด พบวา ผูคุมใหหลัก จิตตะ เปนอันดับแรกในการ
บริหารบําบัดผูเขารับการบําบัด รองลงมา ใชหลักฉันทะ  วิริยะ วิระยะ และสุดทายใชหลัก
วิมังสา สวนผูเขารับการบําบัด พบวา ผูเขารับการบําบัดใชหลักจิตตะเปนอันดับแรกในการเขา
รับการบําบัด รองลงมาใชหลักฉันทะและวิริยะ  และสุดทายใชหลักวิมังสา ปญหาสําคัญของผูคุม 
คือ บทบาทการนําหลักพระพุทธศาสนามาชวยในดานการบําบัดรักษายังทําไดไมเต็มที่เพราะ

                                          
 ๑๓๘มนฤทัย ลาภเฉลิมพงศ, “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตอนรับภาคพ้ืนประจําทาอากาศยานกรุงเทพฯ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)”, ภาคนิพนธ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (สาขาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๔๘), บทคัดยอ.  



 ๙๐ 

ขาดบุคลากรที่มีความพรอมและผูเขารับการบําบัดบางรายยังไมสารมารถรับได เจาหนาที่
ตํารวจพ่ีเลี้ยงตองทําหนาที่หลายหนาที่ในเวลาเดียวกัน และมีการตัดสินใจในปญหาตางๆ ทําได
ยาก จึงทําใหการติดตามดูแลหลังการเขารับการบําบัดแลว และการนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใชควบคูกันกับการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดยังมีนอยเกินไป๑๓๙ 

 กมล   กฤษวงศ   ไดทํ าการศึกษาวิ จัย เรื่ อง   “การบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนชุมชนทหารกองพัน
ทหารมาที่ ๑ รักษาพระองค” ผลการวิจัยพบวา แนวทางการปฏิบัติของหนวยทหาร และระบบ
ของหนวยทหารที่มีการควบคุมบังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาเปนปจจัยที่มีผลตอการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุน เชน มีการอนุมัติใหสามารถหักเงินเดือนเพ่ือใชหน้ี
เงินกูของสมาชิกได ใหแตละกองรอยกลั่นกรองสมาชิกที่จะกู จํากัดสมาชิกไวเฉพาะขาราชการ
ทหารเทาน้ัน ทําใหครอบครัวซ่ึงอาศัยอยูในชุมชนไมไดเปนสมาชิก ถึงแมจะรวมเปนกรรมการ
ในกองทุน เปนผลใหมีการมีสวนรวมลดนอยลงไป ปจจัยภายในที่มีผลตอการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกองทุน คือ โครงสรางของคณะกรรมการ ซ่ึงการกําหนดตําแหนงและจํานวนของ
คณะกรรมการไมสอดคลองกับงานและปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง กรรมการในแตละตําแหนงมี
งานประจําทํา จึงทําใหการดําเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการกองทุนลดลง ไมทําการประชุม
คณะกรรมการประจําทุกเดือนตามที่ระเบียบกําหนด ไมมีการดําเนินงานที่สํานักงานกองทุน 
การพิจารณาใหสมาชิกกูเงินไมมีการกลั่นกรองพิจารณาอยางรอบคอบ รวมทั้งไมมีการติดตาม
การนําเงินไปใชของสมาชิกตามโครงการที่เสนอ สําหรับปญหาที่เกิดขึ้น เปนปญหาดานความ
พรอมของของทรัพยากรในการบริหาร สถานที่และวัสดุอุปรกรณไมเอ้ืออํานวยตอการ
ดําเนินการ โครงสรางการจัดของคณะกรรมการไมเหมาะสม กรรมการบางตําแหนงไมมีความ
พรอมในการบริหาร ไมมีการจัดประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน ทําใหการกระจาย
ขาวสารประชาสัมพันธมีนอย รวมทั้งในการพิจารณาใหสมาชิกกูเงินมุงเนนเฉพาะการชําระเงิน
คืน ไมพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ จึงทําใหการนําเงินไปลงทุนสรางรายไดมีนอย 
จึงควรจัดการปรับคณะกรรมการใหเหมาะสม สงเสริมการมีสวนรวมและไปใชของสมาชิกตาม
โครงการที่เสนออยางแทจริง๑๔๐ 

                                          
 ๑๓๙โกมินทร  ออนเพชร, “การประเมินผลการบริหารจัดการในการบําบัดผูติดยาเสพติดตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดสะพานพระโขนง กรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธหลักสูตร
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑), 
บทคัดยอ. 
 ๑๔๐กมล  กฤษวงศ, “การบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง : 
กรณีศึกษากองทุนชุมชนทหารกองพันทหารมาท่ี ๑ รักษาพระองค”,วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา,๒๕๔๙), บทคัดยอ.  



 ๙๑ 

 พัชรินทร  นาคฉุย  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการติดตาม
ภาระหนี้สินของธนาคารตามหลักพุทธธรรม” ผลการวิจัยพบวา กระบวนการการเปนหน้ี
และการติดตามภาระหนี้สิน ผลการศึกษาพบวา หน้ีเกิดแตสัญญาน้ันเปนหนี้เกิดจาก “นิติธรรม” 
คือการตกลงทั้งสองฝายกอใหเกิดหน้ีขึ้น สวนหนี้ที่เกิดแตจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได และ
ละเมิด น้ัน เปนหน้ีเกิดจาก “นิติเหตุ” คือคูกรณี การชําระหนี้ถูกตองจะตองอยูในลักษณะดังนี้ 
คือ ชําระหนี้ใหถูกตอง ครบตามวัตถุแหงหน้ี ชําระหนี้ตามวันกําหนดและชําระหน้ีดวยความ
สุจริต จึงถือวาชําระหน้ีถูกตอง และลูกหน้ีไดหลุดพนจากการเปนหน้ี การเกิดหน้ีมี ๒ สาเหตุ 
คือหน้ีที่เกิดจากการใชจายเกินตัว ใชจายไมระมัดระวัง การไมรูจักประมาณตัวเองและหนี้ที่เกิด
จากเหตุการณฉุกเฉินหรือความจําเปนทั้งของตัวเองและครอบครัว หลักการและวิธีการติดตาม
ภาระหนี้สิน ผลการศึกษาพบวา หลักการและวิธีการในการติดตามภาระหนี้สินมี ๘ ขั้นตอน (8 
P) คือ ปญหา (Problem) เปาหมาย (Purpose) การเตรียมการ (Perparing) การวางแผน 
(Planning) กระบวนการ (Processing) การปฏิบัติ (Practical) การมีสวนรวม (Participating) 
และผลการดําเนินงาน (Performance) การติดตามภาระหนี้สินของธนาคารโดยใชหลักพุทธ
ธรรม ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารจัดการการติดตามภาระหนี้สินของธนาคารตามหลัก
พุทธธรรม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา การใหหลักสาราณียธรรมมีประโยชนใน
การติดตามภาระหนี้สิน รองลงมา คือ หลักธรรมโลกบาล และหลักธรรมคิหิสุข ตามลําดับ 
สําหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายของการศึกษาครั้งนี้ คือ ธนาคารควรมีนโยบายในการนําหลัก
พุทธธรรมมาประยุกตใชรวมกับกฎขอบังคับในการติดตามภาระหนี้สินของธนาคารแหงประเทศ
ไทย โดยนําเอาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเขามีสวนรวมในการฝกอบรมพนักงานติดตาม
ภาระหนี้สินของธนาคาร เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางธนาคารกับลูกหน้ี๑๔๑ 

 พิเนตร  คณานุรักษ  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  “ปจจัยแหงความสําเร็จของการ
บริหารงานระดับอําเภอเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ” ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหารงานระดับอําเภอเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการนั้น ประกอบไปดวยปจจัยดานระบบการบริหารจัดการที่ควร
กําหนดให “อําเภอ” เปนเจาภาพการบูรณาการและประสานการบริหารจัดการของทุกสวน
ราชการในพื้นที่ ลักษณะความเปนผูนําของผูดํารงตําแหนง “นายอําเภอ” ตองเปนที่ยอมรับใน
ฐานะผูบริหารสูงสุดของอําเภอ โดยการทํางานของ “อําเภอ” ตองกําหนดเปนกลยุทธการทํางาน
ที่ตอบสนองตอยุทธศาสตรของจังหวัดมอบหมายใหผูปฏิบัติที่มีทักษะ ความชํานาญ ความรู 
ความสามารถ นําไปปฏิบัติตามภารกิจของหนวยงานราชการในพื้นที่ที่อยูใกลชิดกับประชาชน

                                          
 ๑๔๑พัชรินทร  นาคฉุย, “การบริหารจัดการการติดตามภาระหนี้สินของธนาคารตามหลักพุทธธรรม” 
วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), บทคัดยอ.  



 ๙๒ 

มากที่สุดซ่ึงเปนไปตามโครงสรางของอําเภอตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
ในปจจุบันในขณะเดียวกันขาราชการท่ีปฏิบัติงานระดับอําเภอ ตองไดรับการพัฒนาอยาง
สมํ่าเสมอและมีความรูสึกผูกพันตอ “อําเภอ” มากกวา “ตนสังกัด” เพ่ือสรางคานิยมของ
ขาราชการเหลาน้ันใหเกิดความรูสึกวาเปนขาราชการของ “อําเภอ” มากกวาขาราชการของ “ตน
สังกัด” ซ่ึงจะกระตุนใหขาราชการเกิดจิตสํานึกของการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนอยาง
แทจริง๑๔๒ 

 สุคนธ  จัตุชัย  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการ
บริหารงานของคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มี
ผลตอความสําเร็จในการบริหารงานของกรรมการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตไดแก ระยะเวลา
ในการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ ความเขาใจในวัตถุประสงค การจัดตั้งกลุม การเคยไดรับการ
สนับสนุนจากเจาหนาที่พัฒนาชุมชนการที่กรรมการยึดหลักบริหารในการบริหารกลุมออมทรัพย
มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารงานของคณะกรรมการกลุมออมทรัพย๑๔๓  

 สุธาดา  สนธิเวช  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของพระสงฆตอ
การบริหารจัดการโรงพยาบาลสงฆ” ผลการวิจัย ระดับความพึงพอใจของพระสงฆที่มีตอการ
ใหบริการในโรงพยาบาลสงฆของพระสงฆ-สามเณร ดานระบบการใหบริการและดานผูใหบริการ
ตามหลักพรหมวิหาร ๔ พระสงฆ-สามเณร มีระดับความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลสงฆตามปจจัยระบบการใหบริการภาพรวมอยูในระดับสูง เปรียบเทียบความพึง
พอใจของพระสงฆที่เปนผูปวยในและผูปวยนอกดานระบบการใหบริการโดยรวม มีความพึง
พอใจไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา มีความพึงพอใจแตกตางกัน ประสิทธิภาพ
ดานการบริหารจัดการในการใหบริการพระสงฆของโรงพยาบาลสงฆ จากหัวหนาการพยาบาล
ผูปวยนอก และหัวหนาการพยาบาลผูปวยใน มีแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
คลายคลึงกัน เริ่มจากตองกําหนดแผนงาน ดําเนินการตามแผน ประเมินผลการทํางาน ติดตาม
ประสานงาน และควบคุม ใหขอมูลขาวสารที่จําเปนและเปนประโยชนตอองคกร ตลอดจนการ
ติดตามผลงานอยางตอเน่ือง ใหกําลังใจตอผูปฏิบัติงาน๑๔๔ 

                                          
 ๑๔๒พิเนตร  คณานุรักษ, “ปจจัยแหงความสําเร็จของการบริหารงานระดับอําเภอเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ” วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารทั่วไป, (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘), บทคัดยอ.  
 ๑๔๓สุคนธ  จัตุชัย, ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการบริหารงานของกรรมการกลุมออมทรัพยเพ่ือ
การผลิต, (กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาชุมชน, ๒๕๓๖), หนา ๒๓.  
 ๑๔๔สุธาดา  สนธิเวช, “ความพึงพอใจของพระสงฆตอการบริหารจัดการโรงพยาบาลสงฆ” 
วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๑), บทคัดยอ.  



 ๙๓ 

 สุทธิคําพร  บําราญ ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ
พัฒนากร กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดปตตานี” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
น้ัน การไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชามีความเก่ียวพันมากที่สุดกับการปฏิบัติงาน สวน
ปจจัยอ่ืน ๆ คือความเขาใจในบทบาทของพัฒนากร บรรยากาศองคกร ความมีมนุษยสัมพันธ 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการมีโอกาสปฏิบัติตามบทบาทของพัฒนากรมี
ผลกับการปฏิบัติงาน ตามลําดับ๑๔๕ 

 เกษม คําศรี ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี” 
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานอยูในระดับมาก 
๙ ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย คือ ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในงาน ดานนโยบาย
และการบริหาร ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานสภาพของการ
ทํางาน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานลักษณะของงานดานการไดรับการยกยอง และดาน
ความกาวหนา๑๔๖ 

 ชนสิทธ์ิ  พฤฒิพิทักษ ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสนจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน บุคลากรมีความพึงพอใจมากในการ
ปฏิบัติงานโดยสวนใหญเห็นวางานที่ปฏิบัติใหผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงาน๑๔๗ 

 จากขอมูลเชิงวิชาการที่กลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา
หลักการบริหารจัดการน้ัน จะตองเริ่มดําเนินการตั้งแตสภาพแวดลอมขององคการท้ังภายนอก
และภายใน เพ่ือใหระบบการประสานงานเปนไปดวยดี ตอมาคือการบริหารจัดการบุคลากร
ภายในองคการเพ่ือใหบุคลากรมีความตื่นตัวอยูเสมอ และสามารถปรับตัวตามสภาพการ

                                          
 ๑๔๕สุทธิคําพร บําราญ, “ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของพัฒนากร กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัด
ปตตานี”, วิทยานิพนธพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร, ๒๕๔๐), บทคัดยอ.  
 ๑๔๖เกษม คําศรี, “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ๒๕๔๗), บทคัดยอ.  
 ๑๔๗ชนสิทธิ์ พฤฒิพิทักษ, “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, ๒๕๔๖), หนา ๖๔.  



 ๙๔ 

เปลี่ยนแปลงขององคการไดตลอดเวลา ที่สําคัญคือการบริหารจัดการวัฒนธรรมองคการเพ่ือลด
ความซับซอนที่จะเกิดขึ้นและเปนการสรางฐานการปฏิบัติงานใหตรงตามเปาหมายขององคการ
และอํานาจหนาที่ของบุคลากรแตละบุคคลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ประสิทธิภาพของ
องคการ คือ การที่องคการสามารถดําเนินงานตางๆ ตามภารกิจหนาที่ ขององคการโดยใช
ทรัพยากร ปจจัยตางๆ รวมถึงกําลังคนอยางคุมคาที่สุด มีการสูญเปลานอยที่สุด มีลักษณะการ
ดําเนินงานไปสูผลตามวัตถุประสงคไดอยางดีโดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และกําลังคน 
องคการมีระบบการบริหารจัดการที่เอ้ือตอการผลิตและการบริการไดตามเปาหมาย องคการมี
ความสามารถใชยุทธศาสตร กลยุทธ เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีอยางฉลาด ทําใหเกิดวิธีการ
ทํางานที่เหมาะสม มีความราบร่ืนในการดําเนินงาน มีปญหาอุปสรรคและความขัดแยงนอยที่สุด
และบุคลากรมีขวัญกําลังใจดี 

 ๒.๕.๓ งานวิจัยที่เก่ียวของกับสํานักงานจังหวัด 

  การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดคนควางานวิจัยที่เก่ียวของกับสํานักงานจังหวัด ดังน้ี 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๔ และ
มาตรา ๕๗ กําหนดใหจังหวัดมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูรับผิดชอบการบริหารราชการสวน
ภูมิภาคในเขตจังหวัด และกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการนํา
นโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี และสวนราชการ
ตางๆ แปลงไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองเหมาะสมกับทองที่และประชาชนบริหารราชการตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของ
ผูตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไมขัดของตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กํากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการอันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซ่ึงประจําอยูในจังหวัดน้ัน 
 นอกจากน้ันผูวาราชการจังหวัดยังตองประสานงานและรวมมือกับขาราชการฝาย
ตางๆ อันไดแก ทหาร ตุลาการ อัยการ ตํารวจ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ครู 
ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจราชการ และหัวหนาสวนราชการในระดับเขต
หรือภาค ในการพัฒนาจังหวัด หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ เสนองบประมาณตอกระทรวงที่
เก่ียวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 
ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัด กํากับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการดําเนินงานขององคการของรัฐฯ ตลอดจนบรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จ และบทลงโทษ
ขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมายและตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดี
มอบหมาย 
 จะเห็นไดวาผูวาราชการจังหวัดมีภาระในการบริหารงานและมีความรับผิดชอบงาน
ตางๆ รอบดานและจากขอเท็จจริงที่ผานมารัฐบาลทุกสมัยตางพยายามสรางกลไกขับเคลื่อนการ



 ๙๕ 

บริหารงานของผูวาราชการจังหวัดใหมีความคลองตัวเพ่ือใหสามารถทํางานไดอยาง               
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเ พ่ือใหสํานักงานจังหวัดซ่ึงถือไดวาเปนหนวยงานเสนาธิการ            
ของผูวาราชการจังหวัดสามารถสนับสนุนการทํางานของผูวาราชการจังหวัดใหเปนไปตาม
เปาหมายไดแทจริง กระทรวงมหาดไทยจึงไดมอบหมายใหสถาบันดํารงราชานุภาพ          
สํานักพัฒนาและสงเสริมการพัฒนาจังหวัด และกองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินผลการทํางานที่ผานมาของสํานักงานจังหวัด ศึกษา
ปญหาอุปสรรคในการทํางาน พรอมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุงโครงสราง บทบาท หนาที่ 
และระบบงานของสํานักงานจังหวัดใหมีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองการบริหารงาน
โดยรวมของผูวาราชการจังหวัดไดอยางแทจริง๑๔๘ ดังน้ันผูศึกษาวิจัยจึงขอนําเสนอการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบงานของสํานักงานจังหวัด ซ่ึงเปนการนําเสนอผลการศึกษาเชิง
คุณภาพ ในภาคผนวก ๑๒ ในสวนของมุมมองผูวาราชการจังหวัดและรองผูวาราชการจังหวัด
โดยสังเขป ซ่ึงแบงประเด็นได ดังน้ี 

 ๑. ความพอใจในผลการทํางานของสํานักงานจังหวัดปจจุบนั 

 จากการศึกษาในกลุมจังหวัดตัวอยางทั้งหมด พบวา ผูวาราชการจังหวัดและ      
รองผูวาราชการจังหวัดสวนใหญมีความพอใจในผลการทํางานของสํานักงานจังหวัดรอยละ ๘๕ 
โดยมีเหตุผลประกอบ ดังน้ี 
 ๑.๑ จังหวัดไดรับงบประมาณ CEO ทําใหสามารถบริหารงานโดยรวมของจังหวัดได
ตรงกับสภาพปญหาและมีความคลองตัวในการทํางานมากขึ้น 
 ๑.๒ ผูวาราชการจังหวัดใหความสนใจและทุมเทในงานของจังหวัด ประกอบกับ
ความขยันเอาใจใสของหัวหนาสํานักงานจังหวัดซ่ึงตองเกงมีภาวะผูนํามีทีมงานที่ดีตลอดจน
ประชาชนและภาคเอกชนใหความรวมมือ 
 ๑.๓ สํานักงานจังหวัดเปนหนวยที่ตองขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัด กลุมจังหวัด
และคํารับรองการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามเปาหมาย 
 สวนสาเหตุที่ทําใหความพอใจไมสูงกวารอยละ ๘๕ พบวา เปนผลมาจากขอจํากัด
ดานคุณภาพและดานปริมาณของบุคลากรในสํานักงานจังหวัดตามลําดับ 

 ๒. บทบาทของสํานักงานจังหวัดในการเปน Back office ของผูวาราชการ
จังหวัด 

                                          
 ๑๔๘สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
ระบบงานของสํานักงานจังหวัด, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย) เอกสารวิชาการ สดร.๑/๒๕๕๐, คํานํา.  



 ๙๖ 

 ผลการศึกษา พบวา ผูวาราชการจังหวัดสวนใหญมีความเห็นตรงกันวาหนวยงาน
ของกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานที่มีการพัฒนามีการปรับตนเอง และปรับกลยุทธ         
ในการทํางานใหสอดคลองรับกับกระแสที่เปลี่ยนแปลงการบริหารราชการเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานจังหวัดถือวาเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนของการบริหาร
ราชการจังหวัดในปจจุบัน จึงมีการปรับบทบาทในการทํางานของสํานักงานจังหวัดมากกวา   
สวนราชการอ่ืนๆ เม่ือศึกษาในภาพรวมถึงบทบาทของสํานักงานจังหวัดในการเปน Back office 
ของผูวาราชการจังหวัดปจจุบันสรุปผลไดวา สํานักงานจังหวัดตองรับผิดชอบและรอบรูงาน   
ของจังหวัดในภาพรวมทั้งที่อยูภายในและภายนอกความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยจึง
จะสามารถเปน Back office ที่ดีใหแกผูวาราชการจังหวัดได (อาทิ บทบาทของทูต CEO ใน
จังหวัดที่มีสวนเกี่ยวของกับตางประเทศ การเปนแกนของการพัฒนากลุมจังหวัด) แตเม่ือ
ประเมินจากขอเท็จจริง พบวา การทํางานของสํานักงานจังหวัดสวนใหญใหความสําคัญกับงานที่
อยูในขอบเขตงานของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และงานของสํานักงานจังหวัดเอง
เทาน้ัน ดังน้ัน จึงยังไมตรงกับความตองการของผูวาราชการจังหวัดที่ตองการใหสํานักงาน
จังหวัดมีบทบาททั้งที่เปนดานวิชาการ (ยุทธศาสตร) และอํานวยการโดยรวมของจังหวัดเปนไม
แรกในการทํางานใหแกผูวาราชการจังหวัด 

 ๓. ปญหาการทํางานปจจุบันของสํานักงานจังหวัด 

 ผูวาและรองผูวาราชการจังหวัดเห็นวาสํานักงานจังหวัดมีปญหาในการทํางาน ดังน้ี 

 ๓.๑ ดานบุคลากร 

    ๑. ทุกจังหวัด พบวา จํานวนบุคลากรมีนอยกวากรอบอัตรากําลังที่จังหวัดไดรับ
บางสวนเปนผลจาการที่สวนกลางมีนโยบายการใหชวยราชการ บางสวนเปนผลจากปญหา
สมองไหลในองคกรที่มีมากในระยะหลัง และยังไมสามารถพัฒนาหรือมีบุคลากรที่มีคุณภาพ    
มาทดแทน 
    ๒ .  บุคลากรบางสวน  (สวนนอย )  ยังไม มีคุณภาพ  บางสวนขาดความรู          
และประสบการณ บางสวนไมยอมรับการพัฒนา ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

  ๓.๒ การประสานงาน 

    ๑. การประสานงานกับสวนราชการงานอื่นในจังหวัดอาจตองใชเวลาในการ      
ทําความเขาใจรวมกันเนื่องจากพื้นฐานความเขาใจและความชํานาญในงานมีความแตกตางกัน 
และการทํางานรวมกับสวนราชการอ่ืนยังตองขึ้นอยูกับนโยบายตนสังกัดของสวนราชการนั้น
ดวย 



 ๙๗ 

    ๒. ปจจุบันการสั่งการจากหนวยงานตางๆ ในสวนกลางส่ังไปยังจังหวัดโดยตรง
ไมผานกระทรวงมหาดไทย อาทิ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ เปนตน 
ทําใหกระทรวงมหาดไทยไมสามารถเปนที่ปรึกษาหรือเปนพ่ีเลี้ยงใหจังหวัดในเรื่องนั้นๆ ได 

 ๓.๓ ระบบฐานขอมูลและการเชื่อมตอขอมูลของจังหวัด  

 ปจจุบันยังไมสมบูรณและการทํางานของกลุมงานขอมูลฯ บางสวนเปนการ
แกปญหาเฉพาะหนามากกวาการทํางานเชิงรุก 
 ๓.๔ ลักษณะการทํางาน 

 ในปจจุบันสํานักงานจังหวัดตองใหความสําคัญกับการทํางานที่ตอบสนองการสั่งการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมากกวาการทํางานใหกับผูวาราชการจังหวัดหรือจังหวัด 
จึงเปนอุปสรรคตอการเปน Back office ของผูวาราชการจังหวัด๑๔๙ 

 จากขอมูลทางวิชาการขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวาสํานักงาน
จังหวัดมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัดเปนอยางยิ่ง เปรียบเสมือนมือ
ขวาคอยบริหารจัดการความคิดหรือนโยบายท่ีเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ทั้งนโยบายกระทรวง และ
นโยบายผูวาราชการจังหวัด เปรียบเสมือนกลไกที่คอยขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินงาน 
เปรียบเสมือนคลังสมองที่ตองรอบรูในทุกดาน เพ่ือนําสงขอมูลที่ถูกตองและเปนแกนหลักในการ
บริหารขอมูลใหผูวาราชการจังหวัด และนอกจากนี้ยังเปนทีมอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานของผูวาราชการจังหวัดอีกดวย 

 ๒.๕.๔ งานวิจัยที่เก่ียวของกับหลักอิทธิบาท ๔ 

 หลักอิทธิบาท ๔ เปนหลักธรรมคําสอนอันเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในยุค
ปจจุบัน เน่ืองจากเปนหลักธรรมที่เขาใจงาย ที่สําคัญถือเปนหลักธรรมที่เม่ือนํามาปฏิบัติแลว
สงผลแกผูปฏิบัติไดอยางแทจริง กลาวคือ เปนหลักธรรมที่สามารถนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดทุกประเภท ทั้งในบานเรือน โรงเรียน สถานที่ทํางาน ฯลฯ ดังน้ันจึงมีผูที่สนใจ
นํามาทําการศึกษาวิจัยอยูตลอดเวลา รวมทั้งผูดําเนินการวิจัยเองดวย เพ่ือเปนการแสดงความ
หลากหลายในการดําเนินการวิจัย ผูดําเนินการวิจัยจึงไดศึกษาและรวบรวมขอมูลงานวิจัยที่
เก่ียวของกับหลักอิทธิบาท ๔ สําหรับเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยที่มีประสิทธิภาพตอไป     
ซ่ึงมีหัวของานวิจัยที่นาสนใจ ดังน้ี 

 พระมหาสมคิด  โครธา  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ การใชอิทธิบาท  ๔  ในการ
เรียนของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผลการศึกษาพบวาพระ
นิสิตสถานภาพแตกตางกันมีการใชอิทธิบาท  ๔  แตกตางกัน  พระนิสิตที่เปนพระภิกษุมีการใช

                                          
 ๑๔๙เรื่องเดียวกัน, ผนวก ๑๒, หนา ผ ๑๒/๑ - ผ ๑๒/๓.  



 ๙๘ 

อิทธิบาท  ๔ ในการเรียนดานฉันทะ  ดานจิตตะ  แตกตางกันกับพระนิสิตที่เปนสามเณร  และ
ทางดานวิริยะ  กับดานวิมังสา  ไมแตกตางกันและ พระนิสิตชั้นปที่  ๔  มีการใชอิทธิบาท  ๔ 
แตกตางกันกับชั้นปที่  ๑ ชั้นปที่  ๒และชั้นปที่  ๓ พิจารณาพบวา พระนิสิตชั้นปที่  ๔ มีการใช
อิทธิบาท  ๔  ในการเรียน ดานฉันทะและดานวิริยะแตกตางกันกับพระนิสิตชั้นปที่  ๑ , ๒  และ 
๓ สวนดานจิตตะ และดานวิมังสาไมแตกตางกัน๑๕๐ 

พระมหาสุนันท   กิตฺติสทฺโท( สายพิมพพงษ )   ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
ประยุกตใชอิทธิบาท ๔  ในการทํางาน  ศึกษากรณีผูทําเคร่ืองปนดินเผาดานเกวียน  
จังหวัดนครราชสีมา”  ผลการศึกษาพบวา  ธรรมะท่ีเรียกวา อิทธิบาท  ๔ เปนธรรมะที่แสดง
ใหเห็นถึงหลักการทํางานใหบรรลุความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวและสามารถนําไปใช
ในการประกอบกิจการและอาชีพไดทุกประเภทสวนผลจากการศึกษาในพ้ืนที่ตําบลดานเกวียน
ของกลุมผูประกอบอาชีพทําหัตถกรรมเครื่องปนดินเผานั้นพบวา  กลุมตัวอยางชาวดานเกวียน
ไดใชหลักอิทธิบาท  ๔  ในการทํางานครบทุก  ๔  องคประกอบ  คือ  มีความพึงพอใจ  มีความ
รักในอาชีพการงาน(ฉันทะ)  มีความขยันหม่ันเพียรมุงม่ัน (วิริยะ)  มีการเอาใจใสดูแล (จิตตะ) 
และมีการพิจารณาหาชองทางในการปรับงานใหเหมาะสม (วิมังสา) ซ่ึงผลจากการประยุกตใช
หลักอิทธิบาท  ๔ ทําใหชาวดานเกวียนไดทํางานในอาชีพที่ตนเองรักอยางตอเน่ือง และนํามาซ่ึง
ความสําเร็จในกิจการงานอาชีพ  และกลุมคนที่เลิกหรือหยุดกิจการน้ันมักบกพรองในการ
ประยุกตใชหลักอิทธิบาท  ๔  ขอใดขอหน่ึงโดยเฉพาะขอที่  ๑-๒  และเมื่อวิเคราะหถึงกลุมที่มี
พ้ืนฐานอาชีพ (ความรู  ตางกัน)ก็พบวาทั้ง ๓ กลุม  สามารถประยุกตใชอิทธิบาท  ๔ในการ
ประกอบอาชีพไดเปนอยางดีทั้งโดยรูตัวและไมรูตัวในการทํางาน๑๕๑ 

พระมหาวุฒิกร   บัวทอง   ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ การใชหลักอิทธิบาท  ๔ 
ในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุม  ๗”  ผลการศึกษาพบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก
สามัญศึกษา  กลุม  ๗ มีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชอิทธิบาท  ๔  ในการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก  สวนครูที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็น

                                          
๑๕๐ พระมหาสมคิด  โครธา , “ การใชอิทธิบาท  ๔  ในการเรียนของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”,วิทยานิพนธปรัชญาการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ,๒๕๔๗),บทคัดยอ. 

 
๑๕๑ พระสุนันท  กิตฺติสทฺโท ( สายพิมพพงษ) ,  “การประยุกตใชอิทธิบาท ๔  ในการทํางาน  

ศึกษากรณีผูทําเครื่องปนดินเผาดานเกวียน  จังหวัดนครราชสีมา”  , วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  , ( บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑) , 
บทคัดยอ. 



 ๙๙ 

เก่ียวกับอิทธิบาท  ๔  ตางกัน  และผูมีประสบการณทํางานตางกันก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิ
บาท  ๔  ในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน  สวนครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่
มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับอิทธิบาท  ๔  ในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน   
ไมตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานวิริยะแตกตางกัน๑๕๒ 

พระมหาสุภีร  ฐิตเมโธ ไดทําการศึกษาเรื่อง “พระพุทธศาสนาที่ควรนํามา
ประยุกตใชกับการบริหารราชการ” พบวา พุทธธรรม เปนสวนหน่ึงที่จะชวยสงเสริมให
อุดมการณในเรื่องการถือหลักความมีเหตุผล ในการปฏิบัติราชการบรรลุผลไดทั้งในดานความมี
เหตุผลในการทํางานทั่วไป และดานการแกปญหา โดยใชปญญาพิจารณาเหตุผล รูจักกาลเทศะ 
รูจักบุคคล และสิ่งแวดลอม เคารพความจริงและหลักการ และยึดหลักอิทธิบาท ๔ เปนหลักการ 
ถือหลักพ่ึงตัวเองในการทําความดีเปนการสงเสริมใหบุคคลรูจักรับผิดชอบตอตนเองซึ่งจะนําไปสู
ความรับผิดชอบในองคการอ่ืนๆ ตอไป๑๕๓ 

พระชาลี  สินชัยกิจ (ชาตรีโร) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบัติหนาที่ของอนุสาสนาจารย ในฐานะศาสนาจารย ในฐานะเปนผูสอนศีลธรรมใน
กองทัพ : ศึกษากรณีกองทัพบก” ผลการศึกษาวิจัยพบวา ทหารที่ไดรับการอบรมศีลธรรมมี
การนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ อันเปนคุณเครื่องใหเกิดความสําเร็จความประสงคมาใชในการ
ประกอบกิจการงาน ดังน้ี (๑) การทํางานใหสําเร็จดวยความสมบูรณ จําเปนตองอาศัยความ
พอใจ เห็นดวยจํานวน ๑๘๗ นาย คิดเปนรอยละ ๙๓.๕ ไมแนใจ ๗ นาย คิดเปนรอยละ ๓.๕ ไม
เห็นดวย จํานวน ๖ ราย คิดเปนรอยละ ๓ (๒) การทํางานใหสําเร็จดวยความสมบูรณ จะเปน
ตองอาศัยความขยัน เห็นดวย จํานวน ๑๙๔ นาย คิดเปนรอยละ ๙๗ ไมแนใจ ๔ นาย คิดเปน
รอยละ ๒ ไมเห็นดวย จํานวน ๒ นาย คิดเปนรอยละ ๑ (๓) การปฏิบัติหนาที่การงานดวยความ
ซ่ือสัตย เอาใจใส ใฝใจ ขยัน ถือวาเปนหัวใจของการทํางาน เห็นดวยจํานวน ๑๙๕ คิดเปนรอย
ละ  ๙๗ .๕  ไมแน ใจจํานวน ๓  นาย  คิดเปนรอยละ  ๑ .๕  ไม เ ห็นดวยจํานวน  ๒  นาย               
คิดเปนรอยละ ๑ และ (๔) งานสวนรวมมีผูรับผิดชอบหลายคน ไมจําเปนที่ทานตองตั้งใจทํา และ

                                          
๑๕๒ พระมหาวุฒิกร   บัวทอง , “ การใชหลักอิทธิบาท  ๔ ในการบริหารงานของผูบริหาร

โรงเรียน  ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุม  ๗”,วิทยานิพนธครุศา
สตรมหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,๒๕๕๒), บทคัดยอ. 
 ๑๕๓พระมหาสุภีร  ฐิตเมโธ, “พระพุทธศาสนาท่ีควรนํามาประยุกตใชกับการบริหารราชการ”, 
วิทยานิพนธ : ศูนยเครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษา มหามกุฎราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๓), หนา ๑๙๑.  



 ๑๐๐ 

ทุมเทใหกับงานนั้น เห็นดวยจํานวน ๑๙๕ นาย คิดเปนรอยละ ๙๗.๕ ไมแนใจจํานวน ๑๐ นาย 
คิดเปนรอยละ ๑.๕ ไมเห็นดวยจํานวน ๒ นาย คิดเปนรอยละ ๑๑๕๔   

พระโพธิชัย  คําแสน ไดทําการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาชุดวิดิทัศนประกอบการ
บรรยายเร่ือง หลักธรรมทางพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนาชั้น ประถมศึกษาปที่ ๓” 
พบวา อิทธิบาท ๔ หมายถึง คุณธรรมเคร่ืองใหสําเร็จความประสงคหรือหลักธรรมเปนมูลฐาน
แหงความสําเร็จ ๔ ประการ ดังน้ี (๑) ฉันทะ หมายถึง ความรักงานคือความพอใจ ที่ตนทําเปน
นักเรียนก็ตองรักการศึกษาเลาเรียน เปนครูก็ตองรักการสอน เปนตน (๒) วิริยะ หมายถึง ความ
พากเพียรพยายามทํางานนั้นๆ คือ เม่ือตนมีฉันทะ จะทํางานใดแลวตองลงมือทําทันทีและตอง
เอาชนะอุปสรรคในการทํางาน (๓) จิตตะ หมายถึง เอาใจฝกใฝในการทํางาน มีสมาธิตั้งใจอยาง
แนวแน เม่ือเกิดสมาธิจิตใจก็จะจดจออยูกับสิ่งที่ตนทํา และ(๔) วิมังสา หมายถึง การคิด
ไตรตรองในสิ่งที่ตนทํา ในการเรียนหนังสือจะตองใชความไตรตรองหาเหตุผลและความจริง 
ความถูกตองของงานและศึกษาเลาเรียนดวยความไตรตรองอยางรอบคอบ๑๕๕ 

จรัส   พยัคฆราชศักดิ์  ไดทํ าการศึ กษาวิ จั ย เ รื่ อ ง  “งานวิ จั ย พ้ืนฐาน
พระพุทธศาสนา แบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔-๕-๖ กระทรวงศึกษาธิการ” ไดศึกษา
หลักธรรมที่เก่ียวเนื่องกับการนําหลักอิทธิบาท ๔ เปนแนวทางใหนักเรียนไดนําไปปฏิบัติเพ่ือให
เกิดประโยชนตอการศึกษาเลาเรียน โดยมีเน้ือหา ดังนี้ อิทธิบาท ๔ คือ คุณธรรมเปนเคร่ืองให
ถึงความสําเร็จ หรือหนทางแหงความสําเร็จ มี ๔ ประการ ไดแก ฉันทะ คือ ความพอใจใน
กิจการทั้งปวง, วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม,  จิตตะ คือ ความเอาใจใส และ วิมังสา คือ การ
พิจารณาใครครวญ ในการศึกษาเลาเรียนหรือการทํางาน ถาตองการประสบความสําเร็จตองยึด
หลักของอิทธิบาท ๔ ดังกลาวขางตน กลาวคือ 

ข้ันที่ ๑ (ฉันทะ) นักเรียนตองชอบเรียนหรือทํางานนั้นใหได ความรักหรือ
ความชอบเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของการเรียนหรือการทํางานทุกอยาง เชน กรณีของการศึกษา
เลาเรียน นักเรียนจะเห็นวา ถาเราไมชอบเรียนวิชาน้ัน ซ่ึงจะมีผลเกิดขึ้นตามมา คือ ผลการ
เรียนวิชาน้ันต่ํา เปนตน ดังน้ัน นักเรียนตองทําใจใหชอบการเรียนวิชาน้ัน 

ข้ันที่ ๒ (วิริยะ) นักเรียนตองทํางานหรือเรียนวิชาน้ันใหตอเน่ือง อันจะเปนสวนที่
จะทําใหนักเรียนมีความเพลิดเพลินกับงานหรือวิชาน้ัน หากทําบางหยุดบางจะทําใหเกิดความ
เกียจครานซ่ึงมีผลทําใหการทํางานหรือการเรียนไมประสบผลสําเร็จ ดังน้ันเม่ือนักเรียนมี

                                          
 ๑๕๔พระชาลี  สินชัยกิจ (ชาตรีโร), “ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหนาท่ีของอนุศาสนาจารย ในฐานะ
เปนผูสอนศีลธรรมในกองทัพ  : ศึกษากรณีกองทัพบก ” ,  วิทยานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , 
(กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๑๑๕.  
 ๑๕๕พระมหาโพธิชัย  คําแสน, “การพัฒนาชุดวิดิทัศนประกอบการบรรยายเรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา”, (กรุงเทพมหานคร : สรอยทอง, ๒๕๔๕), หนา ๑๔.   



 ๑๐๑ 

ความชอบท่ีจะเรียนหรือทํางานนั้นแลว นักเรียนตองมีความเพียรพยายามในการทํางาน หรือ
การศึกษาเลาเรียนอยางตอเน่ืองดวย 
 ข้ันที่ ๓ (จิตตะ) เม่ือมีความรับผิดชอบและความเพียรพยายามในการทํางานหรือ
การศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งแลวตองเอาใจใส จดจออยูกับงานหรือวิชาน้ันๆ หากทําโดยไมสนใจ
โอกาสที่จะทําใหผิดพลาดหรือลมเหลวยอมจะเปนไปไดสูง 
 ข้ันที่ ๔ (วิมังสา) ขณะที่ทํางานหรือทํางานเสร็จแลว นักเรียนตองพิจารณา
ใครครวญไตรตรอง และตรวจสอบเรื่องที่ทําหรือไดศึกษาเลาเรียนไปแลว ดวยความไตรตรองหา
เหตุผลขอบกพรองนั้นๆ เพ่ือนํามาแกไขใหถูกตองตอไป๑๕๖     

ชาตรี  แนวจําปา  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชอิทธิบาท ๔ ใน
การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร” 
ผลการศึกษาพบวา บุคลากรมีการประยุกตใชอิทธิบาท ๔ ไดแกดานฉันทะ ดานวิริยะ ดานจิตตะ  
และดานวิมังสาในการปฏิบัติหนาที่โดยภาพรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาในแตละดาน  
พบวา การประยุกตใชอิทธิบาท ๔ ดานฉันทะ ดานวิริยะ และดานจิตตะ ในการปฏิบัติหนาที่อยู
ในระดับมากสําหรับการประยุกตใชอิทธิบาท ๔ ดานวิมังสาในการปฏิบัติหนาที่อยูในระดับปาน
กลาง บุคลากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา และตําแหนงที่ตางกันมีการประยุกตใชอิทธิบาท ๔ ใน
การปฏิบัติหนาที่โดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนบุคลากรท่ีมีอายุและรายไดตอเดือนตางกันมี
การประยุกตใชอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมแตกตางกันสรุปไดวาทุกคนตองใชอิทธิบาท ๔  ในการ
ปฏิบัติงาน  ซ่ึงจะสงผลใหเปนผูที่มีความรัก  ความพอใจในงาน  ปฏิบัติงานดวยความพากเพียร  
บากบั่น  ดวยความเอาใจใสในงาน  และมีการตรวจสอบความสําเร็จในงานอยูเสมอ๑๕๗ 

บุญมี  บุญเอ่ียม   ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ ศึกษาการนําอิทธิบาท  ๔ ไปใชใน
การทํางานศูนยควบคุมการบินภูเก็ต  บริษัท  วิทยุการบินแหงประเทศไทย  จํากัด”  ผล
การศึกษาพบวา พนักงานศูนยควบคุมการบินภูเก็ตมีการนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปใชในการ
ทํางานใหประสบผลสําเร็จโดยอาศัยแรงจูงใจภายนอกการนําอิทธิบาท ๔ ไปใชคือตองสราง
ฉันทะใหเกิดขึ้นในใจเปนเบื้องตนกอนเพ่ือใหเกิดความชอบที่จะทํางานนั้นๆ จากน้ันตองใชวิริยะ  
เพ่ือที่จะอดทนตออุปสรรคตางๆ ที่จะทําใหงานนั้นบรรลุเปาหมายในขณะทํางานตองมีจิตตะ คือ 
ความตั้งใจและเอาใจใสในงานมีความรับผิดชอบในงานที่ทําและสุดทายใชวิมังสา คือการ

                                          
 ๑๕๖จรัส  พยัคฆราชศักด์ิ, งานวิจัยพ้ืนฐานพระพุทธศาสนากระทรวงศึกษาธิการ, (วัฒนาพานิช, 
๒๕๔๖), แบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๕-๖.  

๑๕๗ ชาตรี   แนวจําปา , “ การประยุกตใชอิทธิบาท  ๔  ในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรสํานัก
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   กรุงเทพมหานคร” , วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร,(บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๒),  บทคัดยอ. 



 ๑๐๒ 

พิจารณาไตรตรองงานที่ทําอยางรอบคอบมีการตรวจตราสอบขอบกพรองเพ่ือใหงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด๑๕๘ 

พัชราภรณ  วีรสิทธ์ิ   ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  “ความสัมพันธระหวาง
องคประกอบของบุคลิกภาพและความสามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคตามหลัก
อิทธิบาท  ๔ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่อยูในสํานักงานประกันสังคม” ผลการวิจัยพบวา  
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูในสํานักงานประกันสังคมที่มีลักษณะของเขตพื้นที่ๆ แตกตางกัน  มี
ความสามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยรวมและรายดาน  
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาไมแตกตางกัน๑๕๙ 

พัชนี  แสงนิล ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ครูและหลักธรรมของครูตามแนว
พุทธปรัชญา” ผลการวิจัยพบวา แนวคิดของพุทธปรัชญาตั้งอยูบนพ้ืนฐานของสัจธรรม         
มีจุดสนใจอยูที่การพัฒนาคนและการรูเทาทันธรรมชาติอันแทจริงของมนุษย จึงมีวิธีการและ
แนวคิดที่สอดคลองกับความเปนจริงในชีวิตของบุคคลและสังคม สามารถนําหลักการมา
ประยุกตใชกับครูซ่ึงมีบทบาทท่ีสําคัญในการพัฒนาบุคคลและสังคมไดอยางเหมาะสมสําหรับ
หลักธรรมในการพัฒนาตนของครูเปนหลักธรรมที่สงเสริมคุณภาพของครูในดานคุณธรรมความรู
และวิชาการใหสามารถทําหนาที่ครูไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก สัปปุริสธรรม ๗ อารยวัฒิ ๕ 
อิทธิบาท ๔ ขันติโสรัจจะ สัมมาทิฎฐิและพรหมวิหาร ๔๑๖๐    

มนู  โหไทย   ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  “อิทธิพลของอิทธิบาท  ๔  ที่มีตอทักษะ
การเลนขลุยรีคอรเดอรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห  
สิงหเสนีย)” ผลการวิจัยพบวา อิทธิบาท ๔ และองคประกอบของอิทธิบาท ๔ แตละ
องคประกอบมีความสัมพันธทางบวกกับทักษะการเลนขลุยรีคอรเดอรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๑ โดยองคประกอบทางจิตตะ เปนองคประกอบที่มีความสัมพันธกับทักษะการเลน
ขลุยรีคอรเดอรมากท่ีสุดและอิทธิบาท ๔ สามารถพยากรณทักษะการเลนขลุยรีคอรเดอรไดรอย

                                          
๑๕๘บุญมี  บุญเอี่ยม,  “ ศึกษาการนําอิทธิบาท  ๔ ไปใชในการทํางานศูนยควบคุมการบินภูเก็ต  

บริษัท  วิทยุการบินแหงประเทศไทย  จํากัด” , วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, ( บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยทักษิณ๒๕๔๔),บทคัดยอ. 

๑๕๙พัชราภรณ    วีรสิทธิ์ ,   “ความสัมพันธระหวางองคประกอบของบุคลิกภาพและ
ความสามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคตามหลักอิทธิบาท  ๔ของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูใน
สํานักงานประกันสังคม”, วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ,(บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง,๒๕๓๘), บทคัดยอ. 
 ๑๖๐พัชนี  แสงนิล, “ครูและหลักธรรมของครูตามแนวพุทธปรัชญา”, วิทยานิพนธคุรุศาสตร
มหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓), บทคัดยอ.  



 ๑๐๓ 

ละ ๓๐.๘ และองคประกอบสองดานคือ ดานจิตตะและดานฉันทะ สามารถรวมกันพยากรณ
ทักษะการเลนขลุยรีคอรเดอร๑๖๑ 

สถิต  รัชปตย ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ การประยุกตหลักอิทธิบาท  ๔ไปใช
ในการศึกษาเลาเรียนของนักศึกษาคฤหัสถ” ผลการศึกษาพบวา ความเขาใจใน
องคประกอบของอิทธิบาท ๔ อันประกอบไปดวยฉันทะ คือ ความพึงพอใจ วิริยะ คือ ความเพียร  
จิตตะ คือ ความเอาใจฝกใฝ วิมังสาคือ ความไตรตรองโดยนักศึกษาสวนใหญมีความเขาใจ
ความหมายที่ถูกตองตรงกัน ดานวิธีปฏิบัติน้ัน พบวา นักศึกษาคฤหัสถสวนใหญไดใหทัศนคติที่
คลายคลึงกันวาในการทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดนั้นแลวเปาหมายท่ีตั้งไวคือประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ทํา  
ตองเริ่มที่ฉันทะใหเกิดขึ้นในใจกอนเพ่ือรักชอบที่จะทําส่ิงนั้นจากน้ันจึงตองใชวิริยะใชความ
พยายามสุดความสามารถและตองอาศัยจิตตะ คือการเอาใจจดจอตอสิ่งที่ตนทําหากเกิดปญหา
อุปสรรคก็ใชวิมังสาคือ การไตรตรองหาเหตุผลพยายามแกไขปญหาการงานก็จะประสบ
ผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด๑๖๒ 

 มาริษา   ชูกิตติพงษ   ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ คุณภาพชีวิตในการทํางาน  
อิทธิบาท  ๔  และความผูกพันตอองคการ  ของพนักงานบริษัทผลิตอุปกรณยานยนต”  
ผลการศึกษาพบวา ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน  ระดับความผูกพันตอองคการอยูในระดับ
ปานกลางและอิทธิบาท ๔ อยูในระดับสูงพนักงานที่มีระดับการศึกษาและอายุงานตางกันมีความ
ผูกพันตอองคการแตกตางกันพนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันสถานภาพสมรสตางกันและ
อายุงานตางกันมีความผูกพันตอองคการตางกันคุณภาพชีวิตในองคการมีความสัมพันธทางบวก
กับองคการและอิทธิบาท  ๔  มีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคการคุณภาพชีวิต
ในการทํางานดานโอกาสในการกาวหนาและความม่ันคง ดานคาตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เหมาะสม อิทธิบาท ๔ ดานฉันทะ สามารถรวมกันพยากรณความผูกพันตอองคการได๑๖๓ 

สิทธิชัย   เดชาสิทธ์ิ   ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธ์ิในการใชอิทธิบาท  
๔ในการปฏิบัติ ร าชการ  : ศึกษา เฉพาะกรณีข า ราชการศาลากลางจั งหวั ด

                                          
๑๖๑มนู   โหไทย , “อิทธิพลของอิทธิบาท  ๔  ท่ีมีตอทักษะการเลนขลุยรีคอรเดอรของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห  สิงหเสนีย)”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,๒๕๔๓) ,  บทคดัยอ. 

๑๖๒สถิตย    รัชปตย , “ การประยุกตหลักอิทธิบาท  ๔ไปใชในการศึกษาเลาเรียนของนักศึกษา
คฤหัสถ”  , ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๔๘),
บทคัดยอ. 

๑๖๓มาริษา   ชูกิตติพงษ,   “ คุณภาพชีวิตในการทํางาน  อิทธิบาท  ๔  และความผูกพันตอ
องคการ  ของพนักงานบริษัทผลิตอุปกรณยานยนต”,วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยา
อุตสาหกรรม), (บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,๒๕๕๐), บทคัดยอ. 



 ๑๐๔ 

นครศรีธรรมราช”  ผลการวิจัยพบวา ขาราชการเพศชายและเพศหญิง มีผลสัมฤทธิ์ในการใช
อิทธิบาท ๔ อยูในระดับสูง สวนระดับการศึกษาทั้งต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรี มีผลสัมฤทธิ์ในการใชอิทธิบาท ๔ อยูในระดับสูง สําหรับขาราชการเพศชายและเพศ
หญิงมีผลสัมฤทธิ์ในการใชอิทธิบาท  ๔ ไมแตกตางกัน  และขาราชการที่มีการศึกษา     สูงกวา
ปริญญาตรี  และระดับต่ํากวาปริญญาตรีมีผลสัมฤทธิ์ในการใชอิทธิบาท  ๔ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  เฉพาะดานวิมังสา  สวนผูที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี  มีผลสัมฤทธิ์ในการใชอิทธิบาท ๔ ไมแตกตางกันในทุกดาน๑๖๔ 

 พัชราพร  วีรสิทธ์ิ ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางองคประกอบ
หาประการของบุคลิกภาพและความสามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคตามอิทธิ
บาท ๔ ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูในสํานักงานประกันสังคม” ผลการวิจัย พบวา 
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูในสํานักงานประกันสังคม สวนใหญมีความสามารถในการเผชิญปญหา
และอุปสรรคตามอิทธิบาท ๔ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และมีองคประกอบดานฉันทะ และ
ดานจิตตะอยูในระดับปานกลาง๑๖๕  

จากขอมูลเชิงวิชาการที่กลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา             
หลักอิทธิบาท ๔ หมายถึง หลักธรรมของความสําเร็จ ประกอบดวย ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ 
(ความเพียร) จิตตะ (ความเอาใจใส) และวิมังสา (ความไตรตรอง) เปนกรอบการปฏิบัติเพ่ือ
นําไปสูความสําเร็จเปนหลักธรรมที่เหมาะสําหรับเปนกรอบการปฏิบัติงาน หากสามารถปฏิบัติ
ไดตามหลักอิทธิบาท ๔ แลว จะเปนผลทําใหผลงานที่ไดรับมีประสิทธิภาพ 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัด 
พิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔” โดยไดจัดทํากรอบแนวคิดในการวิจัย ไดแก ตัวแปรตน 
(Independent Variables) ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และรายได 
ตามลําดับ และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดวยหลักอิทธิบาท ๔ ไดแก ฉนัทะ 

                                          
๑๖๔สิทธิชัย    เดชาสิทธิ์ , “ผลสัมฤทธิ์ในการใชอิทธิบาท  ๔ในการปฏิบัติราชการ : ศึกษา

เฉพาะกรณีขาราชการศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช”  , สารนิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
(สาขาวิชารัฐศาสรการปกครอง), (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , ๒๕๔๙), 
บทคัดยอ. 
 ๑๖๕พัชราพร วีรสิทธิ์, “ความสัมพันธระหวางองคประกอบหาประการของบุคลิกภาพ และความ
สามรถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคตามอิทธิบาท ๔ ของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานอยูในสํานักงาน
ประกันสังคม”, วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
มหาวิทยาลัยรามคาํแหง, ๒๕๔๖), บทคัดยอ. 



 ๑๐๕ 

แผนภาพที่ ๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ซ่ึงไดอธิบายเปนกรอบแสดงความสัมพันธของทั้ง ๒ ตัวแปร เพ่ือให
ความเขาใจที่ชัดเจนตามแผนภาพที่ ๒.๓ ดังตอไปน้ี 

     ตัวแปรตน                        ตัวแปรตาม 

           (Independent Variables)                         (Dependent Variables) 

 

 
 
 
 

 

 

สถานภาพสวนบุคคลของ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

 - เพศ 
 - อายุ 
 - ระดับการศึกษา 
 - ตําแหนง 
 - รายได/เดือน 

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของ
บุคลากรในสาํนักงานจังหวัด
พิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ 

 - ฉันทะ 
 - วิริยะ 
 - จิตตะ 
 - วิมังสา 



บทที่ ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ตามหลักอิทธิบาท ๔” มีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ (๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ตามทัศนะของบุคลากร                  
(๒) เพ่ือเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ (๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการ
ประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก  
โดยศึกษาวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ๓.๓ เคร่ืองมือการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงเปน   
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

๓.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ๓.๒.๑ ประชากร (Population) ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานภายในสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดแก ขาราชการประจํา 
ขาราชการชวยราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางตามสัญญาจาง ลูกจางบริษัท
ผูรับเหมาทําความสะอาดอาคารและสถานที่ และนักศึกษาฝกงาน จํานวน ๑๒๒ คน โดยผูวิจัย
ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ ๓.๑ 

 

 

  



 ๑๐๗ 

ตารางที่ ๓.๑ แสดงจํานวนประชากรที่เปนกลุมศึกษา 
 

ประเภทบคุลากร 
กลุมตวัอยาง  

(คน) 
๑. ขาราชการ (ประจํา) 
๒. ขาราชการ (ชวยราชการ) 
๓. พนักงานราชการ 
๔. ลูกจางประจํา 
๕. ลูกจางตามสัญญาจาง 
๖. ลูกจางบริษัทผูรับเหมาทําความสะอาดอาคารและสถานที่ 
๗. อ่ืนๆ (นักศึกษาฝกงาน)๑  
(ระหวางวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๓ ถึง ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๔) 
   ๗.๑ นศ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   ๗.๒ นศ.มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
   ๗.๓ นศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 
   ๗.๔ นร.โรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก 
   ๗.๕ นศ.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
   ๗.๖ นศ.มหาวิทยาลัยพะเยา 
   ๗.๗ นศ.มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ 

๓๐ 
๗ 
๓ 
๖ 
๑๓ 
๑๖ 
 
 
๗ 
๑๔ 
๖ 
๑๒ 
๒ 
๔ 
๒ 

รวม ๑๒๒ 

๓.๓ เคร่ืองมือการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางและ 
การตรวจสอบเครื่องมือ ดังน้ี 

 ๓.๓.๑ ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

 ๑. ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จากพระไตรปฎก หนังสือ เอกสาร และผลงาน

                                          
 

๑ทะเบียนนักเรียน/นักศึกษา ท่ีแจงความประสงคจะเขารับการฝกงานท่ีสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
และการจัดสรรนักเรียน/นักศึกษาเขาฝกงานในกลุม/หนวย ในสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก : กลุมงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก 



 ๑๐๘ 

การวิจัยที่เก่ียวของ แลวกําหนดเปนกรอบแนวคิดใหครอบคลุมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค      
ที่ตองการศึกษาวิจัย 
 ๒. สรางแบบสอบถามตามกรอบปจจัยที่ไดกําหนดไวใน ขอ ๑ ตามวิธีการสราง
แบบสอบถาม ซ่ึงผูศึกษาไดแบงออกเปน ๓ ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ ๑ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และรายได มีลักษณะเปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check list)      
จํานวน ๕ ขอ  
 ตอนที่ ๒ เปนแบบสอบถามที่ใชวัดระดับการนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใชในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 
(Numerical Rating Scale) มี ๕ ระดับ๒ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด      
โดยกําหนดคาของลําดับคะแนน ดังน้ี 

   ๕ หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
   ๔ หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติมาก 
   ๓ หมายถึง    มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
   ๒ หมายถึง    มีระดับการปฏิบัตินอย 
   ๑ หมายถึง    มีระดับการปฏิบัตนิอยที่สุด 

 การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดตั้งขอคําถามสําหรับการวิจัย จํานวน ๔๐ ขอ โดยแบง
คําถามตามระดับการปฏิบัติงาน ออกเปน ๔ ดาน ดังน้ี 
 ๒.๑ ดานฉันทะ หมายถึง ความพอใจ คือ ความตองการท่ีจะทําใฝใจรักที่จะทําสิ่ง
น้ันอยูเสมอและปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป จํานวน ๑๐ ขอ 
 ๒.๒ ดานวิริยะ หมายถึง ความเพียร คือขยันหม่ันประกอบสิ่งน้ันดวยความพยายาม
เขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไมทอถอย จํานวน ๑๐ ขอ 
 ๒.๓ ดานจิตตะ หมายถึง ความคิดมุงไป คือ ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทําและทําส่ิงน้ันดวย
ความคิดเอาจิตฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไปอุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่ งที่ทํา         
จํานวน ๑๐ ขอ 
 ๒.๔ ดานวิมังสา หมายถึง ความไตรตรอง หรือทดลอง คือ หม่ันใชปญญาพิจารณา
ใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทําน้ัน มีการวางแผนวัดผลคดิคน
วิธีแกไขปรับปรุง จํานวน ๑๐ ขอ 

                                          
 ๒ธีรยุทธ  พ่ึงเทียร, สถิติเบื้องตนและการวิจัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-  ราช
วิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสูตรไพศาล, ๒๕๔๕), หนา ๑๓๐. 



 ๑๐๙ 

 ตอนท่ี ๓ เปนการอธิบายปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลัก       
อิทธิบาท ๔ มาประยุกตใชสําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกแยกเปนรายดาน ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ซ่ึงมีลักษณะเปนคําถาม
ปลายเปด (Open ended Questionnaire) ใหเลือกตอบโดยเสรี จํานวน ๔ ขอ 

 ๓.๓.๒ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่สรางขึ้นมาเพ่ือการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยได
ดําเนินการทดสอบเคร่ืองมือโดยการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และทดสอบหาความ
เชื่อม่ัน (Reliability) ตามขั้นตอนดังน้ี 
 ๑. การทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) น้ันผูวิจัยไดนํารางแบบสอบถามที่สราง
ขึ้น ไปนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๕ ทาน ประกอบดวยคณาจารยผูทรงคุณวุฒิทั้งดานพุทธ
ศาสตร และดานสังคมศาสตร ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชวยตรวจสอบ
ความถูกตองครอบคลุมของขอคําถาม และแกไขปรับปรุงขอคําถามตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญเพ่ือใหเกิดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) รายนามผูเชี่ยวชาญ มีดังน้ี 

๑. พระราชวชิรเมธี, ดร.  ตําแหนงหนาที่การงาน 
   ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการกําแพงเพชร  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม ตําแหนงหนาที่การงาน    
     รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.  ผศ.ดร.สุพรต  บุญออน ตําแหนงหนาที่การงาน  
     อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร 

วิทยาลัยสงฆนครสวรรค  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ผศ.อานนท  เมธีวรฉัตร ตําแหนงหนาที่การงาน 
     หัวหนาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร 

วิทยาลัยสงฆนครสวรรค  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. อาจารยกิตติพัฒน  รัศมี ตําแหนงหนาที่การงาน 
     อาจารยประจําสาขาวิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

วิทยาลัยสงฆนครสวรรค  
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 ๑๑๐ 

  ผูวิจัยไดนําเคร่ืองมือที่สรางขึ้น มาหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงค   
รายขอ (Index of Item – Objective Congruence) :  IOC๓ ซ่ึงคา IOC  จะตองมีคา ≥  ๐.๕ ขึ้น
ไปจึงจะแปลผลวา “ใชได” ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของ
แบบสอบถามไดคา ≥  ๐.๕ ทุกขอ 
 ๒. การทดสอบหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  (Reliability)  

 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการแกไขปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญมาทดสอบความ
เชื่อม่ัน โดยการขออนุญาตเก็บขอมูลตัวอยาง (Try out) กับบุคลากรในฝายอํานวยการ ๙ กอง
กํากับการ อํานวยการ ตํารวจภูธรภาค ๖ ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับประชากรที่ใชในการศึกษา
คร้ังนี้ จํานวน ๓๐ คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของ “ครอนบาค (Cronbach)”๔ โดยการศึกษา 
คร้ังน้ี ผูวิจัยไดคาสัมประสิทธิ์ของความสอดคลองรายขอ (รายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก) 
และสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน เทากับ ๐.๙๖๖๖ 
 ๓. นําแบบสอบถามที่ผานการเก็บขอมูลตัวอยาง (Try out) เสนอตออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือใช
แจกจายใหประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน ๑๒๒ คน 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
 ๑. ผูวิจัยไดดําเนินการขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลเพ่ือการศึกษาวิจัย จาก
หัวหนาศูนยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครสวรรค  
 ๒. ผูวิจัยไดนําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา-   
ลงกรณราชวิทยาลัย นําเสนอผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจาก
บุคลากรของสํานักงานจังหวัดที่ทานบริหารราชการอยูซ่ึงเปนประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี 
 ๓. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแจกจายแบบสอบถามกับประชากรที่ใช
ในการศึกษาครั้งน้ี คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก ดวยตนเองและไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมาครบทั้ง ๑๒๒ ฉบับ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 

                                          
 ๓พิสณุ  ฟองศรี, วิจัยทางการศึกษา, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเทียมฝายการพิมพ, 
๒๕๔๙), หนา ๑๓๘-๑๓๙. 

 ๔บุญชม  ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องตน, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๕),   หนา 
๙๙. 



 ๑๑๑ 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ๑. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม 

 ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามอีกคร้ัง แลวนําขอมูลถาย
ลงในแบบลงรหัส (Coding Form) และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการ
วิ จัยทางสังคมศาสตร สําหรับหาคาสถิติตางๆ ดังน้ี คาสถิติ พ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ 
(Percentage)๕, คาเฉลี่ย (Mean)๖, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)๗       
และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาที (t - test),  การทดสอบคาเอฟ    
(F – test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA)๘  

 ผูวิจัยไดรวบรวมคะแนนของแตละระดับมาหาคาเฉล่ียและนําคาเฉลี่ยไปเทียบ
เกณฑการแปลความหมาย ซ่ึงผูวิจัยไดแบงระดับการปฏิบัติงานออกเปน ๕ ระดับ๙ ไดแก     
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ซ่ึงการหาคาเฉลี่ยสามารถทําได ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย  ( X )  = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

       จํานวนชั้น 

    =            ๕ – ๑ 

                    ๕ 

 ชวงหางระดับ =  ๐.๘ 

 

 

                                          
 ๕ธีรยุทธ พ่ึงเทียร, สถิติเบื้องตนและการวิจัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, หนา ๑๒. 

 ๖พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, รศ.ดร., การวิเคราะหขอมูลเพื่อการบริหาร ฉบับปรับปรุงใหม, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๘), หนา ๒๒-๒๔. 

 ๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๙-๔๑. 

 ๘ชูศรี วงศรัตนะ, เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิตการพิมพ, ๒๕๔๑), 
หนา ๒๓๖. 

 ๙Best, John W., Research in Education, (New Jersey : Practice Hall Inc., 1970),       p. 
204-208. 



 ๑๑๒ 

 ดังน้ัน แตละระดับจะมีชวงหางกัน ๐.๘ จากเกณฑดังกลาว ผูวิจัยสามารถแบงระดับ
การปฏิบัติงานตามคาเฉลี่ย ดังตอไปน้ี 

 ๑.๐๐ – ๑.๘๐   หมายความวา  มีระดับการปฏิบัติ นอยที่สุด 
 ๑.๘๑ – ๒.๖๐   หมายความวา  มีระดับการปฏิบัติ นอย 
 ๒.๖๑ – ๓.๔๐   หมายความวา  มีระดับการปฏิบัติ ปานกลาง 
 ๓.๔๑ – ๔.๒๐   หมายความวา  มีระดับการปฏิบัติ มาก 
 ๔.๒๑ – ๕.๐๐   หมายความวา  มีระดับการปฏิบัติ มากที่สุด 

 ๒. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดนําสถิติมาใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งน้ี คือ 
 ๑. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพทั่วไปของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก โดยหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ๒. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) สําหรับทดสอบสมมติฐานเพ่ืออธิบายความแตกตาง    
ของระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ดวยการทดสอบ     
คาที (t-test) การทดสอบคาเอฟ (f-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  
 



บทที่ ๔ 

ผลการศึกษา 

 การศึกษา เร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ตามหลักอิทธิบาท ๔  เปนการศึกษาระดับการบริหารจัดการงานในหนาที่และภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก เปนการศึกษาวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) โดยผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยกําหนดขนาดของ
กลุมศึกษาซ่ึงเปนขาราชการประจํา ขาราชการชวยราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา 
ลูกจางตามสัญญาจาง ลูกจางบริษัทผูรับเหมาทําความสะอาดอาคารและสถานที่ และนักศึกษา
ฝกงาน จํานวน ๑๒๒ คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร 
ซ่ึงสามารถนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลได ดังน้ี 

 ๔.๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ๔.๒ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ 
 ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 ๔.๔ แนวทางการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก 
 ๔.๕ องคความรูที่ไดจากการวิจัย 

๔.๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามเพศ อายุ   
ระดับการศึกษา ตําแหนง และรายได จากขอมูลของประชากรที่ใชในศึกษา คือ บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก พ .ศ. ๒๕๕๓ แสดงดวยจํานวนและรอยละ              
ดังตารางที่ ๔.๑    
 

 

 

 



 ๑๑๔ 

ตารางที่ ๔.๑  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ขอมูลทั่วไป                                  (n = ๑๒๒) 

             ขอมูลทั่วไป 
      ของผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

๑. เพศ    

 ชาย ๕๒ ๔๒.๖ 
 หญิง ๗๐ ๕๗.๔ 
 
๒. อายุ 

   

 นอยกวา ๓๐ ป          ๖๔ ๕๒.๕ 

 ระหวาง ๓๐ – ๔๐ ป ๑๐ ๘.๒ 

 ระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป ๒๐ ๑๖.๔ 

 มากกวา ๕๐ ป     ๒๘ ๒๓.๐ 
๔. ระดับการศึกษา   

 ต่ํากวาปริญญาตรี            ๓๖ ๒๙.๕ 

 ปริญญาตรี     ๗๗ ๖๓.๑ 
 สูงกวาปริญญาตรี ๙ ๗.๔ 
๕.ตําแหนง    

 ขาราชการ ๓๗ ๓๐.๓ 

 พนักงานราชการ ๓ ๒.๕ 

 ลูกจาง ๓๕ ๒๘.๗ 

 อ่ืนๆ (นักศึกษาฝกงาน) ๔๗ ๓๘.๕ 

๖. รายได    

 ต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาท ๗๕ ๖๑.๕ 

 ระหวาง ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๘ ๑๔.๘ 

 ระหวาง ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท ๑๕ ๑๒.๓ 

 สูงกวา ๓๐,๐๐๐ บาท ๑๔ ๑๑.๕ 

  



 ๑๑๕ 

 จากตารางที่ ๔.๑ เปนการแสดงขอมูลทั่วไปเก่ียวกับจํานวน รอยละ ของบุคลากร
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงสามารถอธิบายแยกแตละประเด็นโดยละเอียดได ดังน้ี 

 ๑. เพศ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี สวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน ๗๐ คน   
คิดเปนรอยละ ๕๗.๔ สวนเพศชายจํานวน ๕๒ คน คิดเปนสัดสวนใกลเคียงกันคือรอยละ ๔๒.๖ 

 ๒. อายุ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี สวนใหญมีอายุนอยกวา ๓๐ ป จํานวน ๖๔ 
คน คิดเปนรอยละ ๕๒.๕ รองลงมาคืออายุมากกวา ๕๐ ป จํานวน ๒๘ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๐ 
สวนบุคลากรท่ีมีอายุระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป จํานวน ๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๔ และบุคลากรท่ี
พบนอยที่สุดคืออายุระหวาง ๓๐ - ๔๐ ป จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๘.๒ 

 ๓. ระดับการศึกษา ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี สวนใหญมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๗๗ คน คิดเปนรอยละ ๖๓ .๑ สวนบุคลากรที่ มีการศึกษาสูงกวา         
ระดับปริญญาตรี จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๗.๔ 

 ๔. ตําแหนง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี สวนใหญเปนนักศึกษาฝกงาน           
จํานวน ๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๘ .๕ รองลงมาคือลูกจาง จํานวน ๓๕ คน คิดเปน             
รอยละ ๒๘.๗  สวนบุคลากรที่เปนขาราชการ จํานวน ๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๓ และ
บุคลากรที่พบนอยที่สุดคือพนักงานราชการ จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๒.๕ 

 ๕. รายได ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี สวนใหญมีรายไดต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาท   
จํานวน ๗๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๑.๕ รองลงมามีรายไดระหวาง ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท    
จํานวน ๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๔.๘ สวนบุคลากรท่ีมีรายไดระหวาง ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท 
จํ านวน  ๑๕  คน  คิด เปนร อยละ  ๑๒ .๓  และบุคลากรที่ พบนอยที่ สุ ดคื อผู มี ร ายได                   
สูงกวา ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๑.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๖ 

๔.๒ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลัก  
อิทธิบาท ๔ 

 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ประกอบดวย ดานฉันทะ : ความตองการที่จะทํา ใฝใจรักที่จะทําส่ิงน้ันอยูเสมอ และปรารถนาที่
จะทําใหไดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป ดานวิริยะ : ขยัน หม่ันประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง 
อดทน เอาธุระ และไมทอถอย ดานจิตตะ : ตั้งจิตรับรูในสิ่งทํา และทําส่ิงน้ันดวยความคิด เอา
จิตฝกใฝ ไมปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่งที่ทํา และดานวิมังสา : 
หม่ันใชปญญาพิจารณา ใครครวญ ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทําน้ัน 
มีการวางแผน วัดผล และคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง แสดงดวยคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน                      
ดังตารางที่ ๔.๒ – ๔.๖ 

 ตารางท่ี  ๔.๒  แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม ดังนี้ 
ภาพรวม                      (n = ๑๒๒)    

ระดับการปฏบิัติงาน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตามหลักอิทธิบาท ๔        S.D. การแปลผล 

๑.  ดานฉันทะ ๔.๒๖ .๕๐๓ มากที่สุด 
๒.  ดานวิริยะ ๔.๑๘ .๔๗๕ มาก 
๓.  ดานจิตตะ ๔.๑๙ .๔๖๖ มาก 
๔.  ดานวิมังสา ๔.๑๑ .๕๑๔ มาก 

ภาพรวม ๔.๑๙ .๔๔๒ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๒ พบวา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = ๔.๑๙) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
บุคลากรมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔    
ดานฉันทะ อยูในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๒๖) สวนดานที่เหลือมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกอยูในระดับมาก 

 ตารางที่ ๔.๓ แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ดานฉันทะ 

 

   

X



 ๑๑๗ 

                                           (n = ๑๒๒) 

ระดับการปฏบิัติงาน  
ดานฉันทะ 

    X  S.D. 
การ 

แปลผล 
๑.   ปฏิบัติงานดวยความสมัครใจและมุงหวังในผลสําเร็จ

ของงานเหนือสิ่งอ่ืนใด 
 

 ๔.๓๒ 
 

.๗๕๓ 
 

มากที่สุด 
๒. สุข สนุก และจริงจังกับงานที่ปฏิบัติอยูเสมอแมงานนั้น

จะมีปญหาอยางมาก 
 

 ๔.๐๕ 
 

.๖๗๙ 
 

มาก 
๓. ยินดีรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงานและพรอม

ปฏิบัติตาม 
 

 ๔.๐๘ 
 

.๖๓๘ 
 

มาก 
๔. เห็นอกเห็นใจผูมาติดตอขอรับบริการและใหความ

ชวยเหลือดวยความเต็มใจ 
 

 ๔.๓๓ 
 

.๖๓๖ 
 

มากที่สุด 
๕. สมัครใจที่จะปฏิบัติงานอยางสุดความสามารถแมงาน

น้ันจะเหนือความสามารถ                                      
 

  ๔.๑๘ 
 

.๗๑๖ 
 

มาก 
๖. 
๗. 
 
๘. 
 
๙. 
 
๑๐. 
 
  

พอใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่โดยไมหวังผลตอบแทน 
รักการบริการและมีสวนรวมในการปฏิบัติงานดวย 
ใจจริง 
ยินดีรับผิดชอบและพรอมใหคําแนะนําปรึกษาและรวม
แกปญหาของงานนั้นๆ ดวยความเต็มใจ 
ปฏิบัติงานดวยความชื่นชอบมุงหวังใหผลงานที่ไดรับ
บรรลุผลตามจุดมุงหมาย 
รักที่จะปฏิบัติและพัฒนางานอยูตลอดเวลาไมหยุดน่ิง
เพ่ือใหผลงานที่ไดรับมีประสิทธิผล 

  ๔.๑๘ 
 

  ๔.๓๒ 
 
  ๔.๓๙ 
 
  ๔.๓๘ 
 
  ๔.๓๔ 

.๙๑๑ 
 

.๕๙๓ 
 
.๖๓๗ 
 
.๖๒๑ 

 
.๖๒๕ 

มาก 
 

มากที่สุด 
 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

ภาพรวม    ๔.๒๖  .๕๐๓  มากที่สุด 

 จากตารางที่ ๔.๓  พบวา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลก ตามหลักอิทธิบาท ๔ ดานฉันทะ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๒๖) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญบุคลากรมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยูในระดับมาก
ที่สุดโดยเรียงลําดับไดดังน้ี บุคลากรมีความยินดีรับผิดชอบและพรอมใหคําแนะนําปรึกษาและ
รวมแกปญหาของงานนั้นๆ ดวยความเต็มใจ ( X = ๔.๓๙) บุคลากรปฏิบัติงานดวยความชื่นชอบ
มุงหวังใหผลงานที่ไดรับบรรลุผลตามจุดมุงหมาย ( X = ๔.๓๘) บุคลากรรักที่จะปฏิบัติและพัฒนา



 ๑๑๘ 

งานอยูตลอดเวลาไมหยุดน่ิงเพ่ือใหผลงานที่ไดรับมีประสิทธิผล ( X = ๔.๓๔) บุคลากรมี
ความเห็นอกเห็นใจผูมาติดตอขอรับบริการและใหความชวยเหลือดวยความเต็มใจ ( X = ๔.๓๓) 
และบุคลากรปฏิบัติงานดวยความสมัครใจและมุงหวังในผลสําเร็จของงานเหนือสิ่งอ่ืนใด รักการ
บริการและมีสวนรวมในการปฏิบัติงานดวยใจจริง ( X = ๔.๓๒) สวนขอที่เหลือมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกอยูในระดับมาก 

 ตารางที่ ๔.๔ แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ดานวิริยะ    
                              (n = ๑๒๒) 

ระดับการปฏบิัติงาน  
ดานวิริยะ 

 X     S.D. 
การ 

แปลผล 
๑.   ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางตอเน่ืองยาวนาน ๔.๐๔ .๖๗๓ มาก 
๒. ปฏิบัติงานไดสมํ่าเสมอจนกวางานจะสําเร็จโดยไม

คํานึงถึงความเหนื่อยยาก 
 

 ๔.๑๖ 
 

.๖๐๓ 
 

มาก 
๓. ปฏิบัติงานทันทีที่ไดรับมอบหมายไมยอทอตออุปสรรค

และไมละทิ้งงาน 
 

 ๔.๓๑ 
 

.๖๓๑ 
 

มากที่สุด 
๔. ปฏิบัติงานดวยความเพียรแมงานนั้นจะมีอุปสรรคและ

ตองใชระยะเวลายาวนาน 
 

 ๔.๑๖ 
 

.๕๖๑ 
 

มาก 
๕. มานะบากบั่นไมเกียจครานตอการปฏิบัติงานโดยยึด

หลักความสําเร็จของงานเปนที่ตั้ง 
 

 ๔.๒๔ 
 

.๕๖๑ 
 

มากที่สุด 
๖. 
 
๗. 
 
๘. 
 
๙. 
 
๑๐. 
 
  

ขยันอดทนและตั้งใจฝกฝนเพื่อพัฒนาทักษะฝมือใหเกิด
ความชํานาญ 
ทุมเทเวลาและความสามารถในการปฏิบัติงานแมเปน
งานที่ไมถนัด 
พยายามและหมั่นเพียรที่จะหาประสบการณในการ
ปฏิบัติงานใหเพ่ิมพูน 
กลาสูงานไมทอถอยแมในขณะปฏิบัติงานน้ันจะเกิด
ภาวะกดดันอยางมาก 
เพียรที่จะแนะนําและชักจูงเ พ่ือนรวมงานให เห็น
ความสําคัญของงานไมเพิกเฉย 

    
 ๔.๑๗ 
    
๔.๑๖ 

 
๔.๒๗ 

 
๔.๒๐ 

    
๔.๑๐ 

    

  
 .๕๘๕ 
  
  .๖๕๖ 
 
.๕๗๕ 
 
  .๖๕๕ 
 
.๖๗๓ 

      
มาก 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

    
มาก 

 
มาก 

 
ภาพรวม ๔.๑๘ .๔๗๕ มาก 



 ๑๑๙ 

 จากตารางที่ ๔.๔ พบวา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลก   ตามหลักอิทธิบาท ๔ ดานวิริยะ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = ๔.๑๘) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยูในระดับมากที่สุด              
โดยเรียงลําดับไดดังน้ี บุคลากรปฏิบัติงานทันทีที่ไดรับมอบหมายไมยอทอตออุปสรรคและไมละ
ทิ้งงาน ( X = ๔.๓๑) บุคลากรพยายามและหม่ันเพียรที่จะหาประสบการณในการปฏิบัติงานให
เพ่ิมพูน ( X = ๔.๒๗) และบุคลากรมีมานะบากบั่นไมเกียจครานตอการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ความสําเร็จของงานเปนที่ตั้ง ( X = ๔.๒๔) สวนขอที่เหลือมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกอยูในระดับมาก 

 ตารางที่ ๔.๕ แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ดานจิตตะ  
                                          (n = ๑๒๒) 

ระดับการปฏบิัติงาน  
ดานจิตตะ 

    X  S.D. 
การ 

แปลผล 
๑.   เอาใจใสไมปลอยใจใหฟุงซานในขณะที่ปฏิบัติงาน ๓.๙๙ .๕๘๒ มาก 
๒. ใสใจใฝรูในสิ่งที่เก่ียวของกับงานอยูเปนนิตย ๔.๑๖ .๕๙๔ มาก 
๓. จิตใจแนวแนม่ันคงตองานจนกวางานจะสําเร็จ ๔.๐๕ .๖๕๔ มาก 
๔. รับรูและรบัผิดชอบในงานอยางเต็มที่แมมีอุปสรรค ๔.๒๖ .๕๘๖ มากที่สุด 
๕. เอาใจใสงานและเพื่อนรวมงานเม่ือพบปญหาก็พรอมที่

จะแกไข 
 

๔.๓๐  
 

.๖๑๒ 
 

มากที่สุด 
๖. 
 
๗. 
 
๘. 
 
๙. 
 
๑๐. 
 
  

ตั้ ง ม่ั นและตั้ ง ใ จ จ ริ งที่ จ ะปฏิ บั ติ ง าน ให ป ร ะสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย 
จิตใจออนโยนสามารถปฏิบตัิงานใหประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย 
ละเอียดออนในการปฏิบัติงานไมปฏิบัติงานแบบขอไป
ทีหรือฉาบฉวย 
จดจอกับงานที่ปฏิบตัิโดยคาํนึงถึงความสาํเร็จของงาน
มากกวาปริมาณงาน 
มีจิตอาสาเปนมิตรกับเพ่ือนรวมงานและผูเขารับบริการ
ดวยความจริงใจ 

    
 ๔.๓๔  
    
๔.๑๑   

 
๔.๑๘    

 
๔.๒๒ 

    
๔.๒๘ 

    

  
.๕๘๔ 
  
.๗๐๖ 

 
.๗๐๔ 
 
.๖๒๓ 

 
.๖๐๗ 

      
มากที่สุด 

 
มาก 

 
มาก 

    
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
ภาพรวม ๔.๑๙ .๔๖๖ มาก 



 ๑๒๐ 

 จากตารางที ่ ๔ .๕  พบวา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ดานจิตตะ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = ๔.๑๙) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยูในระดับมากที่สุด              
โดยเรียงลําดับไดดังน้ี บุคลากรมีความตั้งม่ันและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย ( X = ๔.๓๔) บุคลากรมีความเอาใจใสงานและเพื่อนรวมงานเม่ือพบปญหาก็
พรอมที่จะแกไข ( X = ๔.๓๐) บุคลากรมีจิตอาสาเปนมิตรกับเพ่ือนรวมงานและผูเขารับบริการ
ดวยความจริงใจ ( X = ๔.๒๘) บุคลากรรับรูและรับผิดชอบในงานอยางเต็มที่แมงานจะมีอุปสรรค 
( X = ๔.๒๖) และบุคลากรมีใจจดจอกับงานที่ปฏิบัติโดยคํานึงถึงความสําเร็จของงานมากกวา
ปริมาณงาน ( X = ๔.๒๒) สวนขอที่เหลือมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกอยูในระดับมาก  

 ตารางที่ ๔.๖ แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ดานวิมังสา 
                       (n = ๑๒๒) 

ระดับการปฏบิัติงาน  
ดานวิมังสา 

    X  S.D. 
การ 

แปลผล 
๑.   พิจารณาใครครวญหาขอดี-ขอดอยในการปฏิบัติงานทุก

คร้ังเพ่ือเปนแนวทางครั้งตอไป 
 

๔.๐๘ 
 

.๖๕๐ 
 

มาก 
๒. ไตรตรองและตรวจสอบขอบกพรองของการปฏิบัติงาน

อยูตลอดเวลา 
 

๔.๑๑  
 

.๖๕๓ มาก 
๓. ซักซอมทดลองและทําความเขาใจเนื้องานกอนปฏิบัติ ๓.๙๘ .๖๖๘ มาก 
๔. คนควาและวเิคราะหขอมูลเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถใน

การปฏิบัติงาน ๔.๑๖ .๖๔๓ 
 

มาก 
๕. ทดสอบคุณภาพและประสทิธิภาพของผลงานที่ไดรับ ๔.๐๔ .๖๐๘ มาก 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 

คิดคนแนวทางการปรับปรุงงานดวยเหตุผล 
ไตรตรองระบบงานเพื่อใหเกิดงานที่มีประสิทธิภาพ 
พิจารณาแผนการปฏิบัติงานเพื่อสรางระบบที่ชัดเจน 
วัดผลประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 
นําความรูที่ไดมาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ในครั้งตอไป 

๔.๑๒ 
๔.๑๙ 
๔.๑๑ 
๔.๐๐ 

 
๔.๒๘ 

.๖๓๗ 
.๖๐๘ 
.๖๑๔ 
.๖๙๒ 

 
.๖๐๗ 

 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 
 

ภาพรวม ๔.๑๑ .๕๑๔ มาก 



 ๑๒๑ 

     จากตารางที ่ ๔ .๖  พบวา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลก   ตามหลักอิทธิบาท ๔ ดานวิมังสา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = ๔.๑๑) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยูในระดับมากที่สุดคือ 
บุคลากรไดนําความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานครั้งที่ผานมาเพ่ือเปนเกณฑปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในครั้งตอไป ( X = ๔.๒๘) สวนขอที่เหลือมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกอยูในระดับมาก  

๔.๓ ผลการเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล 

ทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบดวย ดานฉันทะ ดานวิริยะ ดานจิตตะ และดานวิมังสา จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และรายได แสดงดวยคาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและการเปรียบเทียบ
ความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) 
โดยไดแสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๔.๗ – ๔.๑๑ 

 สมมติฐานที่ ๑ ประชากรที่มีเพศตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกตางกัน 
  ตารางที่ ๔.๗ ทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามเพศ แสดงรายละเอียดได ดังน้ี 

เพศ                 (n = ๑๒๒)   

เพศ 

ชาย ( ๕๒ คน) หญิง ( ๗๐ คน) 
ระดับการ
ปฏิบัติงาน  

 S.D  S.D 

t Sig. 

ฉันทะ ๔.๓๑ .๔๙๓ ๔.๒๓ .๕๑๐ .๙๒๒ .๓๕๘ 

วิริยะ ๔.๒๕ .๔๖๓ ๔.๑๓ .๔๘๐ ๑.๔๔๑ .๑๕๒ 
จิตตะ ๔.๒๖ .๔๗๒ ๔.๑๔ .๔๕๙ ๑.๔๐๒ .๑๖๔ 
วิมังสา ๔.๒๒ .๕๑๙ ๔.๐๒ .๔๙๖ ๒.๑๙๔* .๐๓๐ 

ภาพรวม ๔.๒๖ .๔๓๖ ๔.๑๓ .๔๔๑ ๑.๖๕๕ .๑๐๑ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

X X



 ๑๒๒ 

 จากตาราง ๔.๗ พบวา บุคลากรที่มีเพศตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ ในดานวิมังสา สวนทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ในดานฉันทะ วิริยะ และจิตตะ ไมแตกตางกัน     

    สมมติฐานที่  ๒   ประชากรที่มีอายุตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกตางกัน 
  ตารางท่ี ๔.๘ ทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามอายุ แสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

อายุ                                                                                                                  (n = ๑๒๒)    

นอยกวา  
๓๐  ป 

ระหวาง 

๓๐  -  ๔๐  ป 
ระหวาง 

๔๑  -  ๕๐  ป 
มากกวา   

๕๐  ป 

(๖๔ คน) (๑๐ คน) (๒๐ คน) (๒๘ คน) 

หลัก 

อิทธิ
บาท ๔ 

 S.D  S.D  S.D  S.D 

F Sig. 

ฉันทะ ๔.๒๓ .๔๗๖ ๔.๒๙ .๕๐๔ ๔.๓๒ .๖๑๘ ๔.๓๐ .๔๙๓ .๒๖๓ .๘๕๒ 

วิริยะ ๔.๑๕ .๔๙๒ ๔.๐๖ .๔๙๙ ๔.๓๒ .๕๘๐ ๔.๑๙ .๓๒๖ .๘๑๙ .๔๘๖ 

จิตตะ ๔.๑๘ .๔๘๙ ๔.๑๐ .๔๖๒ ๔.๒๖ .๕๓๒ ๔.๑๙ .๓๗๒ .๒๘๐ .๘๓๙ 

วิมังสา ๔.๑๐ .๕๓๑ ๔.๐๕ .๔๖๐ ๔.๐๘ .๕๗๓ ๔.๑๖ .๔๖๖ .๑๖๒ .๙๒๒ 

ภาพรวม ๔.๑๖ .๔๕๗ ๔.๑๓ .๔๓๓ ๔.๒๔ .๕๔๙ ๔.๒๑ .๓๒๙ .๒๕๓ .๘๕๙ 

      จากตารางที่ ๔.๘ พบวา บุคลากรที่มีอายุตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีทัศนะตอ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ไมแตกตางกัน
ทุกดาน 

  สมมติฐานที่  ๓ ประชากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกตางกัน 

  ตารางท่ี ๔.๙ ทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามระดับการศึกษา แสดงรายละเอียดได ดังน้ี 
 
 

X X X X



 ๑๒๓ 

ระดับการศึกษา                                                                                                     (n = ๑๒๒)         

ต่ํากวา 

ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี
สูงกวา 

ปริญญาตร ี

(๓๖ คน) (๗๗ คน) (๙ คน) 

หลัก 

อิทธิบาท 
๔ 

 S.D  S.D  S.D 

F Sig. 

ฉันทะ ๔.๒๙ .๔๘๒ ๔.๒๕ .๕๑๖ ๔.๓๑ .๕๑๖ .๑๒๑ .๘๘๗ 

วิริยะ ๔.๒๔ .๔๑๒ ๔.๑๖ .๕๐๖ ๔.๑๔ .๔๖๑ .๔๒๔ .๖๕๕ 

จิตตะ ๔.๒๗ .๓๕๘ ๔.๑๖ .๕๑๐ ๔.๑๓ .๔๖๑ .๗๖๓ .๔๖๘ 

วิมังสา ๔.๑๖ .๔๗๔ ๔.๐๗ .๕๔๐ ๔.๒๖ .๔๒๘ .๗๗๗ .๔๖๒ 

ภาพรวม ๔.๒๔ .๓๕๐ ๔.๑๖ .๔๘๑ ๔.๒๑ .๔๔๓ .๔๓๒ .๖๕๐ 
   

  จากตารางที่  ๔.๙   พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีทัศนะตอ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไม
แตกตาง จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลัก
อิทธิบาท ๔  ไมแตกตางกันทุกดาน 

       สมมติฐานที่  ๔ ประชากรที่มีตําแหนงตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกตางกัน แสดงรายละเอียดไดดังน้ี 
 ตารางที่ ๔.๑๐ ทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามตําแหนง แสดงรายละเอียดได ดังน้ี 
ตําแหนง                                                                                                                 (n = ๑๒๒)    

ขาราชการ 

 
พนักงาน 

ราชการ 
ลูกจาง 

 

อ่ืนๆ 

(นศ.ฝกงาน) 

(๓๗ คน) (๓ คน) (๓๕ คน) (๔๗ คน) 

อิทธิ
บาท ๔ 

 S.D  S.D  S.D  S.D 

F Sig. 

ฉันทะ ๔.๓๓ .๕๑๓ ๓.๙๐ .๑๐๐ ๔.๓๐ .๕๓๖ ๔.๒๑ .๔๗๙ ๑.๐๐๔ .๓๙๔ 

วิริยะ ๔.๑๖ .๔๙๑ ๓.๗๐ .๓๖๑ ๔.๓๓ .๔๑๐ ๔.๑๑ .๔๘๘ ๒.๖๔๐ .๐๕๓ 

จิตตะ ๔.๑๖ .๔๘๑ ๓.๘๐ .๔๖๒ ๔.๓๓ .๔๑๕ ๔.๑๓ .๔๗๗ ๒.๑๘๘ .๐๙๓ 

วิมังสา ๔.๐๘ .๕๑๐ ๓.๖๐ .๓๖๑ ๔.๒๒ .๔๕๓ ๔.๐๗ .๕๕๒ ๑.๖๖๐ .๑๗๙ 

ภาพรวม ๔.๑๘ .๔๖๔ ๓.๗๕ .๒๑๗ ๔.๓๐ .๓๘๔ ๔.๑๓ .๔๕๘ ๑.๙๘๓ .๑๒๐ 

X X X

X X X X



 ๑๒๔ 

  จากตารางที่  ๔.๑๐   พบวา บุคลากรที่มีตําแหนงตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไมแตกตาง จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรที่มีตําแหนงตางกันมีทัศนะ
ตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ไมแตกตาง
กันทุกดาน 

 สมมติฐานที่  ๕ ประชากรที่มีรายไดตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกตางกัน 
 ตารางที่ ๔.๑๑ ทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามรายได แสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

รายได                                                                                                                    (n = ๑๒๒)    

ต่ํากวา 

๑๐,๐๐๐ 

บาท 

ระหวาง 

๑๐,๐๐๐ -
๒๐,๐๐๐ บาท 

ระหวาง 

๒๐,๐๐๑ -
๓๐,๐๐๐ บาท 

ต่ํากวา 

๓๐,๐๐๐ 

บาท 

(๗๕ คน) (๑๘ คน) (๑๕ คน) (๑๔ คน) 

หลัก 
อิทธิ
บาท ๔ 

 S.D  S.D  S.D  S.D 

F Sig. 

ฉันทะ ๔.๒๕ .๕๑๙ ๔.๐๘ .๕๒๑ ๔.๔๑ .๔๐๒ ๔.๔๓ .๔๓๐ ๑.๘๒๔ .๑๔๗ 

วิริยะ ๔.๑๘ .๕๑๑ ๔.๐๙ .๓๙๔ ๔.๑๘ .๔๓๐ ๔.๒๙ .๔๓๒ .๔๗๘ .๖๙๘ 

จิตตะ ๔.๒๑ .๔๘๙ ๔.๐๖ .๔๐๒ ๔.๒๘ .๔๗๔ ๔.๑๗ .๔๑๘ .๖๗๔ .๕๖๙ 

วิมังสา ๔.๑๒ .๕๓๗ ๓.๙๒ .๔๒๑ ๔.๒๐ .๕๔๔ ๔.๑๗ .๔๔๘ ๑.๐๓๑ .๓๘๒ 

ภาพรวม ๔.๑๙ .๔๖๗ ๔.๐๔ .๓๘๒ ๔.๒๗ .๔๒๒ ๔.๒๗ .๓๘๔ ๑.๐๐๕ .๓๙๓ 
 

  จากตารางที่  ๔.๑๑  พบวา บุคลากรที่มีรายไดตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรที่มีรายไดตางกันมีทัศนะตอ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ไมแตกตางกัน
ทุกดาน 

 
 
 
 
   

X X X X



 ๑๒๕ 

๔.๔ แนวทางการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ 

             ความเหมาะสมในการนําหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสา มาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกถือวามีความเหมาะสมในระดับสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากรสํานักงานจังหวัดซ่ึงมีปจจัย
สวนบุคคลที่แตกตางกันทั้งทางดานคุณวุฒิ วัยวุฒิและอุปนิสัยใจคอ แตมีสิ่งหน่ึงที่บุคลากรทุก
คนตางมุงหวังและคาดหวัง คือ ประสิทธิภาพของผลงาน การชวยกันขับเคลื่อนใหองคการ
ประสบความสําเร็จสูงสุด สังเกตไดจากบุคลากรมีการปฏิบัติงานที่อยูในระดับมากที่สุดใน
หลายๆ ประการซึ่งลวนมาจากการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ทั้งสิ้น ไมวาจะเปน บุคลากร
มีความยินดีรับผิดชอบและพรอมใหคําแนะนําปรึกษาและรวมแกปญหาของงานนั้นๆ ดวยความ
เต็มใจ บุคลากรปฏิบัติงานดวยความชื่นชอบมุงหวังใหผลงานที่ไดรับบรรลุผลตามจุดมุงหมาย 
บุคลากรรักที่จะปฏิบัติและพัฒนางานอยูตลอดเวลาไมหยุดน่ิงเพ่ือใหผลงานที่ไดรับมีประสิทธิผล 
บุคลากรเห็นอกเห็นใจผูมาติดตอขอรับบริการและใหความชวยเหลือดวยความเต็มใจ และ
บุคลากรปฏิบัติงานดวยความสมัครใจและมุงหวังในผลสําเร็จของงานเหนือสิ่งอ่ืนใดและรักการ
บริการและมีสวนรวมในการปฏิบัติงานดวยใจจริง ทั้งหลายเหลาน้ีแสดงใหเห็นชัดเจนถึงหลัก
อิทธิบาท ๔ ในดานฉันทะ สวนในดานวิริยะที่บุคลากรมีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
ที่สุดมีดังนี้ บุคลากรปฏิบัติงานทันทีที่ไดรับมอบหมายไมยอทอตออุปสรรคและไมละทิ้งงาน 
บุคลากรพยายามและหมั่นเพียรที่จะหาประสบการณในการปฏิบัติงานใหเพ่ิมพูน และบุคลากรมี
มานะบากบั่นไมเกียจครานตอการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความสําเร็จของงานเปนที่ตั้ง ใน     
ดานจิตตะ บุคลากรก็มีระดับการปฏิบัติงานในระดับสูงอีกหลายประการ อาทิ บุคลากรมีความ
ตั้งม่ันและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย บุคลากรมีความเอาใจใส
งานและเพ่ือนรวมงานเม่ือพบปญหาก็พรอมที่จะแกไข บุคลากรมีจิตอาสาเปนมิตรกับเพ่ือน
รวมงานและผูเขารับบริการดวยความจริงใจ บุคลากรรับรูและรับผิดชอบในงานอยางเต็มที่แม
งานจะมีอุปสรรค และบุคลากรมีใจจดจอกับงานที่ปฏิบัติโดยคํานึงถึงความสําเร็จของงาน
มากกวาปริมาณงาน สวนใน ดานวิมังสา น้ันบุคลากรก็มีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงใน
เรื่องของการนําความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานครั้งที่ผานมาเพ่ือเปนเกณฑปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในครั้งตอไป สวนขออ่ืนๆ ที่เหลือน้ันบุคลากรสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกมีระดับ
การปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกขอ ปจจัยที่กลาวขางตนแสดงใหเห็นวาความแตกตางทางดาน
ปจจัยสวนบุคคล ไมไดสงผลใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดลง ที่สามารถกลาวไดเชนน้ี 
เพราะบุคลากรสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกมีเปาหมายในการปฏิบัติงานเดียวกันคือตองการให
งานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ แตทั้งนี้ การปฏิบัติงานในแตละครั้งกอนที่จะประสบความสําเร็จ
ไดน้ันก็มักจะประสบกับปญหาและอุปสรรคเสมอ ซ่ึงก็รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการ



 ๑๒๖ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกดวยเชนกัน ผูศึกษาวิจัยไดวิเคราะห
และประมวลผลโดยไดแยกประเด็นการนําเสนอ ออกเปน ๒ ลักษณะ ดังน้ี 

 ลักษณะที่ ๑) ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔    

 ๑.๑ ปญหาและอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกดานฉันทะ    

 ดานฉันทะ : ความตองการที่จะทํา ใฝใจรักที่จะทําสิ่งน้ันอยูเสมอ และปรารถนาที่
จะทําใหไดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป จากการตอบแบบสอบถามในสวนที่ ๓ ซ่ึงเปนคําถามปลายเปดที่
ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดอยางอิสระ มีบุคลากรสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกจํานวน
มากที่ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและในการปฏิบัติงานดานฉันทะมาพอสมควรซึ่ง
ผูดําเนินการวิจัยขอสรุปผลการวิเคราะหลักษณะปญหาและอุปสรรคพอสังเขป ดังน้ี 

 ๑) ความเบื่อหนายตองานในหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมายที่ตองการความ
เรงดวน ไมมีการรอ ไมใหโอกาสในการสรางสรรคงาน และมีกําหนดเง่ือนไขเวลา ซ่ึงลักษณะ
งานเชนน้ีมักเกิดขึ้นประจํา 
 ๒) บางครั้งงานที่ไดรับมอบหมายเปนงานที่ไมถนัด และมีขอมูลสนับสนุนไม
เพียงพอ แตเปนงานที่ตองรับผิดชอบสูงเกินความสามารถ จึงเปนปจจัยใหบุคลากรไมเกิดความ
รัก ความพอใจในการทํางาน 
 ๓) บุคลากรเกิดความรูสึกซํ้าชาก จําเจ ตองานในหนาที่หรือภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย จึงเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการทํางานที่เฉื่อยชาไมกระตือรือรน ไมมีความมุงหวังและ
ความรักในงานของตนเองเทาที่ควร 
 ๔) มีความพอใจในหนาที่การงานและภารกิจที่ตนไดรับมอบหมายแตคาตอบแทน
นอยเกินไป ไมเพียงพอที่จะดําเนินชีวิตในสังคม จึงตองฝนความรูสึกที่จะตองปฏิบัติงานอ่ืน
เพ่ิมเติม จึงเกิดความเหนื่อยหลา มีผลทําใหงานขาดประสิทธิภาพทั้งงานที่เปนงานหลัก และ
งานเสริมน้ันๆ 
   ๕) บางครั้งบุคลากรมีความมุงหวังใหงานมีประสิทธิภาพแตองคการขาดโอกาสใน
การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ โดยมีความขัดของในดานจํานวนบุคลากรสวนใหญเปน
ลูกจางและนักศึกษาฝกงาน เม่ือมีการฝกอบรมจนมีทักษะและความสามารถ บุคลากรเหลาน้ีก็มี
การโยกยายถายโอนไปปฏิบัติงานในสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรเอกชนอ่ืนๆ  
 ๖) การปฏิบัติตนตอกันของผูรวมงาน บุคลากรจะปฏิบัติงานดวยความรักและความ
ราบรื่นหากผูรวมงานรวมกันแกปญหา หรือไมกอปญหาระหวางปฏิบัติงาน ตรงกันขามหาก



 ๑๒๗ 

ผูรวมงานนําปญหามาใหตลอดเวลาไมวาจะเปนปญหาสวนตัวหรือปญหาของลักษณะงานก็จะ
สงผลใหงานนั้นสําเร็จชาและไมมีประสิทธิภาพ 
 ๗) ประสบการณในการทํางานถือเปนปจจัยหลักที่จะสงผลใหงานมีประสิทธิภาพ
มากหรือนอย หากบุคลากรที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานสูงก็มักจะมองปญหาและอุปสรรค
เปนเรื่องเล็กนอยสามารถบริหารจัดการได แตหากเปนบุคลากรที่มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานนอยก็จะเกิดความกังวล หวาดกลัว และไมพอใจที่จะปฏิบัติงานจึงทําใหผลงานที่
ไดรับมีคุณภาพต่ํา 
 ๘) ความสมดุลของระยะเวลาการทํางานกับปริมาณงานที่ไดรับ การโหลดงานอยูที่
บคุคลหนึ่งบุคคลใดเพียงคนเดียวเปนสาเหตุใหบุคลากรที่ปฏิบัติเกิดความเหนื่อยหลาไมใฝใจรัก
ที่จะปฏิบัติงานใหไดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป มีเพียงความตองการใหงานเสร็จตามกําหนดเวลาเทาน้ัน 
 ๙) เกิดความรูสึกขัดแยงในงานที่ไดรับมอบหมาย บางกรณียังไมเคยปฏิบัติงานใน
ลักษณะนี้มากอนแตเกิดความรูสึกขัดแยงทันทีที่ไดรับมอบหมายจึงเปนสาเหตุใหไมเกิดความรัก
ความพอใจที่จะปฏิบัติงาน 
 ๑๐) ขาดทีมเวิรคในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จสวนใหญ
มักจะเกิดจากความสามัคคี มีการสรางเครือขาย ดังน้ัน หากภายในทีมงานไมประสานการ
ปฏิบัติใหไปในทิศทางเดียวกัน ตางคนตางดําเนินการก็มักจะพาทีมงานคนอื่นลม สะดุด ไมมีใจ
รัก ศรัทธาและเชื่อม่ันในทีมของตน ผลงานที่ไดรับก็ขาดประสิทธิภาพ   

 ๑.๒ ปญหาและอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของบคุลากรสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกดานวิริยะ 

 ดานวิริยะ : ขยัน หม่ันประกอบสิ่งน้ันดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระ 
และไมทอถอย จากการตอบแบบสอบถามในสวนที่ ๓ ซ่ึงเปนคําถามปลายเปดที่ผูตอบ
แบบสอบถามสามารถตอบไดอยางอิสระ มีบุคลากรสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกจํานวนมากที่ได
แสดงความคิดเห็นเ ก่ียวกับปญหาและในการปฏิบัติงานดานวิ ริยะ  มาพอสมควรซึ่ ง
ผูดําเนินการวิจัยขอสรุปผลการวิเคราะหลักษณะปญหาและอุปสรรคพอสังเขป ดังน้ี 
 ๑) การเก่ียงงานกันทํา เน่ืองจากภารกิจเฉพาะหนาที่มีตลอดเวลาทําใหโอกาสที่จะ
ปฏิบัติงานในหนาที่มีนอย เม่ือใดก็ตามที่เกิดภารกิจนอกเหนือจากหนาที่รับผิดชอบมักจะเกิด
การเก่ียงงานไมเอาธุระ  
 ๒) ความอดทนในการปฏิบัติงานมีจํากัดไมสามารถปฏิบัติไดยาวนาน เกิดความ
เบื่อหนายงาย ซ่ึงเปนสาเหตุใหขาดความพยายามและทอแทไมกระตือรือรน 
 ๓) ขาดความเพียรในการปฏิบัติงานเนื่องจากวัฒนธรรมองคกร เชน บุคลากร
ภายในองคกรมาปฏิบัติงานสาย ไมมีความกระชุมกระชวย ออนหลา ไมเขมแข็งอดทน เปน
สาเหตุใหการปฏิบัติงานลมเหลว 



 ๑๒๘ 

 ๔) เกิดความทอถอยเนื่องจากถูกกดดันจากสภาพทางสังคม กฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับ ทั้งผูบริหาร เพ่ือนขาราชการ และผูรับบริการ เปนสาเหตุใหประสิทธิภาพงานลดลง 
 ๕) การปฏิบัติงานขาดความทุมเท ทั้งแรงกายและแรงใจ เน่ืองจากเกิดความเหลื่อม
ล้ําทางดานสังคม เชน ผลตอบแทนที่ไดรับ ขวัญกําลังใจ ผูที่มีผลตอบแทนไมวาในรูปใดก็ตาม 
เชน ขั้นเงินเดือน หรือสวัสดิการอ่ืน ที่ไมเหมาะสมกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ก็เปนสาเหตุให
ขาดการปฏิบัติงานที่ทุมเท จึงเปนสาเหตุใหงานติดขัดไมสําเร็จลุลวง 
 ๖) บุคลากรไมสูงาน ไมมานะบากบั่นและขาดการฝกฝนฝมือจึงทําใหไมเกิดความ
ชํานาญในการปฏิบัติงานจริง งานที่ไดรับมักดอยประสิทธิภาพ 

 ๑.๓ ปญหาและอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของบคุลากรสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกดานจิตตะ 

 ดานจิตตะ : ตั้งจิตรับรูในสิ่งทํา และทําสิ่งนั้นดวยความคิด เอาจิตฝกใฝ ไมปลอย
ใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่งที่ทํา จากการตอบแบบสอบถามในสวนที่ ๓ 
ซ่ึงเปนคําถามปลายเปดที่ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดอยางอิสระ มีบุคลากรสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกจํานวนมากที่ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและในการปฏิบัติงานดานจิต
ตะ มาพอสมควรซึ่งผูดําเนินการวิจัยขอสรุปผลการวิเคราะหลักษณะปญหาและอุปสรรคพอ
สังเขป ดังน้ี 

 ๑) ความผูกพันตอองคการมีนอย ตางคนตางเรงดําเนินงานในหนาที่ของตน จึงขาด
ความเอาใจใสแกกันและกันซึ่งสงผลใหการขับเคลื่อนองคการไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 
 ๒) ขาดเปาหมายและความตั้งม่ัน มีการดําเนินงานที่ไรจุดหมายปลายทางเม่ือขาด
เปาหมายแหงความสําเร็จแลวงานที่ดําเนินการอยูก็เลื่อนลอยผูดําเนินงานไมมีใจจดจอในงานที่
ทําจึงเปนสาเหตุใหงานลมเหลวไดงาย 
 ๓) ขาดความละเอียดออนในการปฏิบัติงาน จิตใจฟุงซานไมมีสมาธิ สนใจเร่ืองอ่ืน
มากกวาหนาที่รับผิดชอบ 
 ๔) ไมมีใจใฝรูในงาน ขาดการศึกษาคนควาเม่ือหมดงานในหนาที่รับผิดชอบหรือ
หมดเวลางานก็ละทิ้ง ไมรับรูและรับผิดชอบในงานอยางเต็มที่ 
 ๕) ขาดความเอาใจใสทั้งตอตนเอง งานในหนาที่ ผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา และ
องคการ 
 ๖) ปจจัยกระทบรอบขาง เชน สิ่งเราที่กระตุนความรูสึกใหเกิดความเบื่อหนาย 
ความขัดแยงในองคการ บรรยากาศการปฏิบัติงาน และอารมณของผูรวมงาน เม่ือเกิดปจจัย
เหลาน้ีในดานลบก็จะสงผลใหจิตใจหมนหมอง ฟุงซานไมเกิดความคิดที่จะสรางสรรคงานใหมี
ประสิทธิภาพได 



 ๑๒๙ 

 ๗) การไดรับความสะเทือนใจขณะปฏิบัติงาน เชน เกิดการกระทบกระทั่งกัน
ระหวางบุคลากรกับบุคลากร หรือบุคลากรกับผูบริหาร ทําใหความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานลดนอย
ถอยลง 
 ๘) ลักษณะการมอบหมายงานที่เกิดความซ้ําซอน เชน หน่ึงงานมอบหมายหลาย
คนเพ่ือใหดําเนินการซอนกัน หรือ หน่ึงคนมอบหมายใหหลายงานใหเสร็จในระยะเวลาใกลเคียง
กัน ทําใหผูปฏิบัติจิตใจสับสน เริ่มตนดําเนินงานดวยความลําบาก 
 ๙) การปฏิบัติงานหลายหนา หลายแงมุม แบงสภาวะจิตใจไดยาก เชน งาน
บางอยางตองการความละเอียดออนในการปฏิบัติ แตในขณะเดียวกันก็ตองปฏิบัติงานที่ตอง
อาศัยความเด็ดขาดในการตัดสินใจโดยเรงดวน 
 ๑๐) ขาดการเตือนสติตนเอง การลงมือปฏิบัติงานดวยความเหมอลอยไมรับรูในสิ่งที่
ตนกําลังดําเนินการอยู เม่ือเกิดปญหาก็หาสาเหตุของปญหาไมไดเน่ืองจากไมตั้งสติ  

 ๑.๔ ปญหาและอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของบคุลากรสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกดานวิมังสา 

 ดานวิมังสา : หม่ันใชปญญาพิจารณา ใครครวญ ตรวจตราหาเหตุผล และ
ตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทําน้ัน มีการวางแผน วัดผล และคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง จากการ
ตอบแบบสอบถามในสวนที่ ๓ ซ่ึงเปนคําถามปลายเปดที่ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบได
อยางอิสระ มีบุคลากรสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกจํานวนมากที่ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปญหาและในการปฏิบัติงานดานวิมังสา มาพอสมควรซึ่งผูดําเนินการวิจัยขอสรุปผลการ
วิเคราะหลักษณะปญหาและอุปสรรคพอสังเขป ดังน้ี 
 ๑) ขาดการพิจารณาลักษณะและผลกระทบตอการดําเนินงาน เปนเหตุใหตอง
เสียเวลาในการทํางานเปนอยางมาก 
 ๒) พบขอบกพรองของงานแตไมนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานครั้งตอไป ทํา
ใหมักเกิดขอผิดพลาดซ้ําซาก  
 ๓) คาดหวังใหผูรวมงานปฏิบัติงานดวยความมีประสิทธิภาพแตขาดการพิจารณา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของตนเอง 
 ๔) การลงมือดําเนินการใดๆ ไมมีการใครครวญความคุมคากอนกระทํา จึงมัก
เสียเวลาและคาใชจายสูงโดยผลลัพธที่ไดมีเพียงเล็กนอย เขาตําราขี่ชางจับตั๊กแตน 
 ๕) ดําเนินงานโดยใชความรูสึกนึกคิดของตนเปนสวนใหญ เม่ือถึงกระบวนการ
ไตรตรองงานก็ตรวจดวยตนเอง ซ่ึงเปนเหตุใหผลงานที่ไดรับไมมีความหลากหลาย เปนเพียง
แงมุมของตนเพียงอยางเดียว  
 ๖) ขาดการวางแผนในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามความเคยชินและความ
สะดวกสบายของตนไมมองปจจัยแวดลอมจึงเปนเหตุใหงานขาดความเปนเอกภาพ 



 ๑๓๐ 

 จากสภาพปญหาและอุปสรรคการขาดหลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารจัดการ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก ดังที่กลาวขางตน ผูดําเนินการวิจัยจึงรวบรวมแนวทางที่จะชวย
แกปญหาและอุปสรรคอยางยั่งยืนดังที่จะกลาวในลักษณะตอไปน้ี 

 ลักษณะที่ ๒) ขอเสนอแนะเพื่อสรางแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ 

 ๒.๑ สรางวัฒนธรรมองคการที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน เชน มีกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับและบทลงโทษ ภายในหนวยงานเพื่อใหบุคลากรในองคการยึดเปนแนวปฏิบัติอยาง
จริงจัง เชน การมาทํางานตามเวลาราชการ พักตามเวลาราชการ เปนตน 
 ๒.๒ สรางความสามัคคีกลมเกลียวในหนวยงาน สรางทีมงานที่เปนปกแผนเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน เม่ือมีภารกิจเรงดวนแทรกเขามาทีมงานก็พรอมจะรับมือกับงานไดทุก
สถานการณ 
 ๒.๓ สรางระบบการทํางานที่ไมยึดติดกับตัวบุคคลแตใหคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
งาน ความถูกตองรวดเร็วของงาน และเปาหมายขององคการเหนือสิ่งอ่ืนใด 
 ๒.๔ มีการฝกอบรมในหนวยงานในลักษณะแลกงานกันทํา เฉพาะงานที่ตองมีการ
ใหบริการและติดตอประสานงาน ไมใชงานในเชิงลึก ทั้งนี้ ก็เพ่ือใหการประสานงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยงานไมติดขัด บุคลากรทุกคนในหนวยงานตองตอบโจทยความตองการของผูมา
ติดตองานไดทุกคนไมรอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 ๒.๕ สรางบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑการปฏิบัติงานของตนเองใหชัดเจน เพ่ือเปน
ตัวอยางใหกับผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา โดยเปนบรรทัดฐานที่ทุกคนยอมรับและชวย
สงเสริม 
 ๒.๖ กลาคิด กลาพูด และกลาทํา หมายถึง เม่ือไดรับนโยบายหรือขอส่ังการก็ใช
ความคิดสรางสรรคเพ่ือหารูปแบบการทํางาน และนําส่ิงที่คิดไวนําเสนอในที่ประชุมเพ่ือหา
จุดออน-จุดแข็ง ของผลงาน และกลาทําเม่ืองานที่ตนเองไดคิดไดพูดน้ันเปนที่ยอมรับแลว โดย
ทําดวยความพยายาม ความมุงหวัง และความทุมเท  
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๑ 

 ๒.๗ ปลูกฝงการปฏิบัติงานที่ตองยึดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอส่ังการ เพ่ือสรางงาน
ที่มีความถูกตองมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยังตองปลูกฝงหลักธรรมใหบุคลากรไดยึดเหน่ียว
สําหรับปฏิบัติงาน โดยคอยๆ ใหซึมซับจากกิจกรรมเล็กๆ นอยๆ ภายในองคการ เชน กิจกรรม
สุดสัปดาหธรรม คือ มีการดําเนินกิจกรรม ฟงเทศน น่ังสมาธิ หรือสวดมนตในทุกวันศุกรสัปดาห
ละ ๑ คร้ัง หรือการเขาคายพุทธ ปฏิบัติธรรมเดือนละ ๒ คร้ัง เปนตน 
 ๒.๘ จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการทํางานอยางนอยปละ ๔ คร้ัง (รอบไตรมาส) 
เพ่ือกระตุนบุคลากรใหมีไฟในการปฏิบัติงานไมเฉื่อยชา 
 ๒.๙ สรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร เชน รางวัล คาตอบแทน โบนัส การ
ทองเที่ยวเชิงวิชาการ หรือการชมเชยเม่ือปฏิบัติงานดี เพ่ือเปนการใหกําลังใจแกบุคลากรและ
เปนแบบอยางที่ดีใหบุคลากรคนอ่ืน และเปนแรงจูงใจใหบุคลากรรักที่จะปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ 
 ๒.๑๐ มีแบบชี้วัดความสําเร็จของงานเฉพาะภายในองคการ เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยใชระดับคะแนนเปนเกณฑการพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือเปนการวัดประสิทธิภาพของ
ผลงานกอนที่จะใชงานจริง และลดปญหาขอผิดพลาดในการดําเนินงานคร้ังตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๒ 

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

ดานวิริยะ 

ดานจิตตะ 

ดานฉันทะ 

งานในหนาที่และภารกิจ 
ที่ไดรับมอบหมาย 

ดานวิมังสา 

บุคลากร 
 

ขวัญกําลงัใจ 

ไมผาน 

ผาน 

กรอบปฏิบัต ิ

นําไปสู 

กระบวนการวิเคราะห 

ทบทวน 

๔.๕ องคความรูที่ไดจากการวิจัย 

 ๔.๕.๑ จากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยนํามาสรุปเปนองคความรูที่ไดจากการวิจัยใน
รูปแบบของแผนภาพ ดังแผนภาพที่ ๔.๑  

   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ องคความรูที่ไดจากการวิจัยแบบที่ ๑ 

 

 

การบริหาร
จัดการ 

ปรับปรุง 
แกไข 

ประยุกตและ 
พัฒนา 



 ๑๓๓ 

กระบวนการปฏิบัต ิ
ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

- ฉันทะ (ความพอใจ) 
- วิริยะ (ความเพียร) 
- จิตตะ (เอาจิตมุงไป) 
- วิมังสา (ความไตรตรอง) 

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

ปจจัยนําเขา 
- บุคลากร 
- การปฏิบัติงาน 
- ภาระงาน 

Input Output Process 

 ๔.๕.๒ จากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยนํามาสรุปเปนองคความรูที่ไดจากการวิจัยใน
รูปแบบของแผนภาพ ดังแผนภาพที่ ๔.๒ 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๒ องคความรูที่ไดจากการวิจัยแบบที่ ๒ 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑ และ ๔.๒ อธิบายไดดังนี้ บุคลากรเปนผูปฏิบัติงานทั้งงานใน
หนาที่ และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยอาศัยกรอบการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ไดแก 
ดานฉันทะ ดานวิริยะ ดานจิตตะ และดานวิมังสา เม่ือผานกรอบการปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ 
เรียบรอยแลว จะเขาสูกระบวนการวิเคราะห โดยขั้นตอนนี้จะเปนการบริหารจัดการงานซ่ึง
หมายถึงการตรวจรูปแบบ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ และประโยชนของการดําเนินงาน 
หากผลท่ีไดรับผานทุกหลักเกณฑและคุมคาตอการปฏิบัติ ก็จะนําผลงานที่ไดรับไปประยุกตและ
พัฒนาใหใชงานไดจริง ใหเกิดผลจริง ตรงกันขามหากผานขั้นตอนการวิเคราะหงานแลว ผลที่ได      
ไมคุมคากับการปฏิบัติ บุคลากรก็จะตองนํางานกลับมาปรับปรุง /แกไข เ พ่ือทบทวน             
หาขอผิดพลาด โดยผานกรอบการดําเนินงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ทําเชนนี้จนกวาผลลัพธน้ัน
จะออกมามีประสิทธิภาพ เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานจริง อน่ึง หากบุคลากรใชความ
ละเอียดออนในการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ อยางมีสติ ผลงานที่ไดรับก็จะประสบ
ความสําเร็จมีประสิทธิภาพอยางแนนอน และยั่งยืน ทั้งน้ี ความมีประสิทธิภาพที่เกิดแกตัว
บุคลากรก็จะเปนเสมือนตัวชี้วัดที่สงผลใหการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ตามหลักอิทธิบาท ๔” เปนการศึกษาระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมขอมูลจาก
ประชากรที่ใชศึกษา คือ บุคลากรของสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดแก 
ขาราชการประจํา ขาราชการชวยราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางตามสัญญา
จาง ลูกจางบริษัทผู รับเหมาทําความสะอาดอาคารและสถานที่ รวมถึงนักศึกษาฝกงาน    
จํานวน ๑๒๒ คน โดยใชแบบสอบถาม เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการสรุปผลการศึกษา วิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequency), คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (Mean), คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation), ใชการทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One – way ANOVA) ซ่ึงสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ๕.๑.๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาคร้ังนี้ พบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกสวน
ใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน ๗๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๗.๔ มีอายุนอยกวา ๓๐ ป จํานวน ๖๔ คน 
คิดเปนรอยละ ๕๒.๕ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๗๗ คน คิดเปนรอยละ ๖๓.๑ เปน
นักศึกษาฝกงาน จํานวน ๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๘.๕ และมีรายไดต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาท 
จํานวน ๗๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๑.๕ 

 ๕.๑.๒ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ของบุคลากรสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก 

 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ประกอบดวย ดานฉันทะ : ความตองการที่จะทํา ใฝใจรักที่จะทําส่ิงน้ันอยูเสมอ และปรารถนาที่
จะทําใหไดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป ดานวิริยะ : ขยัน หม่ันประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง 
อดทน เอาธุระ และไมทอถอย ดานจิตตะ : ตั้งจิตรับรูในสิ่งทํา และทําส่ิงน้ันดวยความคิด เอา
จิตฝกใฝ ไมปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่งที่ทํา และดานวิมังสา : 



 ๑๓๕ 

หม่ันใชปญญาพิจารณา ใครครวญ ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทําน้ัน 
มีการวางแผน วัดผล และคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง  

 ๑. ภาพรวม ๔ ดาน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตาม
หลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = ๔.๑๙) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานฉันทะ มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ อยู
ในระดับมากท่ีสุด ( X = ๔.๒๖) สวนดานที่เหลือมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกอยูในระดับมาก  

 ๒. ดานฉันทะ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลัก   
อิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X  = ๔.๒๖) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
สวนใหญบุคลากรมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยูในระดับมากที่สุดโดยเรียงลําดับไดดังนี้ 
บุคลากรมีความยินดีรับผิดชอบและพรอมใหคําแนะนําปรึกษา และรวมแกปญหาของงานนั้นๆ 
ดวยความเต็มใจ ( X  = ๔.๓๙)  บุคลากรปฏิบัติงานดวยความชื่นชอบมุงหวังใหผลงานที่ไดรับ
บรรลุผลตามจุดมุงหมาย ( X  = ๔.๓๘) บุคลากรรักที่จะปฏิบัติและพัฒนางานอยูตลอดเวลาไม
หยุดน่ิงเพ่ือใหผลงานที่ไดรับมีประสิทธิผล ( X  = ๔.๓๔) บุคลากรมีความเห็นอกเห็นใจผูมา
ติดตอขอรับบริการและใหความชวยเหลือดวยความเต็มใจ ( X  = ๔.๓๓) และบุคลากร
ปฏิบัติงานดวยความสมัครใจและมุงหวังในผลสําเร็จของงานเหนือส่ิงอ่ืนใด บุคลากรรักการ
บริการและมีสวนรวมในการปฏิบัติงานดวยใจจริง ( X  = ๔.๓๒) สวนขอที่เหลือมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกอยูในระดับมาก  

 ๓. ดานวิริยะ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลัก
อิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = ๔.๑๘) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
บุคลากรมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยูในระดับมากที่สุดโดยเรียงลําดับไดดังน้ี บุคลากร
ปฏิบัติงานทันทีที่ไดรับมอบหมายไมยอทอตออุปสรรคและไมละทิ้งงาน ( X  = ๔.๓๑) บุคลากร
พยายามและหมั่นเพียรที่จะหาประสบการณในการปฏิบัติงานใหเพ่ิมพูน ( X  = ๔.๒๗) และ
บุคลากรมีมานะบากบั่นไมเกียจครานตอการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความสําเร็จของงานเปนที่ตั้ง 
( X  = ๔.๒๔) สวนขอที่เหลือมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกอยูใน
ระดับมาก  

 ๔. ดานจิตตะ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลัก
อิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = ๔.๑๙) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
บุคลากรมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยูในระดับมากที่สุดโดยเรียงลําดับไดดังน้ี บุคลากรมี
ความตั้งม่ันและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ( X  = ๔.๓๔) 
บุคลากรมีความเอาใจใสงานและเพื่อนรวมงานเม่ือพบปญหาก็พรอมที่จะแกไข ( X  = ๔.๓๐) 



 ๑๓๖ 

บุคลากรมีจิตอาสาเปนมิตรกับเพ่ือนรวมงานและผูเขารับบริการดวยความจริงใจ ( X  = ๔.๒๘) 
บุคลากรรับรูและรับผิดชอบในงานอยางเต็มที่แมงานจะมีอุปสรรค ( X  = ๔.๒๖) และบุคลากรมี
ใจจดจอกับงานที่ปฏิบัติโดยคํานึงถึงความสําเร็จของงานมากกวาปริมาณงาน ( X  = ๔.๒๒) 
สวนขอที่เหลือมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกอยูในระดับมาก  

 ๕. ดานวิมังสา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = ๔.๑๑) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
บุคลากรมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยูในระดับมากที่สุดคือ บุคลากรไดนําความรูที่ไดจาก
การปฏิบัติงานครั้งที่ผานมาเพ่ือเปนเกณฑปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในครั้งตอไป  
( X  = ๔.๒๘) สวนขอที่เหลือมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยูในระดับมาก 

 ๕.๑.๓ ผลการเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 ทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบดวย ดานฉันทะ ดานวิริยะ ดานจิตตะ และดานวิมังสา จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และรายได แสดงดวยคาเฉลี่ย 
ค า เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  ค าที  ( t-test)  และการวิ เคราะหความแปรปรวนทาง เ ดียว               
(One – way ANOVA) นําไปสูการตอบสมมติฐานท่ีตั้งไวซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียด          
ดังตารางที่ ๕.๑ 

                                                                                             ผลการทดสอบ 
 
            ตัวแปรอิสระ                                     ยอมรับสมมติฐาน            ปฏิเสธสมมติฐาน 

 

ปจจัยสวนบคุคล                                                ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
                                                                                             ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
เพศ                                                                              √                                     - 

อายุ                                                                               -                                     √ 

ระดับการศึกษา                                                             -                                     √ 

ตําแหนง                                                                        -                                     √ 

รายได                                                                            -                                     √ 

ตารางที่ ๕.๑  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 



 ๑๓๗ 

 จากตารางที่ ๕.๑ สามารถอธิบายผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยแยกตาม
ปจจัย ดังตอไปน้ี 
 ๑. ปจจัยดานเพศ 
 บุคลากรที่มีเพศตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไมแตกตาง จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ในดานวิมังสา 
สวนทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ในดานฉันทะ วิริยะ และจิตตะ ไมแตกตางกัน 
 ๒. ปจจัยดานอายุ   
 บุคลากรที่มีอายุตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรที่มีอายุตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ไมแตกตางกันทุกดาน 
 ๓. ปจจัยดานการศึกษา 
  บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไมแตกตาง จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกันมีทัศนะตอ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔  ไมแตกตางกัน
ทุกดาน 
 ๔. ปจจัยดานตาํแหนง 
  บุคลากรที่มีตําแหนงตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไมแตกตาง จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรที่มีตําแหนงตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ไมแตกตางกันทุกดาน 
 

 ๔. ปจจัยดานรายได 
       บุคลากรที่มีรายไดตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
เม่ือจําแนกการพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรท่ีมีรายไดตางกันมีทัศนะตอประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ไมแตกตางกันทุกดาน 
 
 



 ๑๓๘ 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

 ๑. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลัก    
อิทธิบาท ๔   

 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ตามหลักอิทธิบาท ๔ พบวา บุคลากรสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาบุคลากรมีการปฏิบัติงานมี
ป ร ะ สิท ธิ ภ าพปร ะสบคว ามสํ า เ ร็ จ อย า งน าพอ ใ จ  ซ่ึ ง ส อดคล อ ง กั บผลกา ร วิ จั ย                     
ของจินตนา  เวชกามา ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพกรมที่ดิน : กรณีศึกษาการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม ของสํานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ” ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูมารับ
บริการตอการใหบริการจดทะเบียน และนิติกรรมของสํานักงานที่ดิน จังหวัดกาฬสินธุโดย
รวมอยูในระดับมาก สวนความเหมาะสมของกระบวนการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก
เชนกัน และเจาหนาที่ผูบริการเห็นวาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามโครงการสงเสริม
ประสิทธิภาพกรมที่ดิน ของสํานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความคุมคา/ประหยัด และดานความพึงพอใจของเจาหนาที่ 
อยูในระดับมาก๑ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปทุมพร สุขอาษา ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง   
“การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกร
ชุมชนระดับตําบล จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบล จังหวัด
สมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานที่สูงสุด ไดแก การสงเสริมสนับสนุน
ประสานงานใหผูแทนองคกรชุมชนเครือขาย มีสวนรวมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง๒   
ทั้งน้ี ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของวิภาพร วีรฤทธิชัย ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบ
ของการบริหารลูกคาสัมพันธตอประสิทธิภาพการทํางานความพึงพอใจในการใหบริการ

                                          
 ๑จินตนา เวชกามา, “การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามโครงการสงเสริมประสิทธิภาพ
กรมท่ีดิน : กรณีศึกษาการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ของสํานักงานท่ีดินจังหวัดกาฬสินธุ”,
วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
,๒๕๔๗), บทคัดยอ.  
 ๒ปทุมพร สุขอาษา, “การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารศูนย
ประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบล จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขา
สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ๒๕๔๖), บทคัดยอ. 



 ๑๓๙ 

และผลการดํา เนินงานของสํา นักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัย
พบวา ผูประกอบการสํานักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับ
การมีประสิทธิภาพการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
อยูในระดับมาก ไดแก ดานระยะเวลาที่ใหบริการ เชน เม่ือมีงานเรงดวน พนักงานทุกคนพรอมที่
จะใหความชวยเหลืองาน ธุรกิจมีความตรงตอเวลาในการใหบริการแกลูกคา เปนตน และดาน
คุณภาพของการใหบริการ เชน ธุรกิจมีการอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา มีการติดตอส่ือสาร 
และประสานงานที่ดี ธุรกิจสามารถใหคําปรึกษาไดหลากลายครบวงจร รวดเร็ว จริงใจ ธุรกิจมี
ประสบการณในการใหบริการลูกคาเปนระยะเวลายาวนาน ซ่ึงสามารถสรางความนาเชื่อถือ
ใหกับลูกคาได๓ สอดคลองกับผลการวิจัยของวนิดา ภูภักดี ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด” ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูมี
ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง และเม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมาก ๒ ดาน คือ ดานความไวเน้ือเชื่อใจและดานการส่ือสาร
แบบเปด๔ สอดคลองกับผลการวิจัยของโคมทอง ถานอาดนา ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง 
“ความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณวิชาชีพและประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชี
ธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัยพบวา จรรยาบรรณวิชาชีพ ดาน
ความโปรงใส ความเปนอิสระความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ดานความรูความสามารถ
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความลับ และ
ดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีผูประกอบวิชาชีพ
ปฏิบัติหนาที่ให มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํา งานโดยรวม เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา จรรยาบรรณวิชาชีพ ดานความโปรงใส ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรมและความ
ซ่ือสัตยสุจริตดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพการทํางานดานผลการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานความโปรงใส 
ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรมและความสุจริต ดานความรูความสามารถและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบตอผูรับบริการและการรักษาความลับ และดานความรับผิดชอบ
ตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวนหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูประกอบวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ใหมี

                                          
 ๓วิภาพร วีรฤทธิชัย, “ผลกระทบของการบริหารลูกคาสัมพันธตอประสิทธิภาพการทํางานความ
พึงพอใจในการใหบริการและผลการดําเนินงานของสํานักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”,วิทยานิพนธ
บัญชีมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙), หนา ๑๘๕.  
 ๔วนิดา ภูภักดี, “ความคิดเห็นของผูบริหารและครูท่ีมีตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต
,(สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, ๒๕๔๗), บทคัดยอ. 



 ๑๔๐ 

ความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางานดานตนทุน และดานเวลา๕  และผลงานวิจัยที่
สอดคลองในลําดับสุดทายคือผลการวิจัยของพัชราพร วีรสิทธ์ิ ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง 
“ความสัมพันธระหวางองคประกอบหาประการของบุคลิกภาพและความสามารถในการ
เผชิญปญหาและอุปสรรคตามอิทธิบาท ๔ ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูในสํานักงาน
ประกันสังคม” ผลการวิจัย พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูในสํานักงานประกันสังคม สวน
ใหญมีความสามารถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคตามอิทธิบาท ๔ โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง และมีองคประกอบดานฉันทะ และดานจิตตะอยูในระดับปานกลาง๖  

 เม่ือพิจารณารายดานผูศึกษาวิจัยไดแยกประเด็นการอภิปรายประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก ดังน้ี 

 ๑. ดานฉันทะ จากการศึกษา พบวา การปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ภาพรวมในดานฉันทะ อยูในระดับมากที่สุด ขอมูลดังกลาวแสดง
ใหเห็นวาบุคลากรมีความยินดีรับผิดชอบและพรอมใหคําแนะนําปรึกษาและรวมแกปญหาของ
งานนั้นๆ ดวยความเต็มใจ ปฏิบัติงานดวยความชื่นชอบมุงหวังใหผลงานที่ไดรับบรรลุผลตาม
จุดมุงหมาย รักที่จะปฏิบัติและพัฒนางานอยูตลอดเวลาไมหยุดน่ิงเพ่ือใหผลงานที่ไดรับมี
ประสิทธิผล มีความเห็นอกเห็นใจผูมาติดตอขอรับบริการและใหความชวยเหลือดวยความเต็มใจ 
ปฏิบัติงานดวยความสมัครใจ มุงหวังในผลสําเร็จของงานเหนือส่ิงอ่ืนใด รักการบริการ และที่
สําคัญคือมีสวนรวมในการปฏิบัติงานดวยใจจริง มีความพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู เต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานกับองคการตลอดไป ถือวาตนเองเปนสวนหนึ่งที่จะปฏิบัติงานใหองคการประสบ
ความสําเร็จ ใฝใจรักที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหไดผลดียิ่งขึ้นไป และมีพึงพอใจใน
คาตอบแทนวาเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และความรูความสามารถของตน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของชนสิทธ์ิ พฤฒิพิทักษ ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสนจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

                                          
 ๕โคมทอง ถานอาดนา, “ความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณวิชาชีพและประสิทธิภาพการทํางาน
ของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, วิทยานิพนธบัญชีมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๘), บทคัดยอ. 
 ๖พัชราพร วีรสิทธิ์, “ความสัมพันธระหวางองคประกอบหาประการของบุคลิกภาพ และความ
สามรถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคตามอิทธิบาท ๔ ของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานอยูในสํานักงาน
ประกันสังคม”, วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
มหาวิทยาลัยรามคาํแหง, ๒๕๔๖), บทคัดยอ. 



 ๑๔๑ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน บุคลากรมีความพึงพอใจมากในการ
ปฏิบัติงานโดยสวนใหญเห็นวางานที่ปฏิบัติใหผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงาน๗ 

 ๒. ดานวิริยะ จากการศึกษา พบวา การปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ เม่ือจําแนกการพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากที่สุด ขอมูล
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาบุคลากรมีการปฏิบัติงานทันทีที่ไดรับมอบหมาย ไมยอทอตออุปสรรค
และไมละทิ้งงาน มีความพยายามและหม่ันเพียรที่จะหาประสบการณในการปฏิบัติงานให
เพ่ิมพูน มีมานะบากบั่นไมเกียจครานตอการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความสําเร็จของงานเปนที่ตั้ง 
มีความมุงม่ันและอุทิศตนเพื่อการทํางานในหนาที่โดยไมทอถอย มีความกระตือรือรนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเน่ือง เต็มใจสละเวลา
สวนตัวเพ่ือทํางานที่คั่งคางใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา ปลูกจิตสํานึกและใหกําลังใจเพื่อน
รวมงาน ที่จะชวยกันฝาฟนอุปสรรคตางๆ เพ่ือกาวไปสูความสําเร็จ แสวงหาและคิดคนวิธีการ
ใหมๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเพื่อนรวมงานใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคม
ปจจุบัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของเกษม คําศรี ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี” ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานอยู
ในระดับมาก ๙ ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย คือ ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในงาน 
ดานนโยบายและการบริหาร ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานสภาพ
ของการทํางาน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานลักษณะของงานดานการไดรับการยกยอง 
และดานความกาวหนา๘ 

 ๓. ดานจิตตะ จากการศึกษา พบวา การปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ เม่ือจําแนกการพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากที่สุด ขอมูล
ดังกลาวแสดงใหเห็นวา บุคลากรมีความตั้งม่ันและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย มีความเอาใจใสงานและเพื่อนรวมงานเม่ือพบปญหาก็พรอมที่จะแกไข มีจิตอาสา
เปนมิตรกับเพ่ือนรวมงานและผูเขารับบริการดวยความจริงใจ รับรูและรับผิดชอบในงานอยาง

                                          
 ๗ชนสิทธิ์ พฤฒิพิทักษ, “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, ๒๕๔๖), หนา ๖๔.  
 ๘เกษม คําศรี, “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี”, วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ๒๕๔๗), บทคัดยอ.  



 ๑๔๒ 

เต็มที่แมงานจะมีอุปสรรค ที่สําคัญคือบุคลากรมีใจจดจอกับงานที่ปฏิบัติโดยคํานึงถึงความสําเร็จ
ของงานมากกวาปริมาณงาน มีใจผูกพันอยูกับงานในหนาที่ รับรูและใครครวญในสิ่งที่ทํา และทํา
สิ่งน้ันดวยความรอบคอบ ติดตามและรับรูสถานการณขององคการเพ่ือปรับปรุงหนาที่ให
สอดคลองกับนโยบายและความสําเร็จขององคการเปนหลัก มีความม่ันคงและจริงใจที่จะทํางาน
ตลอดไป แมในยามที่เกิดภาวะวิกฤต และผลกระทบจากเหตุการณผันผวนจากปจจัยแวดลอม
ภายนอก คอยติดตามและประเมินความตองการของผูบังคับบัญชาดวยความเอาใจใส และสนอง
ความตองการของผูบังคับบัญชาไดอยางเปนที่นาพึงพอใจ และมุงเนนการรักษาประสิทธิภาพ
ของงานโดยการสรางความไววางใจใหกับผูรวมงาน มีการคนควาขอมูลอยางตอเน่ือง และ
พัฒนาความสัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของสุทธิคําพร 
บําราญ ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพัฒนากร กรณีศึกษาเฉพาะ
จังหวัดปตตานี” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานน้ัน การไดรับการสนับสนุน
จากผูบังคับบัญชามีความเก่ียวพันมากที่สุดกับการปฏิบัติงาน สวนปจจัยอ่ืน ๆ คือความเขาใจ
ในบทบาทของพัฒนากร บรรยากาศองคกร ความมีมนุษยสัมพันธ ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน และการมีโอกาสปฏิบัติตามบทบาทของพัฒนากรมีผลกับการปฏิบัติงาน 
ตามลําดับ๙ 

 ๔. ดานวิมังสา จากการศึกษา พบวา การปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ เม่ือจําแนกการพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากที่สุดคือ 
บุคลากรไดนําความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานครั้งที่ผานมาเพ่ือเปนเกณฑปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในครั้งตอไป คิดคนวิธีการแกไขปรับปรุงงาน มีการวางแผน กําหนดขั้นตอน และ
วิธีการปฏิบัติ เพ่ือใหงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น มีการ
วิเคราะหสถานการณทั้งภายในและภายนอก เพ่ือแกไขจดออนรักษาจุดแข็ง หลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจ
เปนภัยอีกดาน และมองหาโอกาสหรือจังหวะที่เหมาะสม เพ่ือใหงานในหนาที่เปนไปดวยความ
ราบร่ืนประสบผลสําเร็จ ใชเหตุผลในการตัดสินใจ โดยสามารถชี้แจงและทําความเขาใจกับเพ่ือน
รวมงานได และใชมาตรการและบรรทัดฐานเดียวกันในการปฏิบัติกับผูเก่ียวของทุกคน ไมวาจะ
เปนผูบังคับบัญชาหรือเพ่ือนรวมงาน เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม ความเขาใจ ความสัมพันธอันดี
ตอกันและมีการพิจารณาไตรตรองงานอยางรอบคอบเพ่ือปรับปรุงงานใหดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของบุญมี บุญเอ่ียม ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ศึกษาการนําอิทธิบาท ๔ ไปใชใน
การทํางานของพนักงานศูนยควบคุมการบินภูเก็ต บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย

                                          
 ๙สุทธิคําพร บําราญ, “ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของพัฒนากร กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัด
ปตตานี”, วิทยานิพนธพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร, ๒๕๔๐), บทคัดยอ.  



 ๑๔๓ 

จํากัด” ผลการวิจัย พบวา การนําอิทธิบาท ๔ ไปใชในการทํางานของพนักงานศูนยควบคุมการ
บินภูเก็ต โดยภาพรวม และรายองคประกอบอยูในระดับมาก นอกจากน้ีพนักงานศูนยควบคุม
การบินภูเก็ต มีการนําอิทธิบาท ๔ ไปใชในการทํางานใหประสบผลสําเร็จโดยอาศัยแรงจูงใจ
ภายนอก และใชอิทธิบาท ๔ มากนอยขึ้นอยูกับลักษณะของงาน วิธีนําอิทธิบาท ๔ ไปใช คือ
ตองสรางฉันทะใหเกิดขึ้นในใจของตนเปนเบื้องตนกอน เพ่ือใหเกิดความชอบหรืออยากที่จะ
ทํางาน น้ัน ๆ จากน้ันตองใชวิริยะ คือ ความเพียรพยายาม ความอดทนในการตอสูกับอุปสรรค
ตาง ๆเพ่ือที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จตามเปาหมาย ในขณะที่ทํางานตองมีจิตตะ คือ ความตั้งใจ
หรือเอาใจใส มีความรับผิดชอบตองานที่ทํา เพ่ือใหไดผลงานที่ดีมีคุณภาพ และสุดทายตองใช
วิมังสา คือ การพิจารณาไตรตรองงานที่ทําอยางรอบคอบ มีการตรวจสอบขอบกพรองจากการ
ทํางานแลวหาทางแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นในครั้งตอ ๆ ไป เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด๑๐  

 ๒. การเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ 

   การเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล อันไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนง และรายได พบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกที่
มีเพศท่ีแตกตางกัน มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิ
บาท ๔ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สวนบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานภายในสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกที่มีอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และรายได ที่
แตกตางกัน มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายไดดังน้ี 

 ๑. ดานเพศ   

  บุคลากรที่มีเพศแตกตางกัน มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกตางกัน เพศชายมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการในดาน
การหม่ันใชปญญาพิจารณา ใครครวญ ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบขอบกพรองของงาน
ในหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการวางแผน วัดผลประเมินผลการดําเนินงาน และ
คิดคนวิธีแกไขปรับปรุงงานสูงกวาเพศหญิง เน่ืองจากเพศชายมีความสุขุมนุมลึก มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่โดยเฉพาะนโยบายและการบริหารงาน มีการสรางความสัมพันธกับเพ่ือน

                                          
 ๑๐บุญมี บุญเอี่ยม, “ศึกษาการนําอิทธิบาท ๔ ไปใชในการทํางานของพนักงานศูนยควบคุมการ
บินภูเก็ต บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด”, วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๔), บทคัดยอ. 



 ๑๔๔ 

รวมงาน หัวหนางาน และใหความสําคัญตอความเจริญกาวหนา ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
มนฤทัย ลาภเฉลิมพงศ ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับภาคพื้นประจําทาอากาศยานกรุงเทพฯ ของบริษัท 
การบินไทยจํากัด (มหาชน)” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยในการปฏิบัติงาน ไดแก ลักษณะการ
ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธกับหัวหนางาน 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน นโยบายและการบริหารงาน และความมั่นคงและความปลอดภัย 
มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับภาคพ้ืนประจําทาอากาศ
ยานกรุงเทพฯของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕๑๑ 

 ๒. ดานอายุ 

 บุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ไมแตกตางกัน เน่ืองจากบุคลากรของสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกมีระบบการทํางานที่เอ้ืออํานวยตอกัน ทิศทางการดําเนินงานสอดคลองกัน ผูที่มี
คุณวุฒิและวัยวุฒิสูงจะเปนแบบอยางและเปนที่ปรึกษาคอยใหความรูและรวมแกไขปญหาใหกับ
ผูที่มีวัยวุฒิหรือประสบการณนอยกวาเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของวรวิมล บุตร
อํามาตย ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของพนักงาน
ไปรษณียพิษณุโลก” ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมหลังการพัฒนาสูงกวา
ประสิทธิภาพของทีมงานกอนการพัฒนาโดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
สําหรับวิธีการพัฒนาที่สําคัญมี ๕ ประการ คือ การเปนแบบอยางและเปนที่ปรึกษา การให
ความรูที่ตองการ การใหทุกคนมีสวนรวมในการแกปญหา การกํากับดูแลชี้นําของหัวหนา
ทีมงาน และการสะทอนคําชมของผูใชบริการ๑๒ 

     ๓. ดานระดับการศึกษา 

 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงาน
จังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ไมแตกตางกัน เน่ืองจากบุคลากรของสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกมีระดับการศึกษาที่หลากหลายโดยเฉพาะผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี    
แตดวยงานในหนาที่รับผิดชอบและภารกิจที่ไดรับมอบหมายทําใหบุคลากรทุกคนคํานึงถึงความ

                                          
 ๑๑มนฤทัย ลาภเฉลิมพงศ, “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตอนรับภาคพ้ืนประจําทาอากาศยานกรุงเทพฯ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)”, ภาคนิพนธ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (สาขาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๔๘), บทคัดยอ.  
 ๑๒วรวิมล บุตรอํามาตย, “การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของพนักงานไปรษณีย
พิษณุโลก”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขายุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม, ๒๕๔๙), หนา ๑๐๔.  



 ๑๔๕ 

ตองการขององคการเปนหลัก ไมวาจะมีระดับการศึกษาอยางไร ความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงานก็เหนือสิ่งอ่ืนใดเสมอ เพราะทุกคนในสํานักงานจังหวัดถือหลักความสําเร็จตาม
เปาหมาย เวลา และสถานการณ เพ่ือใหองคการมีประสิทธิภาพเทาเทียมกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของสุคนธรัตน  เถาสุวรรณ ที่ไดทําการศึกษาเร่ือง “ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล” 
ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เพ่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
สําเร็จไดตามเปาหมายทันกับเวลาในสถานการณที่บีบบังคับ และผลการทํางานขององคการ    
มีประสิทธิภาพสูง อยูในระดับสูง๑๓ 

 ๔. ดานตําแหนง 

 บุคลากรที่มีตําแหนงแตกตางกัน มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ไมแตกตางกัน เน่ืองจากบุคลากรสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก    
มีการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานโดยการเห็นความสําคัญของการทํางานเปนทีม และ
ตระหนักถึงประโยชนสวนรวมขององคการ กลาวคือ ตําแหนงหนาที่การงานนั้นเปนเพียงกรอบ
ที่วัดระดับความสําเร็จสวนตน แตเม่ือมองในรายละเอียดดานความรับผิดชอบในหนาที่การงาน 
และดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงานแลว บุคลากรทุกทานมีความรับผิดชอบและ
ความสามารถเสมอกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของอําพน ธรรมโชติ ที่ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด
เพชรบุรี” ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน การไฟฟาสวน
ภูมิภาค ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อันดับที่ ๑ ดานจิตสํานึก
ในการใหบริการ รองลงมาดานการทํางานเปนทีม ดานการตระหนักถึงประโยชนสวนรวมของ
องคการ ดานความรับผิดชอบในหนาที่การงาน และดานความรูความสามารถในงานตามลําดับ 
สวนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาพนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี ที่มีระดับ
การศึกษาตางกันมีการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี ที่มีเพศตางกัน         

                                          
 ๑๓สุคนธรัตน เถาสุวรรณ, “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการ
ปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๐), บทคัดยอ.  



 ๑๔๖ 

อายุตางกัน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน อัตราเงินเดือนตางกัน และระดับตําแหนงตางกัน
มีการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวมไมแตกตางกัน๑๔ 

 ๕. ดานรายได 

 บุคลากรที่มีรายไดแตกตางกัน มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัด
พิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ไมแตกตางกัน เน่ืองจากสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกมีการสราง
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานทั้งดานนโยบายและการบริหารงานที่เหมาะสมตามวิสัยทัศน
ขององคการ มีลําดับขั้นความกาวหนาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการสรางรากฐานความ
ม่ันคงในการปฏิบัติงานสูงตามมาตรฐาน ดังนั้นไมวาบุคลากรที่มีรายไดต่ําหรือรายไดสูง จะมี
ระดับการปฏิบัติงานที่สอดคลองกัน มีเปาหมายในการสรางประสิทธิภาพใหแกองคการทัดเทียม
กัน แนวทางการสรางและรักษาไว ซ่ึงประสิทธิภาพการดําเนินงานจึงไมแตกตางกัน              
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของบุณวียร ไขวพันธุ ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนะการ
ปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลางกรมการจัดหางาน เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอทัศนะ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมการจัดหางาน” ผลการวิจัยพบวา ทัศนะตอการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ กรมการจัดหางานในสวนกลางในภาพรวม มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับคอนขางมากในการปฏิบัติงานปจจัยที่มีผลตอทัศนะในการปฏิบัติงาน พบวา 
สภาพแวดลอมในการทํางานนโยบายและการบริหาร ความกาวหนาในการทํางาน ความม่ันคง
ในการทํางานสวัสดิการและผลตอบแทนในการทํางาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและ
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน๑๕ 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตาม
หลักอิทธิบาท ๔ จากที่ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตั้งแตตน ทําใหมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้
น้ีแยกไดเปน ๒ ประเด็น ดังน้ี 

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช 
 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะสําหรบัการวิจัยคร้ังตอไป 

                                          
 ๑๔อําพน ธรรมโชติ, “การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดเพชรบุรี”, วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (สาขาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต, ๒๕๕๐), บทคัดยอ.  
 ๑๕บุณวียร ไขวพันธุ, “ทัศนะตอการปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลางกรมการจัดหางาน”,
ภาคนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะพัฒนาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๔), 
บทคัดยอ. 



 ๑๔๗ 

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช 

 จากผลการวิจัยที่ไดนําเสนอไปแลวน้ัน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อสรางแนวทางแกไข
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลัก     
อิทธิบาท ๔ ดังน้ี 

 ๑.๑ สรางวัฒนธรรมองคการที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน เชน มีกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับและบทลงโทษ ภายในหนวยงานเพื่อใหบุคลากรในองคการยึดเปนแนวปฏิบัติอยาง
จริงจัง เชน การมาทํางานตามเวลาราชการ พักตามเวลาราชการ เปนตน 
 ๑.๒ สรางความสามัคคีกลมเกลียวในหนวยงาน สรางทีมงานที่เปนปกแผนเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน เม่ือมีภารกิจเรงดวนแทรกเขามาทีมงานก็พรอมจะรับมือกับงานไดทุก
สถานการณ 
 ๑.๓ สรางระบบการทํางานที่ไมยึดติดกับตัวบุคคลแตใหคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
งาน ความถูกตองรวดเร็วของงาน และเปาหมายขององคการเหนือสิ่งอ่ืนใด 
 ๑.๔ มีการฝกอบรมในหนวยงานในลักษณะแลกงานกันทํา เฉพาะงานที่ตองมีการ
ใหบริการและติดตอประสานงาน ไมใชงานในเชิงลึก ทั้งนี้ ก็เพ่ือใหการประสานงานเปนไปดวย
ความเรียบรอยงานไมติดขัด บุคลากรทุกคนในหนวยงานตองตอบโจทยความตองการของผูมา
ติดตองานไดทุกคนไมรอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 ๑.๕ สรางบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑการปฏิบัติงานของตนเองใหชัดเจน เพ่ือเปน
ตัวอยางใหกับผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา โดยเปนบรรทัดฐานที่ทุกคนยอมรับและชวย
สงเสริม 
 ๑.๖ กลาคิด กลาพูด และกลาทํา หมายถึง เม่ือไดรับนโยบายหรือขอส่ังการก็ใช
ความคิดสรางสรรคเพ่ือหารูปแบบการทํางาน และนําส่ิงที่คิดไวนําเสนอในที่ประชุมเพ่ือหา
จุดออน-จุดแข็ง ของผลงาน และกลาทําเม่ืองานที่ตนเองไดคิดไดพูดน้ันเปนที่ยอมรับแลว โดย
ทําดวยความพยายาม ความมุงหวัง และความทุมเท  
 ๑.๗ ปลูกฝงการปฏิบัติงานที่ตองยึดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอส่ังการ เพ่ือสรางงาน
ที่มีความถูกตองมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยังตองปลูกฝงหลักธรรมใหบุคลากรไดยึดเหน่ียว
สําหรับปฏิบัติงาน โดยคอยๆ ใหซึมซับจากกิจกรรมเล็กๆ นอยๆ ภายในองคการ เชน กิจกรรม
สุดสัปดาหธรรม คือ มีการดําเนินกิจกรรม ฟงเทศน น่ังสมาธิ หรือสวดมนตในทุกวันศุกรสัปดาห
ละ ๑ คร้ัง หรือการเขาคายพุทธ ปฏิบัติธรรมเดือนละ ๒ คร้ัง เปนตน 
 ๑.๘ จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการทํางานอยางนอยปละ ๔ คร้ัง (รอบไตรมาส) 
เพ่ือกระตุนบุคลากรใหมีไฟในการปฏิบัติงานไมเฉื่อยชา 
 ๑.๙ สรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร เชน รางวัล คาตอบแทน โบนัส การทองเที่ยว
เชิงวิชาการ หรือการชมเชยเม่ือปฏิบัติงานดี เพ่ือเปนการใหกําลังใจแกบุคลากรและเปน



 ๑๔๘ 

แบบอยางที่ดีใหบุคลากรคนอ่ืน และเปนแรงจูงใจใหบุคลากรรักที่จะปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ 
 ๑.๑๐ มีแบบชี้วัดความสําเร็จของงานเฉพาะภายในองคการ เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยใชระดับคะแนนเปนเกณฑการพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือเปนการวัดประสิทธิภาพของ
ผลงานกอนที่จะใชงานจริง และลดปญหาขอผิดพลาดในการดําเนินงานคร้ังตอไป 

 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ซ่ึงไดมีทั้งปญหา-อุปสรรค และขอเสนอแนะที่
หลากหลาย จึงไดขอคิดสําหรับผูวิจัยที่จะดําเนินการวิจัยในครั้งตอไป ดังน้ี  
 ๑) ควรเปลี่ยนประชากรกลุมตัวอยางและสถานที่ในการศึกษาวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบ
กับการวิจัยในครั้งน้ี 
 ๒) ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์หลังจากมีการนําหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกตใชในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก  
 ๓) ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรเอกชนและ
พนักงานหรือเจาหนาที่ในองคกรภาครัฐ 
 ๔) ควรศึกษาทัศนคติของผูบริหารเกี่ยวกับการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชใน
การบริหารองคการ 
 ๕) ควรศึกษาผลที่เกิดจากการนําหลักธรรมอ่ืนมาใชรวมกับหลักอิทธิบาท ๔ โดย
คํานึงถึงวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยเปนหลัก๑๖ เชน หากตองการใหองคการมีความเปนเลิศ
ในดานการบริการควรใชหลักพรหมวิหาร ๔ ประกอบดวย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 
หรือสังคหวัตถุ ๔ ประกอบดวย ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา หากตองการสราง
ความเจริญของในงานใหแกองคการ ควรใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ประกอบดวยสัจจะ ทมะ ขันติ 
และจาคะ หากตองการประพฤติชอบทั้งดานการงานและการดําเนินชีวิต ควรเลือกใชศีล ๕ 
ประกอบดวย การละเวนจากการปลงชีวิต เวนจากการลักทรัพย เวนจากการประพฤติผิดในกาม 
เวนจากการพูดเท็จ และเวนจากการด่ืมสุราและสิ่งเสพติดทั้งหลาย หากตองการดํารงตนเปน
แบบอยางที่ดีควรเลือกใชหลักธรรมกัลยาณมิตร และหากตองการแกปญหาใหเปนควรเลือกใช

                                          
 ๑๖สมหมาย บัวจันทร พันตรี, “การวิเคราะหและยกระดับความพึงพอใจในการใหบริการ
ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของสํานักงานเขตบางแคกรุงเทพมหานคร” , วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),       
หนา ๑๓๔. 



 ๑๔๙ 

หลักธรรมอริยสัจ  ๔  ประกอบดวย  ทุกข  (ปญหา )  สมุทัย  ( เหตุแห งปญหา )  นิ โรธ                
(เปาที่ตองการแกไขผลที่ตองการ) และมรรค (วิธีแกที่เหตุ) เปนตน 
 ๖ )  ควรทํ าการวิ จัย เชิ ง เปรียบเทียบความคิด เ ห็นระหว างปจ จัยภายใน        
(บุคลากรภายในองคการ) และปจจัยภายนอก (บุคลากรที่มารับบริการ) 
 ๗) ควรทําการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
ในภาพรวมตามหลักธรรม เชน ฆราวาสธรรม ๔ , พรหมวิหาร ๔, สังคหวัตถุ ๔ ฯลฯ         
ตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอม ตอไป 
 ๘) ควรทําการวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเพ่ิมตัวแปรตนเปน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพราะระยะเวลาการปฏิบัติงานจะสงผลถึงความรัก ความพอใจ และ
ความเพียรในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน 
  
 

   



 

 

๑๕๐ 

บรรณานุกรม 

๑.  ภาษาไทย  : 

 ก. ขอมูลปฐมภูมิ  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
    กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

 ข. ขอมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ : 

เกรียงศักด์ิ  เขียวยิ่ง. การบริหารรัฐกิจ แนวคิด หลักการ และการปฏิบัติ. ขอนแกน : หาง 
 หุนสวนจํากัดขอนแกนการพิมพ ๒๕๓๕. 
จุฑา  เทียนไทย. การจัดการมุมมองนักบริหาร กรุงเทพมหานคร : แมคกรอฮิล ๒๕๔๘.   
ชัชวาล  วงษประเสริฐ. การจัดการสารสนเทศเบื้องตน กรุงเทพมหานคร : ธรรมกมลการ
 พิมพ ๒๕๔๘.     
ชาญชัย  เจนครองธรรม. หลักและทฤษฎีการบริหาร ในตําราคูมือสอบของพนักงานเทศบาล 
 ฉบับสมบูรณ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสยามรัตนฟลม.  
ชูศรี วงศรัตนะ. เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิตการพิมพ, ๒๕๔๑. 
ติน  ปรัชญพฤทธิ์. ศัพทรัฐประศาสนศาสตร. พิมพคร้ังที่ ๖ กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๖.   
ทิพาวดี  เมฆสวรรค. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย : เพื่อการปฏิรูประบบราชการสํานักงาน
 คณะกรรมการเพื่อการปฏิรูประบบราชการ กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน ก.พ. 
  ๒๕๔๓. 
ธงชัย  วงศชัยสุวรรณ. วิทยาการบริหาร กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมศาสตร ๒๕๔๐.  
ธงชัย  สันติวงษ. การบริหารคาจางและเงินเดือน กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช 
 ๒๕๓๕.     
ธีรยุทธ  พ่ึงเทียร. สถิติเบื้องตนและการวิจัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  
 ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสูตรไพศาล, ๒๕๔๕. 
เนตรพัณณา  ยาวิราช. ผูนําการเปลี่ยนแปลง กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส แอนด กราฟฟค   
 ๒๕๔๖.   
บุญชม  ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องตน. พิมพคร้ังที่ ๗ กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๕. 



 

 

๑๕๑ 

บุญมี  แทนแกวและคณะ. พุทธศาสน -  ปรัชญา กรุงเทพมหานคร: โอ.  เอส. พร้ินติ้งเฮาส 
 ๒๕๓๘. 
ปญญา  ใชบางยาง.  ธรรมาธิบายหลักธรรมในพระไตรปฎก   กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
 ธรรมสภา ๒๕๔๘. 
ปน  มุทุกันต.  แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมตรี  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
 มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๓๕. 
พนม  วัจนสุนทร. วัฒนธรรมคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน กรุงเทพมหานคร :
 อาทิตย : โปรดักสกรุป ๒๕๔๑. 
พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ. รศ.ดร. การวิเคราะหขอมูลเพื่อการบริหาร ฉบับปรับปรุงใหม. 
 กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๘. 
พระครูโสภณปริยัติสุธี ( ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม ). รัฐศาสตรในพระไตรปฎก กรุงเทพมหานคร :
 โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๒. 
พระ เทพดิลก  (ระแบบ  ฐิตญาโณ )  .  อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท  
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา ๒๕๔๘. 
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต).  “ธรรมในใจของนักบริหารไฮโซ”,ไทยรัฐ            
 ๒๐  มิถุนายน ๒๕๕๑. 
พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ). พจนานุกรมธรรมของทานปญญานันทะ  
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา,ม.ป.ป. 
พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ). การงานที่เปนสุข. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
 ธรรมสภา ๒๕๔๙. 
พระธรรมปฎก  (ป.อ.  ปยุตฺโต). พุทธธรรม กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัย ๒๕๔๒. 
 . พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ   
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
 . พุทธธรรม  พิมพคร้ังที่  ๘ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัย ๒๕๔๒. 
 . ธรรมะกับการทํางาน   พิมพคร้ังที่  ๓ กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิพุทธ
 ธรรม ๒๕๔๓. 
 
 
 



 

 

๑๕๒ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต).  การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  พิมพคร้ังที่  ๘   
 กรุงเทพมหานคร :  สุขภาพใจ ๒๕๔๙. 
 . พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม. พิมพคร้ังที่ ๑๓ พิมพที่บริษัท   
 เอส.อาร.พร้ินติ้ง แมส โปรดักส จํากัด ๒๕๔๘.  
 . พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม  พิมพคร้ังที่ ๑๒
 กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด ๒๕๔๖. 
พระพรหมมังคลาจารย (หลวงพอปญญานันทภิกขุ) .   งานคือชีวิต  ชีวิตคืองานบันดาลสุข  
 กรุงเทพมหานคร :  สถาบันบันลือธรรม ,ม.ป.ป. 
พระมหาณรงคศักด์ิ    ฐิติญาโน.  พระอภิธรรมปฎก  ๑ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา
 ลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๖. 
พระราชญาณวิสิฐ  (เสริมชัย   ชยฺมงคโล). ความสําเร็จ  หลักธรรมสูความสําเร็จและ
 สันติสุข  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา ๒๕๔๕. 
พระราชปญญากวี  (สุบิน   เขมิโย). ประมวลบทพระธรรมเทศนา กรุงเทพมหานคร :       
 โรงพิมพกรมศาสนา,๒๕๒๘. 
พะยอม  วงศสารศรี. การจัดการทรัพยากรมนุษย กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏสวน
 ดุสิต ๒๕๒๗.     
พิทูร  มลิวัลย.  แบบเรียนวิชาธรรมและนักธรรมชั้นตรี กรุงเทพมหานคร :  กรมการศาสนา 
 ๒๕๔๐. 
พิสณุ  ฟองศรี. วิจัยทางการศึกษา. พิมพคร้ังที่ ๒ กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเทียมฝายการ
 พิมพ, ๒๕๔๙. 
พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป และศุภวัฒนากร  วงศธนวสุ. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
 องคการบริหารสวนตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกน : โรงพิมพ
 พระธรรมขันต๒๕๔๖.  
เพ็ญศรี  วายวานนท. การจัดการทรัพยากรคน กรุงเทพมหานคร : ปนเกลาการพิมพ ๒๕๓๓.     
ภัทรธิรา  ผลงาม. ทรัพยากรมนุษยกับการพัฒนา เลย : สถาบันราชภัฎเลย ๒๕๔๕.  
มนู  อรดีดลเชษฐ. การปฏิรูปราชการ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการปฏิรูประบบ
 ราชการ พิมพคร้ังที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ : สํานักงาน
 ก.พ. ๒๕๔๓.   
ยุวดี  ศรีธรรมรัฐ. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย : เพื่อการปฏิรูประบบราชการ
 กรุงเทพมหานคร : อาทิตย : ศรีเมืองการพิมพ, ๒๕๔๑.  
วิเชียร  ชาบุตรบุณฑริก. พุทธศาสน  กรุงเทพมหานคร : โอ.  เอส. พร้ินติ้งเฮาส ๒๕๓๕.  



 

 

๑๕๓ 

วิทย  วิศทเวทย และเสฐียรพงษ วรรณปก. หนังสือเรียนวิชาพระพุทธสาสนาชั้น
 มัธยมศึกษาปที่  ๕ กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน  ๒๕๔๔. 
วีระวัฒน  ปนนิตามัย. ผูนําการเปลี่ยนแปลง  กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส แอนด กราฟฟค
 ๒๕๔๔. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน. องคการและการจัดการ กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร ๒๕๔๕.  
 . พฤติกรรมองคการ  กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลม และไซเท็กซ, ๒๕๔๒. 
สนอง  วรอุไร.  ทําชีวิตใหไดดีและมีสุข   พิมพคร้ังที่  ๑๐ กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ   
 อัมรินทร ๒๕๕๐. 
สนิท  สมัครการ. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาทางสังคม กรุงเทพมหานคร :  
 โอเดียนสโตร ๒๕๓๕.  
สมคิด  บางโม รศ. องคการและการจัดการ. ฉบับพิมพที่ ๔ แกไขเพ่ิมเติมจากฉบับพิมพที่ ๓ 
  กรุงเทพฯ :  บริษัทวิทยพัฒน จํากัด, ๒๕๔๗. 
สมใจ  ลักษณะ. การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน. พิมพคร้ังที่ ๒ กรุงเทพมหานคร : 
 เฟองฟาพริ้นติ้ง, ๒๕๔๓.  
สมบัติ  ธํารงธัญวงศ. นโยบายสาธารณะ แนวคิดการวิเคราะหและกระบวนการ พิมพคร้ังที่ 
 ๔ กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม ๒๕๔๔.    
สมพงษ  เกษมสิน. การบริหาร กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเกษมสุวรรณการพิมพ, ๒๕๑๔. 
สมเพียร  เทียนทอง. องคการและการจัดการ กรุงเทพมหานคร : อาทิตย : ธรรสาร, ๒๕๔๒.  
สมยศ  นาวีการ. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของการบริหาร : MBO     
 กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ ๒๕๒๙. 
สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข. สังคมวิทยาชุมชน : หลักการศึกษาวิเคราะหและปฏิบัติงานชุมชน     
 พิมพคร้ังที่ ๓ ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๔. 
สมาน  รังสิโยกฤษฎ. การจัดการภาครัฐแนวใหม พิมพคร้ังที่ ๒ พระนครศรีอยุธยา : อาทิตย
 : โรงพิมพเทียนวัฒนา ๒๕๔๔.  
สมิต  อาชวนิกุล. ยุทธศาสตรการสงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม
  กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ, ๒๕๓๓. 
สัญญา  สัญญาวิวัฒน. ทฤษฏีองคกรประสิทธิภาพ รวมบทความสังคมวิทยา และ
 มานุษยวิทยา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔.  
สัททนีติปกรณ ธาตุมาลา. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ๒๕๒๕.  
สุคนธ  จัตุชัย. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จการบริหารงานของกรรมการกลุมออมทรัพยเพ่ือการ 
 ผลิต กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาชุมชน, ๒๕๓๖.  



 

 

๑๕๔ 

สุชีพ  ปุญญานุภาพ. พระไตรปฎกสําหรับประชาชน  พิมพคร้ังที่  ๑๖ กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๓๙. 
สุทิน  นพเกตุ. สิทธิมนุษยชนศึกษา ยุทธศาสตรสูการสรางวัฒนธรรม-วิถีชีวิตสิทธิ
 มนุษยชนและสุจริตชน กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 ๒๕๔๙.    
สุพิศวง  ธรรมพันทา. มนุษยกับสังคม กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
 ๒๕๔๓. 
สุรนาท  ขมะณะรงค. นโยบายสาธารณะและหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
 การเมือง. ขอนแกน : โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๐.  
เสนาะ  ติเยาว. การบริหารงานบุคคล กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ๒๕๓๔.      
แสงอรุณ   โปรงธุระ. พุทธศาสน  กรุงเทพมหานคร :  ฝายเอกสารตํารา สํานักสงเสริมวิชาการ 
 สถาบันราชภัฏธนบุรี  ๒๕๓๙. 
อัครเมธี  สิริวรานนท.  เปดโอกาสใหชีวิตใหไดรับส่ิงอันเปนมงคล กรุงเทพมหานคร : 
 สํานักพิมพอุทยานความรู ๒๕๕๐. 
อานุภาพ  เลาหวิเชียร. ปนดาวใหเปนดาวรุง กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร ๒๕๓๑.     
อุทัย  เลาหวิเชียร. รัฐประศาสนศาสตร : ลักษณะวิชาและมิติตางๆ สํานักพิมพเสมาธรรม
 ม.ป.ท.   
อุทัย  หิรัญโต. การปกครองทองถิ่น กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตรการพิมพ ๒๕๒๓.       

(๒) บทความในวารสาร : 

กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวง
 มหาดไทย . โครงสรางกรอบอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงของ   
 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยภายหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.
 ๒๕๔๕.  
ธีรยุทธ  หลอเลิศรัตน . สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สํานักงาน ก.พ .            
 การปฏิรูประบบราชการ กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศรีเมืองการพิมพ จํากัด 
 ๒๕๔๓. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหาร
 การศึกษา กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔.   
 



 

 

๑๕๕ 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. โครงการที่สําคัญการบริหารกิจการบานเมือง  
 ที่ดี เอกสารอัดสําเนา ๒๕๔๒.   
 . ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิผลของ
 งานภาครัฐ พิมพคร้ังที่ ๖ กรุงเทพมหานคร : เดอะมาสเตอร ๒๕๔๔. 

 (๓) วิทยานิพนธ : 

กมล  กฤษวงศ. “การบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง :   
 กรณีศึกษากองทุนชุมชนทหารกองพันทหารมาที่ ๑ รักษาพระองค” วิทยานิพนธ
 หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๔๙.  
เกษม คําศรี. “การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู สังกัดสํานักงานการ
 ประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี”. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการ
 บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ๒๕๔๗.  
โกมินทร  ออนเพชร. “การประเมินผลการบริหารจัดการในการบําบัดผูติดยาเสพติดตาม
 แนวทางพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดสะพานพระโขนง   
 กรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑. 
คํานึง  กุศลสมบูรณ. “ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือน : ศึกษา
 เฉพาะกรณีกองบริหารงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษี กรมสรรพกร” 
 วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม 
 ๒๕๓๕. 
โคมทอง ถานอาดนา. “ความสัมพันธระหวางจรรยาบรรณวิชาชีพและประสิทธิภาพการทํางาน 
 ของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วิทยานิพนธบัญชี 
 มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๘. 
จินตนา เวชกามา. “การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามโครงการสงเสริมประสิทธิภาพ 
 กรมที่ดิน : กรณีศึกษาการใหบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ของสํานักงาน 
 ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ” วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๔๗.  
ชนสิทธิ์ พฤฒิพิทักษ. “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธ



 

 

๑๕๖ 

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
 สมเด็จเจาพระยา, ๒๕๔๖.  
ชาตรี   แนวจําปา. “ การประยุกตใชอิทธิบาท  ๔  ในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรสํานัก
 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธพุทธศาสตร
 มหาบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร. บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
 ลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๒. 
ธานินทร  สิทธิกุญชร. “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีฝาย
 การพนักงาน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)” วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหา
 บัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,๒๕๔๓.  
บุญมี บุญเอ่ียม. “ศึกษาการนําอิทธิบาท ๔ ไปใชในการทํางานของพนักงานศูนยควบคุมการบิน
 ภูเก็ต บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด”. วิทยานิพนธการศึกษา
 มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๔. 
ปทุมพร สุขอาษา. “การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย
 ประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบล จังหวัดสมุทรสงคราม” วิทยานิพนธศิลป  
 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัย             
 ราชภัฏนครปฐม ๒๕๔๖. 
พระชาลี  สินชัยกิจ (ชาตรีโร). “ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหนาที่ของอนุศาสนาจารย ในฐานะเปน         
          ผูสอนศีลธรรมในกองทัพ : ศึกษากรณีกองทัพบก” วิทยานิพนธศึกษาศาสตร
 มหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ๒๕๔๑. 
พระมหาวุฒิกร   บัวทอง. “ การใชหลักอิทธิบาท  ๔ ในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน 
   ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุม  ๗” 
  วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 
  ๒๕๕๒. 
พระมหาสมคิด  โครธา. “ การใชอิทธิบาท  ๔  ในการเรียนของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
 ลงกรณราชวิทยาลัย”วิทยานิพนธปรัชญาการศึกษามหาบัณฑิต (บัณฑิต 
 วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๔๗. 
พระมหาสุภีร  ฐิตเมโธ. “พระพุทธศาสนาที่ควรนํามาประยุกตใชกับการบริหารราชการ”
 วิทยานิพนธ : ศูนยเครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร : สภา  
 การศึกษา มหามกุฎราชวิทยาลัย ๒๕๓๓.  
พระสุนันท  กิตฺติสทฺโท ( สายพิมพพงษ).  “การประยุกตใชอิทธิบาท ๔  ในการทํางาน  ศึกษา 
 กรณีผูทําเครื่องปนดินเผาดานเกวียน  จังหวัดนครราชสีมา”  วิทยานิพนธพุทธ 



 

 

๑๕๗ 

 ศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑. 
พัชนี  แสงนิล. “ครูและหลักธรรมของครูตามแนวพุทธปรัชญา” วิทยานิพนธคุ รุศาสตร
 มหาบัณฑิต กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓.  
พัชราพร วีรสิทธิ์. “ความสัมพันธระหวางองคประกอบหาประการของบุคลิกภาพ และความสาม
 รถในการเผชิญปญหาและอุปสรรคตามอิทธิบาท ๔ ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยู
 ในสํานักงานประกันสังคม”. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา
 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๖. 
พัชรินทร  นาคฉุย. “การบริหารจัดการการติดตามภาระหนี้สินของธนาคารตามหลักพุทธธรรม”  
 วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑.  
พิเนตร  คณานุรักษ. “ปจจัยแหงความสําเร็จของการบริหารงานระดับอําเภอเพ่ือสนับสนุนการ
 บริหารงานจังหวัดแบบบู รณาการ ”  วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญารัฐ
 ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารท่ัวไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
 : มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๔๘.  
มนู   โหไทย. “อิทธิพลของอิทธิบาท  ๔  ที่มีตอทักษะการเลนขลุยรีคอรเดอรของนักเรียนชั้น
 มัธยมศึกษาปที่  ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห  สิงหเสนีย)” วิทยานิพนธศิลป- 
  ศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๒๕๔๓. 
มาริษา   ชูกิตติพงษ.   “ คุณภาพชีวิตในการทํางาน  อิทธิบาท  ๔  และความผูกพันตอองคการ 
  ของพนักงานบริษัทผลิตอุปกรณยานยนต”. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร
 มหาบัณฑิตจิตวิทยาอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ,๒๕๕๐. 
วนิดา ภูภักดี. “ความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมใน
 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดรอยเอ็ด”. วิทยานิพนธ
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร,
 ๒๕๔๗. 
วรวิมล บุตรอํามาตย. “การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของพนักงานไปรษณีย
 พิษณุโลก”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขายุทธศาสตรการพัฒนา
 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, ๒๕๔๙.  
วิภาพร วีรฤทธิชัย. “ผลกระทบของการบริหารลูกคาสัมพันธตอประสิทธิภาพการทํางานความ
 พึงพอใจในการใหบริการและผลการดําเนินงานของสํานักงานบัญชีในภาค 



 

 

๑๕๘ 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ”วิทยานิพนธบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๒๕๔๙.  
สมโภช  จัตุพร. “ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟา
 นครหลวง : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานกองรายได” วิทยานิพนธศิลปะศาสตร   
 มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๔๓.   
 สมหมาย บัวจันทร พันตรี. “การวิเคราะหและยกระดับความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน 
 ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของสํานักงานเขตบางแคกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
 ลงกรณราชวิทยาลัย. 
 สลักจิต  วิรัตติยา. การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสหกรณยางพาราในจังหวัดเลย 
 กรณีศึกษา บานเจริญสุข ตําบลนาดินดํา อําเภอเมือง จังหวัดเลย วิทยานิพนธ
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ๒๕๕๐.   
สุคนธรัตน เถาสุวรรณ. “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน
 จางขององคการบริหารสวนตําบล”. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตร
 มหาบัณฑิต’. สาขาการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๐.  
สุทธิคําพร บําราญ. “ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพัฒนากร กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัด
 ปตตานี”. วิทยานิพนธพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต. คณะพัฒนาสังคม 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๐.  
สุธาดา  สนธิเวช. “ความพึงพอใจของพระสงฆตอการบริหารจัดการโรงพยาบาลสงฆ”  
 วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๑.  
อําพน ธรรมโชติ. “การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
 จังหวัดเพชรบุรี”. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาการจัดการทั่วไป 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๐. 

(๔) รายงานการวิจัย : 

ควรคิด  ชโลธรรังสี. “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสุขาภิบาลจังหวัด 
 อุบลราชธานี” [ม.ป.ท.] : ภาคนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, คณะพัฒนา
 สังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร ๒๕๔๒.  
จรัส  พยัคฆราชศักด์ิ. งานวิจัยพ้ืนฐานพระพุทธศาสนากระทรวงศึกษาธิการ วัฒนาพานิช   
 ๒๕๔๖. 



 

 

๑๕๙ 

ฉนวนศรี  มงคลเดช. “ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน   
 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี” ภาคนิพนธพัฒนบริหาร
 ศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ๒๕๓๘.   
ธีรพงษ  ภักดีไพบูลยสกุล. “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาตําบล :     
 ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดหนองบัวลําภู” ภาคนิพนธพัฒนบริหารศาสตร
 มหาบัณฑิต สาขาการจัดการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,  
 ๒๕๓๘.   
นงนุช  นุตรัตน. “ความตองการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการเพ่ือ
 รองรับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม : ศึกษากรณี ขาราชการในสํานักงานปลัด
 กระทรวงการคลัง”. ปญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
 ทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙.  
บุณวียร ไขวพันธุ. “ทัศนะตอการปฏิบัติงานของขาราชการสวนกลางกรมการจัดหางาน”. ภาค 
 นิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. คณะพัฒนาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
 ศาสตร, ๒๕๔๔. 
พรเพ็ญ  อยูบํารุง. “งานวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลตําบลในเขต
 จังหวัดสมุทรสาคร” สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น : วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
 มหาวิทยาลัยของแกน, ๒๕๕๑.   
พระมหาโพธิชัย  คําแสน. “การพัฒนาชุดวิดิทัศนประกอบการบรรยายเรื่อง หลักธรรมทาง
 พระพุทธศาสนา” กรุงเทพมหานคร : สรอยทอง ๒๕๔๕.   
พินิจ  ถูทับทิม ร.ต.อ. “ความตองการและการตอบสนองความตองการในการพัฒนาบุคลากร
 ของครู อาจารยในโรงเรียนตํารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจ
 แหงชาติ” ปญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย :
 มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๔๓.  
มนฤทัย ลาภเฉลิมพงศ. “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
 ตอนรับภาคพ้ืนประจําทาอากาศยานกรุงเทพฯ ของบริษัท การบินไทย จํากัด 
 (มหาชน)”. ภาคนิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาการจัดการทั่วไป 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๔๘.  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. “การประเมินประสิทธิภาพของการใชจายเงินอุดหนุนขององคการ
 บริหารสวนตําบล” กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๔๓. 



 

 

๑๖๐ 

วราภรณ  รุงเรืองกลกิจ และพิมลจรรย  นามวัฒน. “งานวิจัยเรื่องการศึกษาเพ่ือกําหนดหลักสูตร
 การพัฒนาราชการ” สาขาวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
 ๒๕๓๗.  
วิเชียร  พากเพียร. การสรางแบบทดสอบวัดคุณธรรมดานอิทธิบาท ๔ สําหรับนักเรียนชั้น
 ประถมศึกษาปที่ ๖ ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยศรี     
 นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ๒๕๓๑.  
วีระนุช  สาคเรศ. “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเมืองพัทยา”       
 ภาคนิพนธพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 ๒๕๓๘.   
สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
 ระบบงานของสํานักงานจังหวัด พิมพคร้ังที่ ๑ กรุงเทพมหานคร : สถาบันดํารง        
 ราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เอกสารวิชาการ สดร.๑/๒๕๕๐.  
สถิตย    รัชปตย. “ การประยุกตหลักอิทธิบาท  ๔ไปใชในการศึกษาเลาเรียนของนักศึกษา
 คฤหัสถ”. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
 มหาสารคาม, ๒๕๔๘. 
สาธิต  บําเพ็ญ. “การเพ่ิมขีดความสามารถของสภาตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด 
 ประจวบคีรีขันธ” งานวิจัยโรงเรียนนายอําเภอรุนที่ ๒๕ กรมการปกครอง  
 กระทรวงมหาดไทย [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.]. 
สิทธิชัย    เดชาสิทธิ์. “ผลสัมฤทธิ์ในการใชอิทธิบาท  ๔ในการปฏิบัติราชการ : ศึกษาเฉพาะ
 กรณีขาราชการศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช”. สารนิพนธศาสนศาสตรมหา 
 บัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสรการปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหากุฏ 
 ราชวิทยาลัย , ๒๕๔๙. 
อรัญญา  เกลี้ยงสะอาด. “ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาตําบลขององคการ 
 บริหารสวนตําบล” [ม.ป.ท.] : ภาคนิพนธหลักสูตรปริญญาพัฒนบริหารศาสตร 
 มหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ๒๕๔๑. 
เอกราช  มณีกรรณ. “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ศึกษากรณี 
 จังหวัดมุกดาหาร” [ม.ป.ท.] : ภาคนิพนธหลักสูตรปริญญาพัฒนบริหารศาสตร 
 มหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ๒๕๔๒. 

(๕) เอกสารอ่ืนๆ ที่ไมไดตีพิมพ : 



 

 

๑๖๑ 

หนังสือ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. ที่ มท ๐๒๐๒.๑/ว ๗๕๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๐
 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเก่ียวกับขอบเขตงานของฝายอํานวยการและกลุมบริหาร
 ทรัพยากรบุคคลในสํานักงานจังหวัด  
 . ที่ มท ๐๒๐๒.๑/ว ๔๔๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๔๙ เร่ือง การจัดตั้งและ
 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงในกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
 จังหวัดที่เหลืออีก ๔๙ จังหวัด  
 

(๖) สืบคนออนไลน WWW (World Wide Web) : 

พระจุลนายก (สุชาติ  อภิชาโต). กําลังใจ [Online], Available URL : 
 http://www.kammatthana.com/K_01.html 2546. 
พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ). ปาฐกถาธรรม เรื่อง ภาวนาชวยเสริม เพ่ิมกําลังจิต 
    วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๖, [Online], Available VRL : 
  http://www.panya.iirt.net/read/txt/20-09-11.TXT. 

๑.  ภาษาอังกฤษ  : 

(I) Books : 

Bateman. Thomas S. & Scott A. Snell. (1999). Mngement : Building Competitive Advantage. (4th ed). 
 Boston : Lrwin McGraw-Hill.  
Best, John W., Research in Education, (New Jersey : Practice Hall Inc., 1970), p. 204-208. 
Certo, Samuetl C. (2000), Modern Management, (8th ed), New Jersey : Prentice-Hill. p 550. 
Charles Handy. (1993). Understanding Organization. England : Glays Ltd. 
Gibson, J.L., Organization : Behavior, structure and processes. (3 rd ed). (Dellas, Texas : 
 Business Publications, 1979) p. 50.   
Herbert A. Simon, H.A., Aministrative behavior, (New York : McMillan, 1960), p. 180-181.   
John D. Millet, J.D., Management in the public service, (New York : Hill, 1954), p. 4.  
Pervin, Modern Management, (New Jersey : Prentice-Hill, 1989), p. 7. 
Peterson, E., & Plawman, E.G., Business Organization and Management. Homewood, (lllinoise :
 Richard D. lrwin, 1953), p. 50.  
Rue Leslie W. & Lioyd L. Byars. (2000). Management : Skill and Application. (9th ed). North America 
 : McGraw-Hill. P 450. 
Schemerhorn, John R. Jr., Management, (5th ed), USA : John Wiley & Sons, 1999, p 8. 
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ภาคผนวก  ก  
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจแกไขเคร่ืองมือ 

ท่ีใชในการทําวิทยานิพนธและหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล 
เพื่อการศึกษาวิจัย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 



 

 

๑๖๔ 

รายนามผูเช่ียวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

 

๑. พระราชวชิรเมธี, ดร.  ตําแหนงหนาที่การงาน 
   ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการกําแพงเพชร  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม ตําแหนงหนาที่การงาน    
     รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.  ผศ.ดร.สุพรต  บุญออน ตําแหนงหนาที่การงาน  
     อาจารยประจํา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร 

วิทยาลัยสงฆนครสวรรค  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ผศ.อานนท  เมธีวรฉัตร ตําแหนงหนาที่การงาน 
     หัวหนา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร 

วิทยาลัยสงฆนครสวรรค  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. อาจารยกิตติพัฒน  รัศมี ตําแหนงหนาที่การงาน 
     อาจารยประจํา สาขาวิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

วิทยาลัยสงฆนครสวรรค  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

 



 ๑๖๖ 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                             Mean        Std Dev       Cases 

  1.     A1                4.3333          .6609        30.0 
  2.     A2                4.0667          .7397        30.0 
  3.     A3                4.3000          .7497        30.0 
  4.     A4                4.4333          .6789        30.0 
  5.     A5                4.1333          .5074        30.0 
  6.     A6                4.3000          .5960        30.0 
  7.     A7                4.2333          .6789        30.0 
  8.     A8                4.2667          .6397        30.0 
  9.     A9                4.2000          .7144        30.0 

 10.     A10               4.0667          .6915        30.0 
 11.     B11               4.0333          .5561        30.0 
 12.     B12               4.2333          .6261        30.0 
 13.     B13               4.2333          .6261        30.0 
 14.     B14               4.1667          .5307        30.0 
 15.     B15               4.1333          .4342        30.0 
 16.     B16               4.2000          .6103        30.0 
 17.     B17               4.1667          .5921        30.0 
 18.     B18               4.2000          .5509        30.0 
 19.     B19               4.1333          .6288        30.0 
 20.     B20               4.0667          .5833        30.0 
 21.     C21               4.0667          .5833        30.0 
 22.     C22               4.0000          .5872        30.0 
 23.     C23               3.9000          .5477        30.0 
 24.     C24               4.1000          .6074        30.0 
 25.     C25               4.2667          .5833        30.0 
 26.     C26               4.2333          .6261        30.0 
 27.     C27               4.1667          .6477        30.0 
 28.     C28               4.0333          .6687        30.0 
 29.     C29               4.0667          .6397        30.0 
 30.     C30               4.1667          .5921        30.0 
 31.     D31               4.0667          .6915        30.0 
 32.     D32               4.0000          .6433        30.0 
 33.     D33               4.1000          .6618        30.0 
 34.     D34               3.8000          .6103        30.0 
 35.     D35               3.8667          .6288        30.0 
 36.     D36               3.8667          .5713        30.0 
 37.     D37               4.1333          .5713        30.0 
 38.     D38               3.9667          .6687        30.0 
 39.     D39               3.9000          .7120        30.0 
 40.     D40               4.3000          .5960        30.0 

                                                 N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 

      SCALE      164.9000   270.5069    16.4471         40 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Reliability Coefficients 
 

N of Cases =     30.0         N of Items = 40 Alpha =    .9666 
 



 ๑๖๗ 

 
 
 



 ๑๖๘ 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพษิณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ 

ดานฉันทะ 

ผูเชี่ยวชาญ  สรุปและแปลผล 
ขอ  รายการ  

๑ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

 

๕ 
รวม IOC 

แปล
ผล 

๑. 
ปฏิบัติ งานดวยความสมัครใจและ
มุงหวังในผลสําเร็จของงานเหนือส่ิงอ่ืน
ใด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒. 
สุข สนุก และจริงจังกับงานที่ปฏิบัติอยู
เสมอแมงานจะมีปญหาอยางมาก 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓. 
ยินดี รับฟงความคิดเห็นของเพื่ อน
รวมงานและพรอมปฏิบัติตาม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔. 
เห็นอกเห็นใจผูมาติดตอขอรับบริการ
และใหความชวยเหลือดวยความเต็มใจ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๕. 
ส มัค ร ใ จ ท่ี จ ะปฏิ บั ติ ง านอย า งสุ ด
ความสามารถแม งาน น้ันจะเหนือ
ความสามารถ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๖. 
พอใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่โดยไม
หวังผลตอบแทน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๗. 
รักการบริการและมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานดวยใจจริง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๘. 
ยินดีรับผิดชอบและพรอมใหคําแนะนํา 
ปรึกษา และรวมแกปญหาของงานน้ันๆ 
ดวยความเต็มใจ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๙. 
ปฏิบัติงานดวยความชื่นชอบมุงหวังให
ผลงานที่ไดรับบรรลุผลตามจุดมุงหมาย 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๑๐. 
รั กที่ จ ะปฏิ บั ติ แ ล ะ พัฒนา ง านอยู
ตลอดเวลาไมหยุดน่ิง เพ่ือใหผลงานท่ี
ไดรับมีประสิทธิผล 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 



 ๑๖๙ 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพษิณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ 

ดานวิริยะ 

ผูเชี่ยวชาญ  สรุปและแปลผล 
ขอ  รายการ  

๑ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

 

๕ 
รวม IOC 

แปล
ผล 

๑. 
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยาง
ตอเน่ืองยาวนานโดยไมเบื่อหนาย 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒. 
ปฏิบัติงานไดสมํ่าเสมอจนกวางานจะ
สําเร็จโดยไมคํานึงถึงความเหนื่อยยาก 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓. 
ปฏิบัติงานทันทีที่ไดรับมอบหมาย ไม
ยอทอตออุปสรรค และไมละทิ้งงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔. 
ปฏิบัติงานดวยความเพียรแมงานนั้นจะ
มี อุ ปส ร รคและต อ ง ใช ร ะ ย ะ เ ว ล า
ยาวนาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๕. 
มานะ บากบั่น ไมเกียจคราน ตอการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความสําเร็จขอ
งานเปนที่ตั้ง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๖. 
ขยัน  อดทน  และตั้ ง ใจฝกฝน  เ พ่ือ
พัฒนาทักษะฝมือใหเกิดความชํานาญ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๗. 
ทุมเทเวลาและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานแมเปนงานที่ไมถนัด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๘. 
พย า ย า ม แ ล ะหมั่ น เ พี ย ร ที่ จ ะ ห า
ประสบการณ ในการปฏิบัติ งานให
เพ่ิมพูน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๙. 
กล าสู ง าน  ไมท อถอย  แม ในขณะ
ปฏิบัติงานนั้นจะเกิดภาวะกดดันอยาง
มาก 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๑๐. 
เ พียรที่ จ ะแนะนํ าและชัก จูง เ พ่ือน
รวมงานใหเห็นความสําคัญของงานไม
เพิกเฉย 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 



 ๑๗๐ 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพษิณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ 

ดานจิตตะ 

ผูเชี่ยวชาญ  สรุปและแปลผล 
ขอ  รายการ  

๑ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

 

๕ 
รวม IOC 

แปล
ผล 

๑. 
เอาใจใส ไมปลอยใจใหฟุงซาน ในขณะ
ที่ปฏิบัติงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒. 
ใสใจ ใฝรู ในสิ่งที่เก่ียวของกับงานอยู
เปนนิตย ทั้งในและนอกเวลางาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓. 
จิตใจแนวแน ม่ันคงตองานหรือภารกิจ 
ไมคิดเร่ืองอ่ืนจนกวางานจะสําเร็จ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔. 
รับรู และรับผิดชอบในงานอยางเต็มที่ 
แมงานจะมีอุปสรรค 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๕. 
เอาใจใสในงานและเพื่อนรวมงาน เม่ือ
พบปญหา ก็พรอมที่จะแกไข  

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๖. 
ตั้งม่ันและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานให
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๗. 
จิตใจออนโยนสามารถปฏิบัติงานให
สําเร็จไดโดยไมใชความรุนแรงและไม
เกิดความขัดแยง 

๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใชได 

๘. 
ละเอียดออนในการปฏิบัติ งาน  ไม
ปฏิบัติงานแบบขอไปทีหรือฉาบฉวย 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใชได 

๙. 
จดจอกับงานที่ปฏิบัติ โดยคํานึงถึง
ความสําเร็จของงานมากกวาปริมาณ
งาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๑๐. 
มีจิตอาสา เปนมิตรกับเพ่ือนรวมงาน
และผูเขารับบริการดวยความจริงใจ  

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 
 
 



 ๑๗๑ 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพษิณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ 

ดานวิมังสา 

ผูเชี่ยวชาญ  สรุปและแปลผล 
ขอ  รายการ  

๑ 

 

๒ 

 

๓ 

 

๔ 

 

๕ 
รวม IOC 

แปล
ผล 

๑. 
พิจารณาใครครวญหาขอดี-ขอดอยใน
การปฏิบัติงานทุกคร้ังเพ่ือเปนแนวครั้ง
ตอไป 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒. 
ไตรตรองและตรวจสอบขอบกพรอง
ของการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓. 
ซักซอม ทดลอง และทําความเขาใจเนื้อ
งานกอนที่จะลงมือปฏิบัติ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔. 
คนควาและวิเคราะหขอมูลเพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๕. 
ตร ว จสอบ /ทดสอบ คุณภาพแล ะ
ประสิทธิภาพของผลงานที่ไดรับ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๖. 
คิดคนแนวทางการปรับปรุงงาน และ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นดวยเหตุผล 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๗. 
ศึกษาไตรตรองระบบงานเพื่อใหเกิด
กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๘. 
พิจารณาแผนการปฏิบัติงานเพื่อสราง
ระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๙. 
วัดผล ประเมินผล การปฏิบัติงานอยาง
เปนรูปธรรม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๑๐. 
นําความรูที่ไดจากการทํางานคร้ังที่ผาน
ม า เ พ่ื อ เ ป น เ ก ณ ฑ ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพการทํางานในครั้งตอไป 

๑ ๑ ๐ ๑ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใชได 

 
 



 ๑๗๓ 

 
 
 
 



 ๑๗๔ 

 
 
 
 



 ๑๗๕ 

 
 
 
 



 ๑๗๖ 

 
 
 
 



 ๑๗๗ 

 
 
 
 



 ๑๗๘ 

 
 
 
 



 ๑๗๙ 

 
 
 
 



 ๑๘๐ 

 



 ๑๘๑ 

 
 

 
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ 

………………………………………………….. 

คําชี้แจง 

 แบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับประเมินประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการดานการปฏิบัติงานในหนาที่หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ของบุคลากรใน
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท ๔ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท                     
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 

 ผูดําเนินการวิจัยประสงคใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 
โดยมิไดมีเจตนาที่จะทดสอบความรู ความสามารถ ของผูตอบแบบสอบถามแตอยางใด ดังน้ัน 
ผูตอบจึงไมจําเปนตองตอบตามหลักวิชาการ โปรดกรุณาตอบตามความคิดเห็นโดยใหใกลเคียง
กับสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นใหมากที่สุด   

 แบบสอบถามฉบับน้ี แบงออกเปน  ๓ สวน ประกอบดวย  

 สวนที่  ๑  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  ๕   ขอ 
 สวนที่  ๒  มาตราสวน ประเมินคา   จํานวน  ๔๐ ขอ 
 สวนที่  ๓  คําถามปลายเปด    จํานวน  ๔   ขอ 

………………………………………………….. 
 
 
 
 

รหัสแบบสอบถาม 

   



 ๑๘๒ 

สวนที่  ๑  สวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงใน          หรือเติมคําลงใน  ........  ใหตรงกับความเปน
จริง 

๑. เพศ 
  ชาย             หญิง 

๒. อายุ 
  นอยกวา ๓๐ ป    ระหวาง ๓๐ – ๔๐ ป 
  ระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป   มากกวา ๕๐ ป  

๓. ระดับการศึกษา 
  ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี      สูงกวาปริญญาตรี 

๔. ตําแหนง  
  ขาราชการ   พนักงานราชการ  ลูกจาง 
  นักศึกษาฝกงาน (ระหวางวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๓ ถึง ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๔) 

๕. รายได/เดือน 
  ต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาท   ระหวาง ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ระหวาง ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท  สูงกวา ๓๐,๐๐๐ บาท 

………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๓ 

สวนที่  ๒  มาตราสวน ประเมินคา 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการนําหลักอิทธิบาท ๔ 
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานที่ทานคิดวาตรงกับสภาพความเปนจริงมากที่สุดตามเกณฑ ดังน้ี 
     ระดับ ๕ หมายถึง การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใชในการปฏิบัติงาน ในระดับ มากที่สุด      
     ระดับ ๔ หมายถึง การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใชในการปฏิบัติงาน ในระดับ มาก      
     ระดับ ๓ หมายถึง การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใชในการปฏิบัติงาน ในระดับ ปานกลาง     
     ระดับ ๒ หมายถึง การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใชในการปฏิบัติงาน ในระดับ นอย      
     ระดับ ๑ หมายถึง การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใชในการปฏิบัติงาน ในระดับ นอยที่สุด 

ระดับการปฏบิัต ิ
ขอ
ที่ 

การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใชในการปฏิบัติงาน 
ดานฉันทะ (ความพอใจ) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ
ย 

นอย 

ที่สุด 

๑ 
ปฏิบัติงานดวยความสมัครใจและมุงหวังในผลสําเร็จ
ของงานเหนือสิ่งอ่ืนใด 

     

๒ 
สุข สนุก และจริงจังกับงานที่ปฏิบัติอยูเสมอแมงานจะ
มีปญหาอยางมาก 

     

๓ 
ยินดีรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงานและพรอม
ปฏิบัติตาม 

     

๔ 
เห็นอกเห็นใจผูมาติดตอขอรับบริการและใหความ
ชวยเหลือดวยความเต็มใจ 

     

๕ 
สมัครใจที่จะปฏิบัติงานอยางสุดความสามารถแมงาน
น้ันจะเหนือความสามารถ 

     

๖ 
พอใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านอย า ง เต็ มที่ โ ดย ไม หวั ง
ผลตอบแทน 

     

๗ 
รักการบริการและมีสวนรวมในการปฏิบัติงานดวยใจ
จริง 

     

๘ 
ยินดีรับผิดชอบและพรอมใหคําแนะนํา ปรึกษา และ
รวมแกปญหาของงานนั้นๆ ดวยความเต็มใจ 

     

๙ 
ปฏิบัติงานดวยความชื่นชอบมุงหวังใหผลงานที่ไดรับ
บรรลุผลตามจุดมุงหมาย 

     

๑๐ 
รักที่จะปฏิบัติและพัฒนางานอยูตลอดเวลาไมหยุดน่ิง 
เพ่ือใหผลงานที่ไดรับมีประสิทธิผล 

     



 ๑๘๔ 

ระดับการปฏบิัต ิ
ขอ
ที่ 

การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใชในการปฏิบัติงาน 
ดานวิริยะ (ความเพียร) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

๑ 
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดตอเน่ืองยาวนานไม
เบื่อหนาย 

     

๒ 
ปฏิบัติงานไดสมํ่าเสมอจนกวางานจะสําเร็จโดยไม
คํานึงถึงความเหนื่อยยาก 

     

๓ 
ปฏิบัติ งานทันทีที่ ได รับมอบหมาย  ไมยอทอตอ
อุปสรรค และไมละทิ้งงาน 

     

๔ 
ปฏิบัติงานดวยความเพียรแมงานน้ันจะมีอุปสรรคและ
ตองใชระยะเวลายาวนาน 

     

๕ 
มานะ บากบั่น ไมเกียจคราน ตอการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักความสําเร็จของานเปนที่ตั้ง 

     

๖ 
ขยัน อดทน และตั้งใจฝกฝน เพ่ือพัฒนาทักษะฝมือให
เกิดความชํานาญ 

     

๗ 
ทุมเทเวลาและความสามารถในการปฏิบัติงานแมเปน
งานที่ไมถนัด 

     

๘ 
พยายามและหม่ันเพียรที่จะหาประสบการณในการ
ปฏิบัติงานใหเพ่ิมพูน 

     

๙ 
กลาสูงาน ไมทอถอย แมในขณะปฏิบัติงานนั้นจะเกิด
ภาวะกดดันอยางมาก 

     

๑๐ 
เพียรที่จะแนะนําและชักจูงเพ่ือนรวมงานใหเห็น
ความสําคัญของงานไมเพิกเฉย 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๕ 

ระดับการปฏบิัต ิ
ขอ
ที่ 

การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใชในการปฏิบัติงาน 
ดานจิตตะ (ตั้งจติรับรูในสิ่งที่ทํา) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

๑ เอาใจใส ไมปลอยใจใหฟุงซาน ในขณะที่ปฏิบัติงาน      

๒ 
ใสใจ ใฝรู ในสิ่งที่เก่ียวของกับงานอยูเปนนิตย ทั้งใน
และนอกเวลางาน 

     

๓ 
จิตใจแนวแน ม่ันคงตองานหรือภารกิจ ไมคิดเร่ืองอ่ืน
จนกวางานจะสําเร็จ 

     

๔ 
รับรู และรับผิดชอบในงานอยางเต็มที่ แมงานจะมี
อุปสรรค 

     

๕ 
เอาใจใสในงานและเพื่อนรวมงาน เม่ือพบปญหา ก็
พรอมที่จะแกไข 

     

๖ 
ตั้ ง ม่ั นและตั้ ง ใ จจริ งที่ จ ะปฏิบั ติ ง าน ให ป ร ะสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย 

     

๗ 
จิตใจออนโยนสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จไดโดยไมใช
ความรุนแรงและไมเกิดความขัดแยง 

     

๘ 
ละเอียดออนในการปฏิบัติงาน ไมปฏิบัติงานแบบขอไป
ทีหรือฉาบฉวย 

     

๙ 
จดจอกับงานที่ปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความสําเร็จของ
งานมากกวาปริมาณงาน 

     

๑๐ 
มีจิตอาสา เปนมิตรกับเพ่ือนรวมงานและผูเขารับ
บริการดวยความจริงใจ  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๖ 

ระดับการปฏบิัต ิ
ขอ
ที่ 

การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใชในการปฏิบัติงาน 
ดานวิมังสา (ความไตรตรอง หรือทดลอง) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย 
ที่สุด 

๑ 
พิจารณาใครครวญหาขอดี-ขอดอยในการปฏิบัติงาน
ทุกคร้ังเพ่ือเปนแนวครั้งตอไป 

     

๒ 
ไตรตรองและตรวจสอบขอบกพรองของการปฏิบัติงาน
อยูตลอดเวลา 

     

๓ 
ซักซอม ทดลอง และทําความเขาใจเนื้องานกอนที่จะ
ลงมือปฏิบัติ 

     

๔ 
คนควาและวิเคราะหขอมูลเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 

     

๕ 
ตรวจสอบ/ทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลงานที่ไดรับ 

     

๖ 
คิดคนแนวทางการปรับปรุงงาน และแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นดวยเหตุผล 

     

๗ 
ศึกษาไตรตรองระบบงานเพื่อใหเกิดกระบวนการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

     

๘ 
พิจารณาแผนการปฏิบัติงานเพื่อสรางระบบและ
ขั้นตอนที่ชัดเจน 

     

๙ วัดผล ประเมินผล การปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม      

๑๐ 
นําความรูที่ไดจากการทํางานครั้งที่ผานมาเพ่ือเปน
เกณฑปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในคร้ังตอไป 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๗ 

สวนที่  ๓  คําถามปลายเปด 

คําชี้แจง จงอธิบายถึงปญหา-อุปสรรค และขอเสนอแนะ เก่ียวกับการนําหลักอิทธิบาท ๔ มา
ประยุกตใชสําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานในหนาที่และภารกิจที่ได รับ
มอบหมาย มาพอสังเขป 
๑. ฉันทะ : ความตองการที่จะทํา ใฝใจรักที่จะทําสิ่งน้ันอยูเสมอ และปรารถนาที่จะทําใหไดผลดี
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
ปญหา-อุปสรรค.................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ......................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
๒. วิริยะ : ขยัน หม่ันประกอบสิ่งน้ันดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระ และไมทอถอย 
ปญหา-อุปสรรค.................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 ขอเสนอแนะ........................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 



 ๑๘๘ 

๓. จิตตะ : ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทํา และทําส่ิงน้ันดวยความคิด เอาจิตฝกใฝ ไมปลอยใจใหฟุงซาน
เลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่งที่ทํา 
ปญหา-อุปสรรค.................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
. 
ขอเสนอแนะ......................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
๔. วิมังสา : หม่ันใชปญญาพิจารณา ใครครวญ ตรวจตรา หาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอน
ในสิ่งที่ทําน้ัน มีการวางแผน วัดผล และคิดคนวิธีแกไขปรับปรุง 
ปญหา-อุปสรรค.................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ.......................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทาน ที่เอ้ือเฟอขอมูลทางวิชาการ 



 

 

๑๘๙ 

ประวัติผูวิจัย 

ชื่อ-สกุล  : นางกัญกวฬาภรณ   กลิ่นน่ิมนวล 
เกิด   : วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
สถานที่เกิด : บานเลขที่  ๒๙๒ /๓ หมูที่  ๖ บานโพธิ์ศรี ตําบลวังนํ้าลัด   
    อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค ๖๐๒๒๐ 
การศึกษา  : ประถมศึกษา – โรงเรียนบานโพธิ์ศรี จังหวัดนครสวรรค 
    มัธยมศึกษาตอนตน – โรงเรียนไพศาลีพิทยา จังหวดันครสวรรค  
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ – วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
    ศูนยศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง – วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค (สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 
ปริญญาตรี – มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย (สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘ : เจาหนาที่คอมพิวเตอร Import-Export  
     บริษัท อีสเวสทแอรเซอรวิส จํากัด  
     อาคารคลังสินคา ๒ สนามบินดอนเมือง รังสิต   
     จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ : เจาหนาที่คอมพิวเตอร 
     โรงงานเจาพระยาอุตสาหกรรมจํากัด จังหวัดนครสวรรค 
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปจจุบัน : รับราชการ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
     ฝายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก  
เขาศึกษา   : ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
สําเร็จการศึกษา  : ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ 
ที่อยูตามทะเบียนบาน : เลขที่ ๘๓๗/๑๓๙ หมู ๑๐ ถนน พหลโยธิน ตําบล  
     นครสวรรคตก อําเภอ เมือง จังหวัด นครสวรรค ๖๐๐๐๐ 
ที่อยูปจจุบัน  : บานพักขาราชการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ ๔๔๕/๓  
     หมูที่ ๕ ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
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