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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและความกรุณาจากหลายฝ่าย 
ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณสถาบัน องค์กร และบุคคลที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้ 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาท
วิชาจนสามารถน าความรู้มาเขียนวิทยานิพนธ์นี้ได้และกรุณาชี้แนะน าทางในการศึกษาค้นคว้า  

ขอกราบขอบพระคุณพระเมธาวินัยรส,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยให้ความเมตตาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์   

ขอขอบคุณคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจนแล้วเสร็จเรียบร้อย 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่านที่ได้อุทิศแรงกายและ
แรงใจให้บริการที่ดีเยี่ยมสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จ 

ขอขอบคณุคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ พระเมธาวินัยรส, ดร. ประธานกรรมการ, ดร. 
บุญร่วม ค าเมืองแสน อาจารย์ที่ปรึกษา และ ดร. สาลินี รักกตัญญู กรรมการวิทยานิพนธ์ ที่กรุณา
แก้ไข เพ่ิมเติมเนื้อหา แนะน าเกี่ยวกับรูปแบบการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องตามรูปแบบของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อีกทั้ง ดร.บุญร่วม ค าเมืองแสน ประธานหลักสูตรพุทธศาสนา
และปรัชญา ที่ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา 

ขอขอบคุณพ่ี ๆ ร่วมรุ่น คุณธีรศักดิ์ วัฒนถาวรวงศ์ , คุณณัฏฐสกุล พลายเพ็ชร,  คุณเพ็ญศรี 
คล่องการเขียน, ว่าที่ร้อยโทสมโพชน์ กวักหิรัญ และอีกหลายท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือด้วยการเติม
เต็มสิ่งที่ขาดแคลนและคอยให้ก าลังใจด้วยดีเสมอมา  

ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่น ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา รุ่นที่ ๑ ทุกรูป/คน 
ที่มีแต่ความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน 

ทุกท่านที่กล่าวมาได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษา แนะน าองค์ความรู้ให้บริการ 
และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณบิดา มารดา, ครอบครัวพิทักษ์คีรี, ครอบครัววิลัยพันธ์, ครูบาอาจารย์,  
ผู้บังคับบัญชา, เพ่ือนร่วมงาน, ผู้ที่ตอบแบบสอบถามทุกคน ล้วนมีส่วนช่วยให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลง
ได้ด้วยดีทุกประการ 
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สารบัญค าย่อ 

 

 พระไตรปิฎกที่ผู้วิจัยใช้เป็นหลักในการศึกษาค้นคว้าส าหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คือ 
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ ๒๐๐ ปี แห่งราชวงศ์จักรี
กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๒๕ ค าย่อ และค าเต็มชื่อของคัมภีร์และอรรถกถา มีดังต่อไปนี้ 
 ค าย่อ    ค าเต็ม 
 พระไตรปิฎก 
  วินย.       วินัยปิฎก 
 พระสุตตันตปิฎก   
  ที.ม.    สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกาย มหาวคฺค 
    ที.ปา.     สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกาย ปาฏกวคฺค 
  อง.ฺฉกฺก.    สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตตฺรนิกาย ฉกฺกนปิาต 
  อง.ฺอฏฺก.  สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺ กนปิาต   
 อรรถกถาพระสูตร 
  ที.ปา.อ.  ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค อฏฺ กถา  
  ขุ.ธ.อ.   ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทฏฺ คาถา อฏฺ กถา 

 อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก   
  อภิ.วิ.อ.    อภิธมฺมมตฺถวิภาวินี  อฏฺกถา 
   

 ส าหรับตัวเลขท่ีอยู่หลังช่ือย่อของคัมภีร์ใช้ ดังนี้ 
 ๑. แบบ ๓ ตอน คือ เล่ม/ข้อ/หน้า ตัวอย่าง เช่น องฺ.ฉกฺก. ๑๔/๒๘๒/๒๖๗. หมายถึง                 
องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต เล่มที่ ๑๔ ข้อที่ ๒๘๒ หน้า ๒๖๗. เป็นต้น 
 ๒. แบบ ๒ ตอน คือ เล่ม/หน้า ใช้อ้างอิงพระอรรถกถา และคัมภีร์ หรือปกรณ์วิเสสอ่ืน ๆ 
เช่น ที.ปา.อ. ๓/๓๐๖-๓๐๗. หมายถึง ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค อฏฺ กถา เล่มที่ ๓ หน้า ๓๐๖-๓๐๗. เป็นต้น 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ง 
กิตติกรรมประกาศ  ช 
สารบัญค าย่อ  ซ 
สารบัญ  ฌ 
สารบัญตาราง  ฏ 
สารบัญภาพ  ฐ 
สารบัญแผนภูมิ  ฑ 

 

บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ปัญหาวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ วิธีการด าเนินการวิจัย ๕ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๖ 
 ๑.๗ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๖ 
 ๑.๘ ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๘๓ 
 ๑.๙ สรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจัย ๘๔ 

 

บทที่ ๒ ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหลักสาราณียธรรม ๘๗ 
  ๒.๑ ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล ๘๗ 
  ๒.๒ ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ๙๓ 
  ๒.๓ สรุปความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ๑๑๑ 
  ๒.๓.๑ ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ๑๑๑ 
  ๒.๓.๒ ปัญหาของความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ๑๑๒ 
   

   
บทที่ ๓ หลักสาราณียธรรม ๑๑๔ 
 ๓.๑ ความเป็นมาสาราณียธรรม ๑๑๔ 
  ๓.๑.๑ หลักสาราณียธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ๑๑๖ 
  ๓.๑.๒ หลักสาราณียธรรมที่ปรากฏในอรรถกถา ๑๑๗ 
  ๓.๑.๓ หลักสาราณียธรรมที่ปรากฏในพระสูตร ๑๑๙ 



 ญ 

 ๓.๒ ความหมายของสาราณียธรรม ๑๒๔ 
  ๓.๒.๑ ความหมายและองค์ประกอบของสาราณียธรรม ๑๒๔ 
  ๓.๒.๒ ทรรศนะจากนักปราชญ์ นักวิชาการ ๑๒๔ 
 ๓.๓ องค์ประกอบของสาราณียธรรม ๑๒๖ 
  ๓.๓.๑ เมตตากายกรรม ๑๒๗ 
  ๓.๓.๒ เมตตาวจีกรรม ๑๓๐ 
  ๓.๓.๓ เมตตามโนกรรม ๑๓๔ 
  ๓.๓.๔ สาธารณโภค ี ๑๓๖ 
  ๓.๓.๕ สีลสามัญญตา ๑๓๙ 
  ๓.๓.๖ ทิฏฐิสามัญญตา ๑๔๒ 
 ๓.๔ คุณประโยชน์ของหลักสาราณียธรรม ๑๔๖ 
บทที่ ๔ บูรณการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรม 
 ๔.๑ ด้านการก าหนดนโยบาย ๑๕๘ 
 ๔.๒ ด้านการให้บริการสาธารณะ ๑๖๑ 
 ๔.๓ ด้านการบริหารงบประมาณ ๑๖๕ 
 ๔.๔ ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ๑๖๘ 
 ๔.๕ สรุปการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ด้วยหลักหลักสาราณียธรรม ๑๗๔ 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  ๑๗๗ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย  ๑๗๗ 
 ๕.๒ องค์ความรู้ใหม ่  ๑๙๔ 

 ๕.๓    ข้อเสนอแนะ  ๑๙๘ 
  ๕.๓.๑     ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ๑๙๘ 
  ๕.๓.๒    ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย  ๒๐๐ 
      

บรรณานุกรม  ๒๐๑ 
   

ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก รายช่ือและหนังสือขอผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย ๒๐๘ 
 ภาคผนวก ข รายช่ือและหนังสือขอสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ๒๑๓ 
 ภาคผนวก ค แบบสัมภาษณ์ ๒๒๘ 
 ภาคผนวก ง สรุปค าสัมภาษณ์ ๒๓๗ 
 ภาคผนวก จ ภาพสัมภาษณ์ ๒๕๙ 
 ภาคผนวก ฉ ภาพน าเสนอผลงาน ๒๖๖ 
 ภาคผนวก ช หนังสือรับรองน าเสนอผลงาน ๒๗๐ 
 ภาคผนวก ซ สภาพพื้นที่และสรุปวิธีการด าเนินการวิจัย ๒๗๔ 
      



 ฎ 

ประวัติผู้วิจัย   ๒๘๘ 
 



สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
ตารางท่ี ๑.๕.๑  แสดงรายชื่อกลุ่มตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเลือก  ๕ 
ตารางท่ี ๑.๗.๑ ประโยชน์และข้อควรระวังของความขัดแย้ง ๕๑ 
ตารางท่ี ๔.๕.๑   สรุปบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ๑๗๙- 
 ด้วยหลักสาราณียธรรม ๑๘๖ 
   
   
 
 



 

 

สารบัญแผนภูมิภาพ 
 หน้า 
แผนภูมิภาพที่  ๑.๙.๑   แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ๘๔ 
แผนภูมิภาพที่  ๕.๒.๑   “HSD” MODEL ๑๙๕ 

 
 
 
  



 
บทท่ี ๑ 
บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 องค์การบริหารสํวนต าบลเป็นหนํวยบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น ที่มีอ านาจหน๎าที่ในการก ากับดูแล 
และจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่น มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน๎าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งต๎องค านึงถึงความสอดคล๎องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นสํวนรวมด๎วย อีก
ทั้งยังได๎รับการสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีความเข๎มแข็งในการบริหารได๎โดยอิสระ และต๎องตอบสนองตํอ
ความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นอยํางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท๎องถิ่นให๎
จัดบริการสาธารณะได๎โดยครบถ๎วนตามอ านาจหน๎าที่ การรํวมมือกันเพ่ือการจัดท าบริการสาธารณะให๎
เป็นไปตามอ านาจหน๎าที่ ให๎เกิดความคุ๎มคําเป็นประโยชน์ และให๎บริการประชาชนอยํางทั่วถึง โดยมี
กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ เป็นตัวก าหนดการแบํงหน๎าที่และจัดสรรรายได๎
ระหวํางราชการสํวนกลางและราชการสํวนภูมิภาคกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และระหวํางองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นด๎วยกันเอง โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้น ตามระดับความสามารถขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นแตํละรูปแบบ”๑  
 จึงกลําวได๎วํา องค์การบริหารสํวนต าบล เป็นรูปแบบการปกครองที่รัฐได๎กระจายอ านาจให๎กับ
ประชาชนปกครองตนเอง มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวน-ต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ แนวความคิดในการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎ยึดหลัก ๓ ประการ คือ ด๎านความอิสระในการก าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการ ด๎านการบริหารราชการแผํนดินและการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น และด๎านประสิทธิภาพการ
บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยอ านาจหน๎าที่และภารกิจท าให๎บทบาทขององค์การบริหารสํวนต าบล
มีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการสร๎างความเข๎มแข็ง และความเจริญงอกงามของทุก ๆ องค์ประกอบชุมชนให๎เกิด
ความสมดุล ซึ่งในการด าเนินการบริหารจัดการขององค์การบริหาร-สํวนต าบลที่มีพ้ืนที่ติดตํอคาบเกี่ยวกัน
ระหวํางต าบล อ าเภอ และจังหวัด นั้น จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการประสานความรํวมมือกันระหวํางองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือให๎มีการจัดบริการสาธารณะที่เกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชนในพ้ืนที่  

                                                 
๑คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น และการมีสํวนรํวมของประชาชนภาคกลางและ กทม.

และสภารํ า งรั ฐธรรมนูญ ,  รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  , 
(กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๐), หน๎า ๓๐๔ – ๓๐๗.  



 
๒ 

 พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการน าหลักธรรมค าสอนของศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ ด๎านคุณธรรม 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ท าให๎คนไทยเราสามารถรํวมมือรํวมใจกันรักษา และพัฒนาชาติ
บ๎านเมืองให๎เจริญรุํงเรืองสืบตํอกันไป๒  
 ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ท า ด๎วยความเมตตามุํงดีมุํงเจริญตํอกัน  
 ประการที่สอง คือ การที่แตํละคนตํางชํวยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให๎
งานที่ท าส าเร็จผล ทั้งแกํตนเอง แกํผู๎อ่ืน และแกํประเทศชาติ  
 ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยูํในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบ
แบบแผนโดยเทําเทียมกันเสมอ  
 ประการที่สี่ คือ การที่ตํางคนตํางพยายามท าความคิดความเห็นของตนให๎ถูกต๎องเที่ยงตรง และ
มั่นคงอยูํในเหตุในผล หลักธรรมที่จะชํวยให๎ประชาชนภายในชาติอยูํกันด๎วยความสามัคคี ท าให๎
ประเทศชาติเป็นเอกภาพ เรียกวํา หลักสาราณียธรรม ซึ่งเป็นหน๎าที่หรือข๎อปฏิบัติ ที่ประชาชนควรปฏิบัติ
ตํอผู๎อ่ืนในสังคม และหลักธรรมข๎อนี้ใช๎ได๎ทุกสถานะไมํวําจะเป็นผู๎บริหารหรือผู๎ใต๎บังคับบัญชา หลัก      
สาราณียธรรมนี้ เป็นข๎อปฏิบัติส าหรับคนที่อยูํรํวมกันเป็นกลุํม เป็นหมูํ เป็นคณะ ไมํวําจะเป็นกลุํมขนาด
เล็ก เชํน ครอบครัว หรือเป็นกลุํมขนาดใหญํ เชํน หมูํบ๎าน ชุมชนตําง ๆ ต าบล อ าเภอ จังหวัด เพราะคนที่
อยูํรํวมกันหรืออยูํใกล๎เคียงกัน จะต๎องอาศัยกันและกัน พระผู๎มีพระภาคได๎แสดงหลักธรรมการอยูํรํวมกัน
อยํางสมัครสมานสามัคคีไว๎ ๖ ประการ๓  คือ  (๑) จะต๎องมีเมตตากายกรรม (๒) จะต๎องมีเมตตาวจีกรรม 
(๓) จะต๎องมีเมตตามโนกรรม (๔) การรู๎จักแบํงปันเฉลี่ยเจือจาน (สาธารณโภคี)  (๕) จะต๎องมีศีล         
(สีลสามัญญาตา) (๖) จะต๎องมีความเห็นที่ดีงามเสมอเหมือนกัน (ทิฎฐิสามัญญตา) หลักธรรมทั้ง ๖ 
ประการนี้ เป็นความปรารถนาดีและชํวยเหลือกันและกันทางกาย วาจา และใจ คือ ท าดี พูดดี และคิดดี
ตํอกัน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํกันและกัน มีความประพฤติดีเหมือนคนอ่ืน ๆ ไมํท าให๎หมูํคณะเสียหาย 
เพราะความประพฤติชั่วของตน มีความคิดเห็นสอดคล๎องตํอกันถึงจะไมํเหมือนกันทีเดียว ก็หลีกเลี่ยง
ความขัดแย๎งและการโต๎เถียงถึงขั้นวิวาทบาดหมางกัน๔ ดังนั้น การพัฒนาสังคม จึงควรจะพัฒนาคนให๎มี
หลักสาราณียธรรมเพราะผลที่จะเกิดตามมาจากการประพฤติตามหลักธรรมนี้ คือ (๑) ท าให๎ระลึกกันใน
แงํดี (สาราณียะ) (๒) ท าให๎เกิดความรักใครํปรองดองกัน (ปิยกรณะ) (๓) ท าให๎เกิดความเคารพมีสัมมา
คารวะตํอกัน (ครุกรณะ) (๔) ท าให๎เกิดการสงเคราะห์ชํวยเหลือเกื้อกูลกัน (๕) ท าให๎เกิดความไมํวิวาท
บาดหมางกัน (อวิวาทะ) (๖) ท าให๎เกิดความพร๎อมเพรียงสมัครสมานสามัคคีกัน (สามัคคียะ) (๗) ท าให๎
เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (เอกีภาวะ)๕ 

                                                 
๒พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีใน

พระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช-
วิทยาลัย), ๒๕๔๓. หน๎า ๑๑๓ - ๑๑๔ , ๑๖๙ - ๑๗๐. 

๓ดนัย ไชยโยธา , พจนานุกรมพุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์,๒๕๔๓),    หน๎า 
๒๘๖ - ๒๘๙.  

๔พระมหาธรรมรัต อริยธ ̣มโม (ยศขุน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีใน
พระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, อ๎างแล๎ว, หน๎า ๑๑๓ - ๑๑๔ , ๑๖๙ - ๑๗๐. 

๕เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๑๑๔ - ๑๗๐.  



 
๓ 

ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง บูรณาการความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลด๎วย
หลักสาราณียธรรม สืบเนื่องจากในฐานะเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานในองค์การบริหารสํวนต าบล ทราบวํา
ปัจจุบันความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปัญหาในความรํวมมือ 
รวม ๔ ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการก าหนดนโยบาย ปัญหาที่พบ คือ นโยบายที่ก าหนดไมํตรงตามความ
ต๎องการของประชาชน เน๎นเฉพาะกลุํมใดกลุํมหนึ่ง, ด๎านการให๎บริการสาธารณะ ปัญหาที่พบ คือ การ
จัดบริการสาธารณะที่ไมํเป็นธรรมและไมํทั่วถึง, ด๎านการบริหารงบประมาณ ปัญหาที่พบ คือ การ
บริหารงบประมาณเน๎นประโยชน์เฉพาะกลุํมของตนเองมากกวํา และด๎านการบริหารจัดการบุคลากร 
ปัญหาที่พบ คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน กลําวโดยรวม 
คือ กระบวนการความรํวมมือไมํเป็นรูปธรรมอยํางแท๎จริง เป็นไปด๎วยความไมํเต็มใจ ขาดความสามัคคี 
รํวมมือ รํวมแรง รํวมใจ ขาดความเป็นธรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน จึงไมํประสบ
ผลส าเร็จอยํางแท๎จริง ประกอบกับการศึกษาหลักธรรมตามหลักพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก ทราบวํา
หลักสาราณียธรรม คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแหํงความให๎ระลึกถึงกัน ธรรมเป็นเหตุให๎ไมํลืมกัน เป็นธรรมที่มี
อุปการะมาก เป็นข๎อปฏิบัติส าหรับคนที่อยูํรํวมกันเป็นกลุํมเป็นหมูํเป็นคณะ ไมํวําจะเป็นกลุํมขนาดเล็ก 
เพราะคนที่อยูํรํวมกัน หรือใกล๎เคียงกัน จะต๎องอาศัยกันและกัน กํอให๎เกิดความสามัคคี กลมเกลียว 
ชํวยเหลือ รํวมมือกัน จึงท าการศึกษาบูรณาการความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลด๎วย
หลักสาราณียธรรม เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารสํวนต าบลในการ
จัดบริการสาธารณะแกํประชาชน ซึ่งจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องเสริมสร๎างกระบวนการความรํวมมือ
ระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบล ให๎เกิดความสามัคคี รํวมมือ รํวมแรง รํวมใจกัน เพ่ือให๎เกิด
ประสิทธิภาพในการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป   

 
 ผู๎วิจัย จึงมีความคาดหวังวํา การบูรณาการความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลด๎วย
หลักสาราณียธรรม จะเป็นรูปแบบที่ท าให๎การจัดท าและการให๎บริการสาธารณะแกํประชาชนด๎วยความ
รํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบล ประสบผลส าเร็จได๎ด๎วยการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
มาประกอบกับความรํวมมือในด๎านตําง ๆ และให๎มีความสอดคล๎องกับพระบรมราโชวาท ที่มุํงให๎เกิดความ
สามัคค ีความรํวมมอื รํวมแรง รํวมใจ ในแตํละองค์กร อันจะท าให๎งานประสบผลส าเร็จ น าไปสูํการพัฒนา 
อันเป็นสิ่งที่สังคมปัจจุบันต๎องการเป็นอยํางยิ่ง  
  ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยในรูปแบบการบูรณาการความรํวมมือระหวําง
องค์การบริหารสํวนต าบลด๎วยหลักสาราณียธรรม ซึ่งจักได๎น าผลการวิจัยที่ได๎รับไปปรับใช๎เพ่ือให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการให๎บริการสาธารณะแกํประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และระดับประเทศชาติในอนาคตตํอไป 
 

๑.๒ ปัญหาวิจัย 
๑.๒.๑ ความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบล เป็นอยํางไร 
๑.๒.๒ หลักสาราณียธรรม เป็นอยํางไร 
๑.๒.๓ บูรณาการความรํวมมือด๎วยหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารสํวนต าบล เป็น

อยํางไร 



 
๔ 

๑.๒.๔ รูปแบบการบูรณาการความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลด๎วยหลัก 
สาราณียธรรม เป็นอยํางไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบล   
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาหลักสาราณียธรรม 
๑.๓.๓ เพ่ือบูรณาการความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลด๎วยหลักสาราณียธรรม  
๑.๓.๔ เพ่ือน าเสนอแนวทางและการสร๎างองค์ความรู๎ใหมํเกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการ

ความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลด๎วยหลักสาราณียธรรม” 
 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Interview Research) ด๎วยการบูรณาการ
ระหวํางการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสารกับการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์ โดยได๎ท าการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง ประวัติความเป็นมา โครงสร๎าง อ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
ศึกษาความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบล รวม ๔ ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการก าหนดนโยบาย ด๎าน
การบริการสาธารณะ ด๎านบริหารงบประมาณ และด๎านการบริหารจัดการบุคลากร พร๎อมทั้งศึกษา
องค์ประกอบและคุณประโยชน์แหํงหลักสาราณียธรรม ๖ เพ่ือน ามาใช๎บูรณาการกับความรํวมมือ
ระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบล  
 

๑.๕ วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เริ่มด าเนินการตั้งแตํ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ถึง เดือน กันยายน 

พุทธศักราช ๒๕๕๔ มีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ๑) การศึกษาเอกสาร เป็นการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัย 
ที่เก่ียวข๎อง มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 ก. ส ารวจข๎อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ คือ คัมภีร์พระไตรปิฎก พร๎อมทั้งข๎อมูลจากสารทุติยภูมิ คือ 
ทฤษฎี งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารที่เกี่ยวข๎อง เชํน ต ารา หนังสือ วารสาร บทความ งานเขียน เป็นต๎น  
 ข. น าข๎อมูลที่ได๎มาจัดประเภท วิเคราะห์ อธิบายความ ตีความ แล๎วน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 
 ค. ขอค าแนะน าปรึกษา และความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และจากทําน
ผู๎รู๎ที่มีความช านาญการ  
 ๒) ข๎อมูลการสัมภาษณ์ น าประเด็นที่ได๎รับ คือ บูรณาการความรํวมมือระหวํางองค์การบริหาร
สํวนต าบลด๎วยหลักสาราณียธรรม ไปสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญ เพ่ือหาความเชื่อมั่นของข๎อมูล จากนายก
องค์การบริหารสํวนต าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน ๑๑ อ าเภอ ๆ ละ ๑ แหํง จ านวน ๑๑ แหํง ดังนี้ 

 

ล าดับที่ อ าเภอ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเลือก 
๑ เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารสํวนต าบลคลองนครเนื่องเขต 
๒ บางคล๎า องค์การบริหารสํวนต าบลเสม็ดเหนือ 
๓ บางน้ าเปรี้ยว องค์การบริหารสํวนต าบลโพรงอากาศ 



 
๕ 

๔ บางปะกง องค์การบริหารสํวนต าบลสองคลอง 
๕ บ๎านโพธิ์ องค์การบริหารสํวนต าบลหนองตีนนก 
๖ พนมสารคาม องค์การบริหารสํวนต าบลเมืองเกํา 
๗ สนามชัยเขต องค์การบริหารสํวนต าบลลาดกระทิง 
๘ แปลงยาว องค์การบริหารสํวนต าบลหัวส าโรง 
๙ ราชสาส์น องค์การบริหารสํวนต าบลดงน๎อย 

๑๐ ทําตะเกียบ องค์การบริหารสํวนต าบลทําตะเกียบ 
๑๑ คลองเขื่อน องค์การบริหารสํวนต าบลคลองเขื่อน 

 

ตารางท่ี ๑.๕.๑ แสดงรายชื่อกลุ่มตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เลือก  

 

๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.๖.๑ ท าให๎ทราบถึงความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบล  
 ๑.๖.๒ ท าให๎ทราบหลักสาราณียธรรม 
  ๑.๖.๓ ท าให๎ทราบการบูรณาการความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลด๎วยหลัก   
สาราณียธรรม  
 ๑.๖.๔ ท าให๎เกิดองค์ความรู๎ใหมํเกี่ยวกับรูปแบบการบูรณาการความรํวมมือระหวํางองค์การ -
บริหารสํวนต าบลด๎วยหลักสาราณียธรรม 
 ๑.๖.๕ ท าให๎สามารถน าผลการวิจัยเสนอเป็นแนวทาง และสร๎างองค์ความรู๎ใหมํเกี่ยวกับ 
“รูปแบบการบูรณาการความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลด๎วยหลักสาราณียธรรม” 
 

๑.๗  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัย เรื่อง บูรณาการความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลด๎วยหลักสาราณียธรรมนี้  
ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษา ค๎นคว๎า ทฤษฎีแนวคิด จากพระไตรปิฎก อรรถคาถา ฎีกา อนุฎีกา นวโกวาท 
บทความ เอกสาร และผลงานวิจัยตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง โดยแบํงสาระส าคัญ ดังนี้  
 ๑.๗.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ก. ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการบริหารจัดการ 
 ข. ทฤษฏีภาวะผู๎น า 
 ค. แนวคิดเก่ียวกับการปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 ง. แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจการปกครอง 
 จ. แนวคิดเก่ียวกับความรํวมมือและการประสานงาน 
 ฉ. แนวคิดเก่ียวกับการขจัดความขัดแย๎ง 
 ช. แนวคิดเก่ียวกับการท างานเป็นทีม 
 ซ. แนวคิดเก่ียวกับการก าหนดนโยบาย 
 ฌ. แนวคิดเก่ียวกับการให๎บริการสาธารณะ 
 ญ. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
 ฎ. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร 
 



 
๖ 

ก. ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการบริหารจัดการ 
๑) ทฤษฎีการบริหาร 

 ความหมายของทฤษฎีทางการบริหาร ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การกับการบริหารจัดการ ได๎มี
นักวิชาการหลายทํานได๎ให๎ความหมายเกี่ยวองค์การกับการบริหารบริหารจัดการ ไว๎ดังนี้ 
 ตัวแบบเชิงการจัดการ (Management Model) มุํงสนใจไปที่ความสามารถขององค์กร โดย
อธิบายวําความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติยํอมขึ้นอยูํกับสมรรถนะขององค์การ ซึ่งพิจารณาได๎
จากความเหมาะสมของโครงสร๎างองค์การ ความเพียงพอของจ านวนและความรู๎ความสามรถของ
บุคลากร รวมทั้งความพร๎อมด๎านงบประมาณ สถานที่และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ตํางๆ ด๎วย 
ซึ่งถ๎าองค์การมีสมรรถนะต่ า การน านโยบายไปปฏิบัติยํอมประสบความส าเร็จ แตํถ๎าองค์การมี
สมรรถนะต่ า การน านโยบายไปปฏิบัติยํอมประสบความล๎มเหลว 
 ตัวแบบเชิงกระบวนการราชการ (The Bureaucratic Model) ให๎ความส าเร็จในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ก าหนดนโยบาย และผู๎น านโยบายไปปฏิบัติแตํละระดับ โดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่
ระดับลําง (Street – Level Burea Uerats) ซึ่งต๎องใกล๎ชิดกับประชาชน แนวคิดนี้ให๎เห็นวําถ๎าผู๎น า
ก าหนดนโยบายหรือผู๎บริหารโครงการ พัฒนาขาดความเข๎าใจสภาพความเป็นจริงของหน๎าที่ประจ าวัน
ของตน ยํอมท าให๎การน านโยบายไปปฏิบัติประสบความล๎มเหลว ค าวํา การบริหาร (administration) 
มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง ชํวยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ 
(direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล๎เคียงกับค าวํา “minister” ซึ่งหมายถึง การ
รับใช๎หรือผู๎รับใช๎ หรือผู๎รับใช๎รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมายดั้งเดิมของค าวํา administer 
หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งตําง ๆ  

สํวนค าวํา การจัดการ (Management) นิยมใช๎ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งเพ่ือมุํงแสวงหาก าไร (Profits) หรือก าไรสูงสุด (Maximum Profits) ส าหรับผลประโยชน์
ที่จะตกแกํสาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได๎ (By Product) เมื่อเป็นเชํนนี้ จึง
แตกตํางจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหนํวยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให๎บริการสาธารณะทั้งหลาย  
(Public Services) แกํประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกวํา การบริหารจัดการ 
(Management Administration) เกี่ยวข๎องกับภาคธุรกิจมากขึ้น เชํน การน าแนวคิดผู๎บริหารสูงสุด 
(Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช๎ในวงราชการ การบริหารราชการด๎วยความ
รวดเร็ว การลดพิธีการที่ไมํจ าเป็น การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจด๎วยการให๎รางวัล
ตอบแทน เป็นต๎น จากการที่ภาครัฐได๎เปิดโอกาสให๎ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข๎ามารับสัมปทานจาก
ภาครัฐ เชํน ให๎สัมปทานโทรศัพท์มือถือ การขนสํง เหล๎า บุหรี่ อยํางไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ ได๎ท าประโยชน์
ให๎แกํสาธารณะหรือประชาชนได๎เชํนกัน เชํน จัดโครงการคืนก าไรให๎สังคมด๎วยการลดราคาสินค๎า ขาย
สินค๎าราคาถูก หรือการบริจาคเงินชํวยเหลือสังคม เป็นต๎น  

การบริหาร บางครั้งเรียกวํา การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน
ใด ๆ ของหนํวยงานของรัฐ และ/หรือ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ (ถ๎าเป็นหนํวยงานภาคเอกชน หมายถึงของ
หนํวยงาน และ/หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวข๎องกับคน สิ่งของและหนํวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตําง ๆ เชํน  
(๑) การบริหารนโยบาย (Policy) (๒) การบริหารอ านาจหน๎าที่ (Authority) (๓) การบริหารคุณธรรม 
(Morality) (๔) การบริหารที่เกี่ยวข๎องกับสังคม (Society) (๕) การวางแผน (Planning) (๖) การจัด



 
๗ 

องค์การ (Organizing) (๗) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) (๘) การอ านวยการ (Directing) 
(๙) การประสานงาน (Coordinating) (๑๐) การรายงาน (Reporting) และ (๑๑) การงบประมาณ 
(Budgeting) เชํนนี้ เป็นการน า “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจัยที่มีสํวนส าคัญตํอการบริหาร” ที่
เรียกวํา แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) แตํละตัวมาเป็นแนวทางในการให๎ความหมาย  พร๎อม
กันนี้ อาจให๎ความหมายได๎อีกวํา การบริหาร หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของ
หนํวยงานของรัฐ และ/หรือ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข๎องกับ คน สิ่งของ และหนํวยงาน โดยครอบคลุม
เรื่องตําง ๆ เชํน (๑) การบริหารคน (Man) (๒) การบริหารเงิน (Money) (๓) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ 
(Material) (๔) การบริหารงานทั่วไป (Management) (๕) การบริหารการให๎บริการประชาชน 
(Market) (๖) การบริหารคุณธรรม (Morality) (๗) การบริหารข๎อมูลขําวสาร (Message) (๘) การ
บริหารเวลา (Minute) และ (๙) และการบริหารการวัดผล (Measurement) เชํนนี้ เป็นการน า 
“ปัจจัยที่มีสํวนส าคัญตํอการบริหาร” ที่เรียกวํา ๙M แตํละตัวมาเป็นแนวทางในการให๎ความหมาย 
 การให๎ความหมายทั้ง ๒ ตัวอยํางที่ผํานมานี้ เป็นการน าหลักวิชาการด๎านการบริหาร คือ 
“กระบวนการบริหาร” และ “ปัจจัยที่มีสํวนส าคัญตํอการบริหาร” มาใช๎เป็นแนวทางหรือกรอบ
แนวคิดในการให๎ความหมายซึ่งนําจะมีสํวนท าให๎การให๎ความหมายค าวําการบริหารเชํนนี้ครอบคลุม
เนื้อหาสาระส าคัญท่ีเกี่ยวกับการบริหาร การด าเนินงาน ชัดเจน เข๎าใจได๎งําย เป็นวิชาการ และมีกรอบ
แนวคิดด๎วย นอกจาก ๒ ตัวอยํางนี้แล๎ว ยังอาจน าปัจจัยอ่ืนมาใช๎เป็นแนวทางในการให๎ความหมายได๎
อีก เป็นต๎นวํา ๓M ซึ่งประกอบด๎วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการ
บริหารงานทั่วไป (Management) และ ๕ ป ซึ่งประกอบด๎วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด 
ประสานงานและประชาสัมพันธ์ เพื่อชํวยเพิ่มความเข๎าใจการบริหารมากขึ้น จึงขอน าความหมายค าวํา
การบริหาร การจัดการ และการบริหารจัดการ มาแสดงไว๎ด๎วย เชํน 
 ๑. สมพงศ์ เกษมสิน มีความเห็นวํา การบริหาร หมายถึง การใช๎ศาสตร์และศิลป์น าเอา
ทรัพยากรบริหาร (Administrative Resource) เชํน คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ มา
ประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) เชํน POSDCoRB Model ให๎
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ๖ 
 ๒. สมพงศ์ เกษมสิน กลําวไว๎วํา ค าวํา การบริหารนิยมใช๎กับการบริหารราชการ หรือการ
จัดการเกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งมีศัพท์บัญญัติ วํา รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) และค า
วํา การจัดการ (Management) นิยมใช๎กับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการด าเนินการตามนโยบายที่
ก าหนดไว๎ สมพงศ์ เกษมสิน ยังให๎ความหมายการบริหารไว๎วํา การบริหารมีลักษณะเดํนเป็นสากลอยูํ
หลายประการดังนี้  
 ๑) การบริหารยํอมมีวัตถุประสงค์ 
 ๒) การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ  
 ๓) การบริหารต๎องใช๎ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน  
 ๔) การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ 

                                                 
๖สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช , 

๒๕๑๔), หน๎า ๑๓-๑๔. 
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 ๕) การบริหารเป็นการด าเนินการรํวมกันของกลุํมบุคคล  
 ๖) การบริหารอาศัยความรํวมมือรํวมใจของบุคคล กลําวคือ ความรํวมใจ (Collective Mind) 
จะกํอให๎เกิดความรํวมมือของกลุํม (Group Cooperation) อันจะน าไปสูํพลังของกลุํม (Group Effort) 
ที่จะท าให๎บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๗) การบริหารมีลักษณะการรํวมมือกันด าเนินการอยํางมีเหตุผล 
 ๘) การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์  
 ๙) การบริหารไมํมีตัวตน (Intangible) แตํมีอิทธิพลตํอความเป็นอยูํของมนุษย์๗  
 ๓. อนันต์ เกตุวงศ์ ให๎ความหมายการบริหาร วํา เป็นการประสานความพยายามของมนุษย์ 
(อยํางน๎อย ๒ คน) และทรัพยากรตําง ๆ เพื่อท าให๎เกิดผลตามต๎องการ๘ 
 ๔. ไพบูลย์ ช่างเรียน ให๎ความหมายการบริหารวํา หมายถึง ระบบที่ประกอบไปด๎วย
กระบวนการในการน าทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมาด าเนินการเพ่ื อบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๙  
 ๕. ติน ปรัชญพฤทธิ์ มองการบริหารในลักษณะที่เป็นกระบวนการโดยหมายถึงกระบวนการ
น าเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ สํวนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเกี่ยวข๎องกับการน าเอา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ๑๐  
 ๖. บุญทัน ดอกไธสง ให๎ความหมายวํา การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรที่มีอยูํให๎มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเพ่ือตอบสนองความต๎องการของบุคคล องค์การ หรือประเทศ หรือการจัดการ
เพ่ือผลก าไรของทุกคนในองค์การ๑๑  
 ๗. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  มีความเห็นวํา การบริหารในฐานะที่เป็นกระบวนการ หรือ
กระบวนการบริหาร เกิดได๎จากหลายแนวคิด เชํน โพสคอร์บ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ ลู
เทอร์ กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอล เออร์วิค (Lyndall Urwick) ประกอบด๎วยขั้นตอนการ
บริหาร ๗ ประการ ได๎แกํ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงาน
บุคคล (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน 
(Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะที่กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟา
โยล (Henry Fayol) ประกอบด๎วย ๕ ประการ ได๎แกํ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
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 เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๕-๖. 
 ๘อนันต์ เกตุวงศ์, การบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๒๓), หน๎า ๒๗. 
 ๙ไพบูลย์ ชํางเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๒), 
หน๎า ๑๗. 
 ๑๐ติน ปรัชญพฤทธิ์, การบริหารจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราช-
วิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน๎า ๑๐. 
 ๑๑บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา-
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน๎า ๑.  
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(Organizing) การบงัคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน 
(Controlling) หรือรวมเรียกวํา พอคค์ (POCCC)๑๒  
 ๘. เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กลําวถึงการบริหารวําหมายถึง กิจกรรมที่
บุคคลตั้งแตํ ๒ คนข้ึนไป รํวมกันด าเนินการเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์๑๓ 
 ๙. เฟรดเดอร์ริค ดับบลิว. เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) ให๎ความหมายการบริหารไว๎
วํา งานบริหารทุกอยํางจ าเป็นต๎องกระท าโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดย
รอบคอบ ทั้งนี้  เพ่ือให๎มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะกํอให๎เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้ นเพ่ือ
ประโยชน์ส าหรับทุกฝุายที่เก่ียวข๎อง ๑๔ 
 ๑๐. ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) กลําววํา การบริหาร คือ ศิลปะในการ
ท างานให๎บรรลุเปูาหมายรํวมกับผู๎อ่ืน การท างานตําง ๆ ให๎ลุลํวงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู๎ท าภายใน
สภาพองค์การที่กลําวนั้น ทรัพยากรด๎านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข๎ามารํวมกัน
ท างานในองค์การ ซึ่งคนเหลํานี้จะเป็นผู๎ใช๎ทรัพยากรด๎านวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ 
เงินทุน รวมทั้งข๎อมูลสนเทศตําง ๆ เพ่ือผลิตสินค๎าหรือบริการออกจ าหนํายและตอบสนองความพอใจ
ให๎กับสังคม๑๕ 
 ๑๑. แฮร์โรลด์ คูนตซ์ (Harold Koontz) ให๎ความหมายของการจัดการ หมายถึง การ
ด าเนินงานให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได๎แกํ คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป็น
อุปกรณ์การจัดการนั้น๑๖  
 ๑๒. ธงชัย สันติวงษ์ กลําวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว๎ ๓ ด๎านคือ ๑) ในด๎านที่เป็น
ผู๎น าหรือหัวหน๎างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน๎าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเป็น
ผู๎น าภายในองค์การ ๒) ในด๎านของภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท า งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ
ทรัพยากรตํางๆในองค์การและการประสานกิจกรรมตําง ๆ เข๎าด๎วยกัน ๓) ในด๎านของความรับผิดชอบ 
งานบริหารจัดการ หมายถึง การต๎องท าให๎งานตําง ๆ ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดีด๎วยการอาศัยบุคคลตําง  ๆ
เข๎าด๎วยกัน๑๗  

                                                 

 ๑๒วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โฟร์เพซ, ๒๕๔๕), หน๎า ๓๙.  
 ๑๓Herbert A. Simon, Administrative Behvior, (New York : Macmillian, 1947), P.3.  

๑๔Frederick W. Taylor อ๎างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๗, 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), หน๎า ๒๗.  

๑๕สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๒๓), หน๎า ๖. 

๑๖Harold Koontz อ๎างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน , การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๗, 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), หน๎า ๖. 

๑๗ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๔๓), หน๎า ๒๑-๒๒.  
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 ๑๓. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กลําวไว๎วํา การบริหารจัดการ (Management Administration) 
การบริหารการพัฒนา (Development Administration) แม๎กระทั่งการบริหารการบริการ (Service 
Administration) แตํละค ามีความหมายคล๎ายคลึงหรือใกล๎เคียงกันที่เห็นได๎อยํางชัดเจนมีอยํางน๎อย ๓ 
สํวน คือ  
 ๑) ล๎วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนํวยงานของรัฐ  และ/หรือ เจ๎าหน๎าที่
ของรัฐ น ามาใช๎ในการปฏิบัติราชการเพ่ือชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  
 ๒) มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด๎วย ๓ ขั้นตอน คือ การคิด (Thinking) หรือการ
วางแผน (Planning) การด าเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating)  
 ๓) มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีท าให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก๎าวหน๎าและมั่นคงเพ่ิมขึ้น ส าหรับสํวนที่แตกตํางกัน คือ แตํละ
ค ามีจุดเน๎นตํางกัน กลําวคือ การบริหารจัดการเน๎นเรื่องการน าแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข๎า
มาใช๎ในการบริหารราชการ เชํน การมุํงหวังผลก าไร การแขํงขัน ความรวดเร็ว การตลา ด การ
ประชาสัมพันธ์ การจูงใจด๎วยคําตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เป็นต๎น ในขณะที่การ
บริหารการพัฒนาให๎ความส าคัญเรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ 
(Policy, Plan, Program, Project) หรือกิจกรรมของหนํวยงานของรัฐ สํวนการบริหารการบริการเน๎น
เรื่องการอ านวยความสะดวกและการให๎บริการแกํประชาชน๑๘  
 การบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคม ซึ่ง
จะต๎องอยูํรวมกันเป็นกลุํม โดยจะต๎องมีผู๎น ากลุํมและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุํม
เพ่ือให๎เกิดความสุขและความสงบเรียบร๎อย ซึ่งอาจเรียกวําผู๎บริหารและการบริหาร ตามล าดับ ดังนั้น 
ที่ใดมีกลุํมท่ีนั่นยํอมมีการบริหาร ค าวํา การบริหารและการบริหารจัดการ รวมทั้งค าอ่ืน ๆ อีก  เป็นต๎น
วํา การปกครอง (Government) การบริหารการพัฒนา การจัดการ และการพัฒนา (Development) 
หรือแม๎กระทั่งค าวํา การบริหารการบริการ (Service Administration) การบริหารจิตส านึกหรือการ
บริหารความรู๎ผิดรู๎ชอบ (Consciousness Administration) การบริหารคุณธรรม (Morality 
Administration) และการบริหารการเมือง (Politics Administration) ที่เป็นค าในอนาคตที่อาจถูก
น ามาใช๎ได๎ ค าเหลํานี้ล๎วนมีความหมายใกล๎เคียงกัน ขึ้นอยูํกับผู๎มีอ านาจในแตํละยุคสมัยจะน าค าใดมา
ใช๎โดยอาจมีจุดเน๎นแตกตํางกันไปบ๎าง อยํางไรก็ตาม ทุกค าที่กลําวมานี้เฉพาะในภาครัฐ ล๎วนหมายถึง 
(๑) การด าเนินงาน การปฏิบัติงาน แนวทาง (Guideline) วิธีการ (Method) หรือมรรควิธี (Means) 
ใด ๆ (๒) ที่หนํวยงานของรัฐ และ/หรือ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐน ามาใช๎ในการบริหารราชการหรือปฏิบัติงาน 
(๓) ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ (๔) เพ่ือน าไปสูํจุดหมายปลายทาง (End หรือ Goal) หรือการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นกวําเดิม เชํน มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปสูํจุดหมายปลายทางเบื้องต๎น 
(Primary Goal) คือ ชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ หรือชํวยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ
ราชการให๎เป็นไปในทิศทางที่ดีกวําเดิม หรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปสูํจุดหมายปลายทางสูงสุด  
(Ultimate Soal) คือ การพัฒนาประเทศที่ประเทศชาติและประชาชนอยูํเย็นเป็นสุขอยํางยั่งยืน เป็นต๎น 

                                                 

 ๑๘วิรัช วิรัชนิภาวรรณ , การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตาม
รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๘), หน๎า ๕.  



 
๑๑ 

และทุกค าดังกลําวนี้ อาจมองในลักษณะที่เป็นกระบวนการ (Process) ที่มีระบบและมีหลายขั้นตอนใน
การด าเนินงานก็ได๎  
 ทฤษฎีทางการบริหารและวิวัฒนาการการบริหาร 
 ระยะที่ ๑  ระหวําง ค.ศ.  ๑๘๘๗ – ๑๙๔๕ ยุคนักทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม  (The Classical  
organization theory) แบํงยํอยเป็น  ๓  กลุํมดังนี้๑๙ 
 ๑. กลุํมการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทย์เลอร์ (Scientific Management) ของเฟรดเดอ 
ริกเทย์เลอร์ (Frederick Taylor) ความมุํงหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ คือ จัดการ
บริหารธุรกิจหรือโรงงานให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด Taylor มองคนงานแตํละคน
เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่สามารถปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขององค์การได๎  เจ๎าของต ารับ “The  one 
best  way”  คือประสิทธิภาพของการท างานสูงสุดจะเกิดขึ้นได๎ต๎องขึ้นอยูํกับสิ่งส าคัญ  ๓  อยํางคือ 
 ๑.๑  เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด  (Selection) 
 ๑.๒ ฝึกอบรมคนงานให๎ถูกวิธี (Training) 
 ๑.๓ หาสิ่งจูงใจให๎เกิดก าลังใจในการท างาน  (Motivation)  
 เทยเลอร ์ก็คือผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจัยเรื่อง “Time  and  Motion Studies”  
เวลาและการเคลื่อนไหว  เชื่อวํามีวิธีการการทางวิทยาศาสตร์ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เพียงวิธีเดียวที่ดี
ที่สุด  เขาเชื่อในวิธีแบํงงานกันท า  ผู๎ปฏิบัติระดับลํางต๎องรับผิดชอบตํอระดับบน เทย์เลอร์ เสนอระบบ
การจ๎างงาน  (จํายเงิน)  บนพ้ืนฐานการสร๎างแรงจูงใจ  สรุปหลักวิทยาศาสตร์ของเทยเลอร์สรุปงําย ๆ  
ประกอบด๎วย  ๓  หลักการดังนี ้
 ๑. การแบํงงาน  (Division  of Labors) 
 ๒. การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy) 
 ๓. การจํายคําจ๎างเพ่ือสร๎างแรงจูงใจ  (Incentive  payment) 
 ๒. กลุํมการบริหารจัดการ  (Administration  Management)  หรือ  ทฤษฎีบริหารองค์การ
อยํางเป็นทางการ  (Formal  Organization  Theory) ของ  อังรี  ฟาโยล (Henri  Fayol)  บิดาของ
ทฤษฎีการปฏิบัติการและการจัดการตามหลักบริหาร ทั้ง  Fayol และTaylor  จะเน๎นตัวบุคคลปฏิบัติงาน  
+  วิธีการท างาน ได๎ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแตํก็ไมํมองด๎าน “จิตวิทยา”๒๐ Fayol  ได๎เสนอแนวคิด
ในเรื่องหลักเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป  ๑๔  ประการ  แตํลักษณะที่ส าคัญ  มีดังนี้ 
 ๒.๑ หลักการท างานเฉพาะทาง  (Specialization)  คือ การแบํงงานให๎เกิดความช านาญเฉพาะทาง 
 ๒.๒ หลักสายบังคับบัญชา เริ่มจากบังคับบัญชาสูงสุดระดับต่ าสุด 
 ๒.๓ หลักเอกภาพของบังคับบัญชา (Unity of Command) 
 ๒.๔ หลักขอบขํายของการควบคุมดูแล (Span of control) ผู๎ดูแลหนึ่งคนตํอ ๖ คนที่จะอยูํ
ใต๎การดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด 
 ๒.๕ การสื่อสารแนวดิ่ง (Vertical Communication) การสื่อสารโดยตรงจากเบื้องบนสูํเบื้องลําง 

                                                 
๑๙ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๒), หน๎า  ๑๐.   
๒๐เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๑๗. 



 
๑๒ 

 ๒.๖ หลักการแบํงระดับการบังคับบัญชาให๎น๎อยที่สุด คือ ไมํควรมีสายบังคับบัญชายืดยาว
หลายระดับมากเกินไป 
 ๒.๗ หลักการแบํงความรับผิดชอบระหวํางสายบังคับบัญชาและสายเสนาธิการ (Line and  
Staff  Division) 
 ๓. ทฤษฎีบริหารองค์การในระบบราชการ (Bureaucracy) มาจากแนวคิดของ แมกซ์ เวเบอร์  
(Max  Weber)  ที่กลําวถึงหลักการบริหารราชการประกอบด๎วย 
 ๓.๑ หลักของฐานอ านาจจากกฎหมาย 
 ๓.๒ การแบํงหน๎าที่และความรับผิดชอบ ที่ต๎องยึดระเบียบกฎเกณฑ ์
 ๓.๓ การแบํงงานตามความช านาญการเฉพาะทาง 
 ๓.๔ การแบํงงานไมํเกี่ยวกับผลประโยชน์สํวนตัว 
 ๓.๕ มีระบบความมั่นคงในอาชีพ 
 จะอยํางไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งข๎อดีและข๎อเสีย ซึ่งในด๎าน ข๎อเสีย คือ สายบังคับบัญชายืด
ยาวการท างานต๎องอ๎างอิงกฎระเบียบ จึงชักช๎าไมํทันการแก๎ไขปัญหาในปัจจุบัน เรียกวําระบบ “Red 
tape” ในด๎านข๎อดี คือ ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลักการบังคับบัญชา การเลื่อนขั้นต าแหนํงที่มีระบบ
ระเบียบ แตํในปัจจุบันระบบราชการก าลังถูกแทรกแซงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ท าให๎เริ่มมีปัญหา 
 ระยะที่ ๒  ระหวําง ค.ศ. ๑๙๔๕ - ๑๙๕๘ ยุคทฤษฎีมุนษยสัมพันธ์ (Human Relation) Follette  
ได๎น าเอาจิตวิทยามาใช๎และได๎เสนอการแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง (Conflict) ไว๎ ๓ แนวทางดังนี้๒๑ 
 ๑. Domination  คือ  ใช๎อ านาจอีกฝุายสยบลง  คือ  ให๎อีกฝุายแพ๎ให๎ได๎  ไมํดีนัก 
 ๒. Compromise   คือ  คนละครึ่งทาง  เพื่อให๎เหตุการณ์สงบโดยประนีประนอม 
 ๓. Integration  คือ  การหาแนวทางที่ไมํมีใครเสียหน๎า  ได๎ประโยชน์ทั้ง ๒  ทาง (ชนะ ชนะ) 
 นอกจากนี้ Follette ให๎ทัศนะนําฟังวํา “การเกิดความขัดแย๎งในหนํวยงานเป็นความบกพรํอง
ของการบริหาร”   
 การวิจัยหรือการทดลองฮอร์ทอร์น (Hawthon Experiment) ที่ เมโย (Mayo) กับคณะท าการ
วิจัยเริ่มที่ข๎อสมมติฐานวําสิ่งแวดล๎อมมีผลตํอประสิทธิภาพการท างานของคนงาน  มีการค๎นพบจากการ
ทดลองคือมีการสร๎างกลุํมแบบไมํเป็นทางการในองค์การ  ท าให๎เกิดแนวความคิดใหมํที่วําความสัมพันธ์ของ
มนุษย์  มีความส าคัญมาก  ซึ่งผลการศึกษาทดลองของเมโยและคณะ  พอสรุปได๎ดังนี้ 
 ๑. คนเป็นสิ่งมีชีวิต จิตใจ ขวัญ ก าลังใจ และความพึงพอใจเป็นเรื่องส าคัญในการท างาน 
 ๒. เงินไมํใชํ  สิ่งลํอใจที่ส าคัญแตํเพียงอยํางเดียว  รางวัลทางจิตใจมีผลตํอการจูงใจในการ
ท างานไมํน๎อยกวําเงิน 
 ๓. การท างานขึ้นอยูํกับสภาพแวดล๎อมทางสังคมมากกวําสภาพแวดล๎อมทางกายภาพคับที่อยูํ
ได๎คับใจอยูํอยาก 
 ข๎อคิดที่ส าคัญ การตอบสนองคน ด๎านความต๎องการศักดิ์ศรี การยกยํอง จะสํงผลตํอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานจากแนวคิด “มนุษยสัมพันธ์” 

                                                 
๒๑เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๑๐. 



 
๑๓ 

 ระยะที่ ๓ ตั้งแตํ ค.ศ. ๑๙๕๘ - ปัจจุบันยุคการใช๎ทฤษฎีการบริหาร (Administrative 
Theory) หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Approach) ยึดหลักระบบงาน 
+ ความสัมพันธ์ของคน + พฤติกรรมขององค์การ  ซึ่งมีแนวคิดหลักการ ทฤษฎีที่หลาย ๆ  คนได๎แสดง
ไว๎ดังตํอไปนี้๒๒ 
 ๑. เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I Bamard) เขียนหนังสือชื่อ The Executive ที่กลําวถึง
งานในหน๎าที่ของผู๎บริหารโดยให๎ความส าคัญตํอบุคคลระบบของความรํวมมือองค์การ และเปูาหมาย
ขององค์การกับความต๎องการของบุคคลในองค์การต๎องสมดุลกัน 
 ๒. ทฤษฎีของมาสโลว์ วําด๎วยการจัดอันดับขั้นของความต๎องการของมนุษย์  (Maslow – 
Hierarchy of needs)  เป็นเรื่องแรงจูงใจแบํงความต๎องการของมนุษย์ตั้งแตํความต๎องการด๎านกายภาพ 
ความต๎องการด๎านความปลอดภัยความต๎องการด๎านสังคม ความต๎องการด๎านการเคารพนับถือ และ
ประการสุดท๎ายคือ การบรรลุศักยภาพของตนเอง (Self actualization) คือ มีโอกาสได๎พัฒนาตนเองถึง
ขั้นสูงสุดจากการท างาน แตํความต๎องการเหลํานั้นต๎องได๎รับการสนองตอบตามล าดับขั้น 
 ๓. ทฤษฎี X ทฤษฎี Y  ของแมคกรีเกอร์ (Douglas Mc Gregor Theory X, Theory Y)  เขาได๎
เสนอแนวคิดการบริหารอยูํบนพ้ืนฐานของข๎อสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ตํางกัน ทฤษฎี X  
(The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีนี้เกิดข๎อสมติฐาน ดังนี้ 
 ๑. คนไมํอยากท างาน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 
 ๒. คนไมํทะเยอทะยาน และไมํคิดริเริ่มชอบให๎การสั่ง 
 ๓. คนเห็นแกํตนเองมากกวําองค์การ 
 ๔. คนมักตํอต๎านการเปลี่ยนแปลง 
 ๕. คนมักโงํ  และหลอกงําย 
 ผลการมองธรรมชาติของมนุษย์เชํนนี้ การบริหารจัดการจึงเน๎นการใช๎เงิน วัตถุ เป็นเครื่องลํอใจ  
เน๎นการควบคุม การสั่งการ เป็นต๎น 
 ทฤษฎี Y (The Integration of Individual and Oraganization Goal) ทฤษฎีข๎อนี้เกิดจาก
ข๎อสมติฐานดังนี้ 
 ๑. คนจะให๎ความรํวมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน 
 ๒. คนไมํเกียจคร๎านและไว๎วางใจได๎ 
 ๓. คนมีความคิดริเริ่มท างานถ๎าได๎รับการจูงใจอยํางถูกต๎อง 
 ๔. คนมักจะพัฒนาวิธีการท างาน และพัฒนาตนเองอยูํเสมอ 
 ผู๎บังคับบัญชาจะไมํควบคุมผู๎ใต๎บังคับบัญชาอยํางเข๎มงวด แตํจะสํงเสริมให๎รู๎จักควบคุมตนเอง
หรือของกลุํมมากขึ้น ต๎องให๎เกียรติซึ่งกันและกันจากความเชื่อที่แตกตํางกัน ท าให๎เกิดระบบการ
บริหารที่แตกตํางกันระหวํางระบบที่เน๎นการควบคุมกับระบบที่คํอนข๎างให๎อิสรภาพ 
 ๔. อูชิ (Ouchi) ชาวญี่ปุุนได๎เสนอทฤษฎี Z (Z Theory) (William G. Ouchi) ศาสตราจารย์
แหํงมหาวิทยาลัย UXLA (I of Califomia Los Angeles) ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X , Y  
เข๎าด๎วยกันแนวความคิด ก็คือ องค์การต๎องมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์ แตํมนุษย์ก็รักความเป็นอิสระ  
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๑๔ 

และมีความต๎องการหน๎าที่ของผู๎บริหารจึงต๎องปรับเปูาหมายขององค์การให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายของ
บุคคลในองค์กร 
 สรุปเพื่อออมชอมสองทฤษฎี มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ประการคือ 
 ๑. การท าให๎ปรัชญาที่ก าหนดไว๎บรรลุ 
 ๒. การพัฒนาผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎ท างานอยํางมีประสิทธิภาพ 
 ๓. การให๎ความไว๎วางใจแกํผู๎ใต๎บังคับบัญชา 
 ๔. การให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชามีสํวนรํวมในการตัดสินใจ๒๓ 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการบริหารจัดการ มีความเก่ียวข๎องกับองค์การบริหารสํวนต าบล 
กลําวคือ เป็นทฤษฎีความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ก าหนดนโยบาย และผู๎น านโยบายไปปฏิบัติในแตํละระดับ 
โดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ระดับลําง ซึ่งปฏิบัติงานในองค์การบริหารสํวนต าบล ที่มีความใกล๎ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด แนวคิดนี้ชี้ให๎เห็นวําถ๎าผู๎น าก าหนดนโยบายหรือผู๎บริหารโครงการพัฒนา ขาด
ความเข๎าใจสภาพความเป็นจริงของหน๎าที่ประจ าวันของตน ยํอมท าให๎การน านโยบายไปปฏิบัติประสบ
ความล๎มเหลว โดยมีครอบคลุมเรื่องตําง ๆ เชํน การบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารวัสดุอุปกรณ์ 
การบริหารงานทั่วไป การบริหารการให๎บริการประชาชน การบริหารคุณธรรม การบริหารข๎อมูล
ขําวสาร การบริหารเวลา  และการบริหารการวัดผล เป็นต๎น เพ่ือชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการ โดยมีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ท าให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก๎าวหน๎าและมั่นคงเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 

ข. ทฤษฎีภาวะผู้น า 
 ติน  ปรัชญาพฤทธิ์  ได๎กลําวถงึ ทฤษฎีภาวะผู๎น าที่เป็นหลักใหญํ ๆ และนําสนใจไว๎ดังนี้ 
 ๑. ทฤษฎีผู๎ยิ่งใหญํ (Greatman Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวํา ผู๎น ามีลักษณะพิเศษบางประการที่
ผู๎ตามไมํมี คือ มีพลังกาย มีพลังสมอง และมีพลังศีลธรรม ที่สืบเนื่องมาจากพันธุกรรม และ
สภาพแวดล๎อม แตํละยุคแตํละสมัย เชํน เลนิน เชอร์ชิล์ ฮิตเลอร์ และมุสโสลินี เป็นต๎น 
 ๒. ทฤษฎีสภาพแวดล๎อม (Environmental Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวํา ผู๎ที่จะก๎าวขึ้นสูํความ
เป็นผู๎น าได๎นั้นขึ้นอยูํกับความสามารถในหน๎าที่และความช านาญ (Abilities and Skills) ของเขาใน
ขณะนั้น วํามีความสามารถแก๎ไขสถานการณ์ตําง ๆ ในยามวิกฤตได๎ เชํน สงคราม เป็นต๎น ทฤษฎีนี้เชื่อ
วํา ภาวะผู๎น าจะสืบเนื่องมาจากภาวะทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ลักษณะผู๎น าใน
กลุํมทฤษฎีนี้ เชํน มหาตมะคานธี และมาร์ติน ลูเธอร์ คิง เป็นต๎น 
 ๓. ทฤษฎีบุคคลสถานการณ์ (Personal Situational Theories) ทฤษฎีได๎น าเอาทฤษฎี สอง
ทฤษฎีข๎างต๎นมารวมกัน คือ ภาวะผู๎น าจะสืบเนื่องมาจากลักษณะพิเศษของผู๎น าเองและสถานการณ์ที่
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อยูํรอบตัวของผู๎น า ปัจจัยส าคัญที่นักทฤษฎีกลุํมนี้ให๎ความสนใจเป็นพิเศษ คือ สถานภาพ ปฏิกิริยา
โต๎ตอบ การรับรู๎ และพฤติกรรมของบุคคลในกลุํมของผู๎น าและผู๎ตาม 
 ๔. ทฤษฎีปฏิกิริยาโต๎ตอบความคาดหวัง (Interaction Expectation Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อ
วําภาวะผู๎น าเกิดจากปฏิกิริยาโต๎ตอบและความคาดหวังระหวํางสมาชิกในกลุํม ฉะนั้น ผู๎ที่จะก๎าวเข๎าสูํ
ต าแหนํงผู๎น าได๎ต๎องมีความคิดริเริ่ม และสามารถดูแลโครงสร๎างของปฏิกิริยาโต๎ตอบของสมาชิกในกลุํม 
เพราะจะต๎องสามารถตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกในกลุํมตลอดเวลา 
 ๕. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theories) ทฤษฎีนี้มุํงที่จะพัฒนาสถาบันให๎มีประสิทธิผล
และมีความเป็นปึกแผํน โดยเน๎นความส าคัญที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พยายามท าให๎บุคคลใน
สถาบันมีความเป็นอิสรเสรี สามารถสนองความต๎องการของตนเอง และของสถาบันได๎ เปูาหมายของ
ภาวะผู๎น าตามทฤษฎีนี้ก็คือ การปฏิบัติการเพ่ือที่จะให๎ได๎มาซึ่งผลงาน และน้ าใจจากผู๎รํวมงานในเวลา
เดียวกัน 
 ๖. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theories) ทฤษฎีนี้เชื่อวํา การที่ผู๎ตามยินยอมหรือ
ยอมรับผู๎น าก็เพราะท้ังสองฝุายมีสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนประโยชน์ซึ่งกันและกัน กลําวคือ การมีสมาชิก
คนใดคนหนึ่งภายในกลุํมได๎รับการยกยํองหรือแตํงตั้งให๎เป็นผู๎น านั้น นอกจากจะท าให๎ผู๎นั้นมีความรู๎สึก
วําตนได๎รับรางวัลและผลประโยชน์แล๎ว ยังท าให๎สมาชิกคนอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจ ยอมรับผู๎น าคนนั้น
ด๎วย อยํางไรก็ดี หากฝุายใดฝุายหนึ่งเสียผลประโยชน์ หรือฝุายหนึ่งละเมิดสัญญาทั้งสองฝุาย ไมํ
สามารถอดทนตํอไปได๎ ภาวะผู๎น าก็จะหมดความส าคัญลง 
 
 ฮอดจ์ และ จอห์นสัน ได๎เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู๎น า โดยมีพ้ืนฐานตั้งอยูํบนสมมุติฐาน 
ตําง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผู๎น า (Traitist Theory) โดยมีสมมติฐานวํา ผู๎น าที่ประสบ
ผลส าเร็จจะมีลักษณะของบุคลิกภาพท่ีดี 
 ๒. ทฤษฎีทางสถานการณ์ (Situatist Theory) โดยมีสมมติฐานวํา บุคคลที่ได๎รับการยอมรับ
วําเป็นผู๎น าที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่ง ทั้งนี้ก็เพราะวําเกิดจากลักษณะของกลุํม
ที่เขาเป็นผู๎น า 
 ๓. ทฤษฎีการเป็นผู๎ตาม (Followship) โดยมีสมมติฐานวํา เครื่องบํงชี้คุณภาพของผู๎น าก็คือ
คุณภาพของผู๎ตาม ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินคุณคําของผู๎น า คือ การวิเคราะห์ผู๎ตามนั้นเอง 
 ๔. ทฤษฎีของผลรวม (Electic Theory) ทฤษฎีนี้เกิดจากการน าเอาค าอธิบายของทฤษฎี   
ทั้ง ๓ ข๎างต๎นมารวมกัน เพ่ือจะท าการอธิบายเกี่ยวกับภาวะผู๎น า 
 ทฤษฎีเหลํานี้อธิบายภาวะผู๎น าของบุคคล จากปัจจัยที่ส าคัญทางบุคลิกภาพเฉพาะตัว 
สถานการณ์ สิ่งแวดล๎อม และสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติงาน 
 ตามทฤษฎีการบริหาร ปัจจัยน าเข๎าที่น ามาใช๎ในกระบวนการด าเนินงานให๎เกิดผลผลิต  หรือ
ปัจจัยน าออกมีอยูํ ๔ ประเภท ได๎แกํ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการบริหาร 
(Management) คน บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญมากประการหนึ่งของการ
ด าเนินงานทุกประการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งคนที่มีความรู๎มีทักษะหรือมีความสามารถ เป็นทรัพยากรที่หา
ยากสมควรที่จะทะนุบ ารุงเอาไว๎ให๎ดี ฉะนั้น การสร๎างหรือพัฒนาคนของหนํวยงานหรือองค์กร จึงถือวํา   
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มีความจ าเป็นอยํางยิ่ง เพื่อให๎ได๎บุคคลที่มีความรู๎ ความสามารถ มีคุณภาพในการท าหน๎าที่เป็นหัวหน๎า
งาน เป็นผู๎บริหาร ซึ่งจะน าองค์กรสูํความส าเร็จตามเปูาหมาย การที่จะเป็นผู๎น าที่ยิ่งใหญํหรือเป็นผู๎น าที่
จะประสบความส าเร็จได๎ ผู๎นั้น จะต๎องบริหาร ๓ ปัจจัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันได๎แกํ 
การบริหารตนเอง การบริหารคน การบริหารงาน โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารตน เป็นสิ่งส าคัญที่
ผู๎บริหารต๎องมีและสร๎างภาวะผู๎น าพัฒนาตนเองอยูํตลอดเวลาให๎เป็นผู๎น าที่พึงประสงค์ ปรับใช๎แนวคิด
ทฤษฎีการเป็นผู๎น ามาใช๎ในสิ่งแวดล๎อมขององค์กร เพ่ือให๎การด าเนินกิจกรรมขององค์กรด าเนินไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ สร๎างความเจริญให๎กับองค์กรและประเทศชาติตํอไป  ผู๎น าเป็นผู๎ที่มีศิลปะที่สามารถมี
อิทธิพลเหนือคนอื่น และน าบุคคลเหลํานั้นไปโดยได๎รับความไว๎วางใจและเชื่อมั่นอยํางเต็มที่พร๎อมทั้งให๎
ความเคารพนับถือให๎ความรํวมมือและให๎ความมั่นใจในตัวผู๎น าอยํางจริงจังภาวะผู๎น าเป็นศิลปะหรือ
ความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจ หรือใช๎อิทธิพลตํอบุคคลอ่ืนในสภาพการณ์ตําง ๆ เพ่ือปฏิบัติการ
และอ านวยการ โดยใช๎กระบวนการสื่อความหมายให๎รํวมใจกับตนด าเนินการจนกระท่ังบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ มนุษย์ทุกคนมีภาวะผู๎น ามาตั้งแตํเกิดและได๎รับการปรุงแตํง
โดยการอบรมสั่งสอนทางการศึกษาท าให๎เกิดภาวะผู๎น าพ้ืนฐานขึ้นในตัว สิ่งแวดล๎อมตําง ๆ สามารถท าให๎
ภาวะผู๎น าพ้ืนฐานนั้นแปรเปลี่ยนไปได๎อีกไมํวําจะทางดีขึ้นหรือเลวลง และภาวะผู๎น าสามารถพัฒนาขึ้นได๎ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู๎น าแยกได๎หลายแนวคิด แตํแนวคิดที่ส าคัญคือผู๎น าตามทฤษฎีพฤติกรรมและผู๎น า
ตามทฤษฎีคุณลักษณะของผู๎น าการแบํงประเภทของผู๎น าตามลักษณะพฤติกรรมมีหลายวิธีตามลักษณะ
ตําง ๆ เชํน ลักษณะการปฏิบัติงาน ลักษณะของพฤติกรรม ลักษณะการบริหาร และทฤษฎี ๓ มิติ ของ
เร็ดดิน คุณลักษณะที่ส าคัญของผู๎น าที่ดี จะสํงผลตํอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ
องค์กรหรือหนํวยงาน 
 ๑. ความหมายของผู้น า ความหมายของค าวําผู๎น า ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวํา “Leader” นั้น 
ได๎มีผู๎ให๎ความหมายไว๎ในลักษณะตําง ๆ เชํน 
 ๑) ผู๎น า หมายถึง บุคคลซึ่งได๎รับการแตํงตั้งขึ้นหรือได๎รับการยกยํองขึ้นให๎เป็นหัวหน๎า ผู๎ตัดสินใจ 
(Decision Maker) เพราะมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา และจะพาผู๎ใต๎บังคับบัญชา หรือ
หมูํชนไปในทางที่ดีหรือชั่วได๎ 
 ๒) ผู๎น า คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุํมคนหลาย ๆ คนที่มีอ านาจอิทธิพลหรือความสามารถ 
ในการจูงใจคนให๎ปฏิบัติตามความคิดเห็นความต๎องการหรือค าสั่งของเขาได๎ 
 ๓) ผู๎น า คือ ผู๎ที่มีอิทธิพลในทางท่ีถูกต๎องตํอการกระท าของผู๎อ่ืนมากกวําคนอ่ืน ๆ ในกลุํมหรือ
องค์กรซึ่งเขาปฏิบัติงานอยูํ 
 ๔) ผู๎น า คือ ผู๎ที่ได๎รับการเลือกตั้งจากกลุํมเพื่อให๎เป็นหัวหน๎า 
 ๕) ผู๎น า เป็นคนเดียวในกลุํมที่จะต๎องท าหน๎าที่เป็นผู๎น า ผู๎ประสานงานกิจกรรมภายในกลุํม  
ซึ่งกลําวโดยสรุปแล๎ว ผู๎น าคือ ผู๎ที่มีศิลปะที่สามารถมีอิทธิพลเหนือผู๎อ่ืน น าบุคคลเหลํานั้นไปโดยได๎รับ
ความไว๎วางใจและเชื่อใจอยํางเต็มที่อีกท้ังยังได๎รับความเคารพนับถือ ความรํวมมือและความมั่นใจจาก
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาอยํางจริงจัง 
  ๒. ความหมายของภาวะผู้น า (Leadership) ได๎มีผู๎ให๎ความหมายของภาวะผู๎น าไว๎หลาย
ประการ เชํน 



 
๑๗ 

 ๑) ภาวะผู๎น า หมายถึง ผู๎ที่มีอ านาจเหนือผู๎อ่ืนและอ านาจนี้ชํวยให๎ผู๎น าสามารถปฏิบัติงาน   
ซึ่งเขาไมํสามารถปฏิบัติคนเดียวได๎ส าเร็จ และท าให๎ผู๎ตามยอมรับและเต็มใจปฏิบัติตาม 
 ๒) ภาวะผู๎น า หมายถึง ความสัมพันธ์ระหวํางคนคนหนึ่ง (ผู๎น า) กับกลุํม (ผู๎ตาม) ที่มีประโยชน์
รํวมกันและพฤติกรรมตนอยูํภายใต๎การอ านวยการและการก าหนดแนวทางของผู๎น า 
 ๓) ภาวะผู๎น า หมายถึง ศิลปะของการบอก ชี้แนะ ผู๎รํวมงานหรือผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎ปฏิบัติ
หน๎าที่ตามหน๎าที่ด๎วยความเต็มใจ และกระตือรือร๎นซึ่งกลําวโดยสรุปแล๎ว ภาวะผู๎น า คือ ศิลปะหรือ
ความสามารถของบุคคลหนึ่ งที่จะจูงใจหรือใช๎ อิทธิพลตํอผู๎ อ่ืนไมํวํ าจะเป็นผู๎ รํ วมงานหรือ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาในสถานการณ์ตําง ๆ เพ่ือปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช๎กระบวนการสื่อความหมาย
หรือการติดตํอกันและกันให๎รํวมใจกับตนด าเนินการจนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
เปูาหมายที่ก าหนด  
 ๓. บทบาท และหน้าที่ของผู้น า (Leadership Roles) 
 ผู๎น ามีบทบาทและหน๎าที่หลายอยําง ผู๎น าในกลุํมคนที่ชอบเผด็จการอาจมีหน๎าที่อยํางหนึ่งแตํ
ผู๎น าในกลุํมคนที่ชอบประชาธิปไตยอาจมีบทบาทและหน๎าที่อีกอยํางหนึ่ง อยํางไรก็ตามบทบาทและ
หน๎าที่ทั่วๆ ไปของผู๎น าทุกคน ในกลุํมคนทุกชนิด มีตรงกันอยูํบ๎าง จึงขอสรุปบทบาทและหน๎าที่ของ
ผู๎น าโดยทั่วๆ ไปเพื่อเป็นแนวความคิดส าหรับผู๎บริหารการศึกษา ๑๔ อยํางคือ 
 ๑) ผู๎น าในฐานะผู๎บริหาร (The Leader as Executive) บทบาทท่ีเห็นได๎ชัดที่สุดของผู๎น าก็คือ
บทบาทในฐานะผู๎บริหารซึ่งประสานงานระหวํางกลุํมตํางๆ ในองค์การ หรือในฐานะผู๎ประสานงาน
ภายในกลุํมที่ตนเป็นผู๎บริหาร ผู๎น าประเภทนี้คอยชํวยให๎งานของบุคลากรทุกคนด าเนินไปได๎ด๎วยดี ผู๎น า
จะเป็นผู๎คุมนโยบายและก าหนดวัตถุประสงค์ของกลุํม และรับผิดชอบคอยดูแลนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของกลุํมให๎มีการปฏิบัติโดยครบถ๎วนถูกต๎อง 
 ๒) ผู๎น าในฐานะผู๎วางแผน (The Leader as Planner) โดยปกติผู๎น ามักท าหน๎าที่วางแผนการ
ปฏิบัติงานทุกชนิด เป็นตัดสินใจวําบุคลากรในหมูํของตนควรใช๎วิธีการอยํางไรและใช๎อะไรมาประกอบ
บ๎างเพ่ือให๎บรรลุผลตามความต๎องการ ผู๎น ามักท าหน๎าที่เป็นผู๎ดูแลด๎วยวําแผนที่วางไว๎นั้นมีการ
ด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์หรือไมํ ผู๎น ามักจะเป็นผู๎เดียวที่ทราบแผนทั้งหมดโดยถํองแท๎ คนอ่ืนใน
กลุํม มักรู๎เรื่องเฉพาะสํวนที่ตนได๎รับมอบหมายหรือรับผิดชอบแตํรู๎ไมํหมดทั้งแผน 
 ๓) ผู๎น าในฐานะผู๎ก าหนดนโยบาย (The Leader as Policy Maker) งานส าคัญที่สุดอยําง
หนึ่งของผู๎น าคือ การก าหนดเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของหมูํคณะ และการวางนโยบายสํวนมาก
นโยบายมาจากที่ ๓ แหํง คือ 
  - มาจาก “เบื้องบน” หรือ เจ๎านาย ที่มีต าแหนํงสูง 
  - มาจาก “เบื้องลําง” คือ ได๎มาจากค าแนะน า หรือมติของบุคลากรใต๎บังคับบัญชา 
  - มาจาก “ผู๎น า” ของหมูํคณะนั้น ๆ 
ไมํวํานโยบายจะมาจากแหลํงใด ผู๎น ามีอ านาจโดยเสรีที่จะก าหนดหรือเลือกด๎วยตนเอง 
 ๔) ผู๎น าในฐานะผู๎ช านาญการ (The Leader as Expert) ผู๎น๎อยสํวนมากหวังพ่ึงผู๎น าจะท า
หน๎าที่คล๎ายกับผู๎ช านาญการในสายวิชาชีพนั้น ๆ แตํผู๎น าจะรู๎เรื่องตํางๆ ในด๎านเทคนิคไปเสียหมดทุก
อยํางไมํได๎ ผู๎น าในองค์การนอกแบบหรือองค์การอรูปนัย บุคลากรที่มีความรู๎ความช านาญในสาย



 
๑๘ 

วิชาชีพมักจะมีบุคลากรอ่ืนมาหา เพ่ือปรึกษาหารือขอความชํวยเหลืออยูํเสมอ โดยเป็นการขอความ
ชํวยเหลือสํวนตัว บุคลากรผู๎นั้นจึงกลายเป็นผู๎น าอยํางไมํเป็นทางการอยูํในองค์การนั้นๆ 
 ๕) ผู๎น าในฐานะตัวแทนของกลุํมเพ่ือติดตํอภายนอก (The Leader as External Group 
Representative) เนื่องจากสมาชิกของกลุํมหรือขององค์การหรือหนํวยงานใดก็ตาม จะพากันไป
ติดตํอกับภายนอกหมดทุกคนโดยตรงไมํได๎ ผู๎น าที่มีคุณสมบัติเป็นที่พอใจของกลุํมมักจะได๎รับเลือกให๎
ไปท าหน๎าแทน เขาก็กลายเป็นเจ๎าหน๎าทีประชาสัมพันธ์ของกลุํม ตํอมาไมํเพียงแตํจะมีหน๎าที่ติดตํอกับ
บุคคลภายนอกแทนกลุํมเทํานั้น แตํเมื่อบุคคลภายนอกมาเจรจาอะไรกับกลุํมก็ต๎องเข๎ามาเจรจาผําน
เข๎าอีกด๎วย ผู๎น าประเภทนี้กลายเป็นผู๎รักษาประตู ของบุคลากรในกลุํม หรือในองค์การ หรือหนํวยงาน
นั้น ๆ โดยปริยาย 
 ๖) ผู๎น าในฐานะผู๎ควบคุมความสัมพันธ์ภายใน (The Leader as controller of Internal 
Relations) ผู๎น ามักจะท าหน๎าที่ควบคุมดุแลรายละเอียดตําง ๆ ภายในกลุํม และเรื่องส าคัญมากเรื่อง
หนึ่งภายในกลุํม ก็คือ ความสัมพันธ์ระหวํางบุคลากรที่เป็นสมาชิกของกลุํมนั้นเองในบางกลุํมไมํวําจะมี
อะไรเกิดขึ้น เชํนการจัดงานมงคลให๎แกํสมาชิกคนใดคนหนึ่ง หรือเรื่องอะไรก็ตาม สมาชิกเป็นเจรจา
ผํานหัวหน๎าหรือผู๎น า ในบางกลุํมผู๎น าจะเจรจาให๎หรือจะเอาใจใสํเฉพาะสมาชิกบางคน ไมํทุกคน แตํใน
บางกลุํมผู๎น าก็ไมํสนใจเรื่องความสัมพันธ์ระหวํางสมาชิกภายในกลุํมเลยก็มี ทั้งนี้แล๎วแตํลักษณะของ
ผู๎น าเป็นคน ๆ ไป 
 ๗) ผู๎น าในฐานะผู๎ให๎คุณและให๎โทษ (The Leader as Purveyor of Rewards and 
Punishments) บุคลากรที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการเสนอให๎คุณและให๎โทษแกํบุคลากรอ่ืนหรือมีอ านาจ
ให๎คุณให๎โทษ จะกลายเป็นผู๎ทรงอ านาจส าคัญและกลายเป็นผู๎น าในที่สุด คุณและโทษที่วํานี้อาจจะเป็น
การข้ึนเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือการมอบหมายงานให๎มากให๎น๎อยหรือให๎งานที่ยาก ๆ หรืองําย ๆ ท า
ก็ได๎ทั้งนั้น ผู๎บริหารที่ดีพึงระวังที่จะไมํมอบอ านาจเชํนนี้ให๎แกํบุคลากรคนใดมากเกินไป เพราะความ
เสียหายอาจจะเกิดขึ้นกับองค์การได๎ในภายหลัง 
 ๘) ผู๎น าในฐานะผู๎ไกลํเกลี่ย (The Leader as Purveyor of Rewards and ) เมื่อมีการ
ขัดแย๎งใด ๆ เกิดข้ึน บุคลากรคนใดคอยไกลํเกลี่ยให๎สงบและเข๎าใจกันได๎ บุคลากรผู๎นั้นมักจะกลายเป็น
ผู๎น าในภายหลัง บางทีผู๎น าประเภทนี้ท าหน๎าที่เป็นผู๎พิพากษาคดีภายในด๎วยตนเองเลยก็มี 
 ๙) ผู๎น าในฐานะที่เป็นบุคคลตัวอยําง (The Leader as Exemplary) บุคลากรที่มีความ
ประพฤติดีหรือปฏิบัติงานดีจนได๎รับการยกยํองอยูํเสมอวํา เป็นตัวอยํางที่ดีขององค์การ มักจะ
กลายเป็นผู๎น าของบุคลากรอ่ืนได๎โดยงําย เพราะเป็นคนท่ีได๎รับการนับถือจากบุคลากรส าคัญในองค์กร 
 ๑๐) ผู๎น าในฐานะสัญลักษณ์ของกลุํม (The Leader as Symbol of the Group) ความ
สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวของกลุํมคนทุกชนิดมีความส าคัญตํอการด ารงอยูํของกลุํม แตํคนหมูํมากอยูํ
ด๎วยกันจะให๎สามัคคีกันตลอดเวลายํอมล าบากมาก กลุํมจึงมักมีคน ๆ หนึ่ง หรือบางคนที่ได๎รับการยก
ยํองจากบุคลากรทั้งหลายวําเป็นตัวแทนและเป็นคนดีที่หาที่ติไมํได๎ของเขา ซึ่งจะดีกับเขาเสมอไมํวําจะ
ในโอกาสใด และจะดีด๎วยกับคนทุกคน นี้จะไมํมีทางกระท าการใดอันจะเป็นภัยตํอกลุํมโดยเด็ดขาด  
คน ๆ นี้ จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของกลุํม เป็นผู๎น าในท านองเดียวกับพระมหากษัตริย์เป็นผู๎น าของ
ประเทศอ านาจที่ผู๎น าเหลํานี้มีจึงสูงสุด เหนือจิตใจคนภายในกลุํมทุกคนและทุกฝุาย 



 
๑๙ 

 ๑๑) ผู๎น าในฐานะตัวแทนรับผิดชอบ (The Leader as substitute for Individual 
Responsibility) ไมํแปลกเลยที่กลุํมคนบางกลุํม หรือองค์การ หรือหนํวยงานบางแหํง มีผู๎น าคนหนึ่ง
หรือหลายคนอาสาเข๎ารับผิดชอบรับผิดชอบตํอการตัดสินใจ และการกระท าบางอยํางของบุคคล     
บางคนในกลุํม หรือรับผิดชอบตํอกิจการทั้งหมดที่คนกลุํมนั้นกระท าลงไป โดยเหตุนี้บางทีในโอกาส
ตํอมา บุคลากรในกลุํมจะมอบหมายให๎ผู๎น ามีอ านาจตัดสินใจกระท าการใด ๆ แทนตนได๎เพ่ือปูองกัน
ความผิดพลาด ซึ่งอาจเป็นเหตุให๎ผู๎น าของตนต๎องพลอยรับผิด โดยไมํได๎กระท าผิดกับพวกเขา 
 ๑๒) ผู๎น าในฐานะผู๎มีอุดมคติ (The Leader as Ideologist) บางทีผู๎น าบางคนเป็นศาสดาของ
กลุํม เป็นผู๎ก าหนดอุดมคติ สร๎างความเชื่อหรือศรัทธาตําง ๆ ให๎แกํบุคลากรอ่ืน แม๎กระทั่งคุณธรรม
ประจ าใจและขนบประเพณีตํางๆของกลุํม อุดมคติดังกลําวในตอนแรกอาจเป็นเพียงค าพูดของเขาที่
ใคร ๆ พากันนิยมและปฏิบัติตาม ตํอมาก็กลายเป็นอุดมคติทางการ ของกลุํมไปผู๎น าประเภทนี้มักเป็น
นักพูดและนักคิด ที่สมาชิกทุกคนในกลุํมให๎ความนับถือ 
 ๑๓) ผู๎น าในฐานะบิดาผู๎มีแตํความกรุณา (The Leader as Father Figure) ผู๎น าประเภทนี้
วางตัวเป็นผู๎ใหญํ มีอาวุโสที่สุดในกลุํม และมีบุคลิกลักษณะนํานับถือในฐานะเป็นบิดาของกลุํม ซึ่งจะดุดํา
ใครก็ตาม การดุดํานั้นไมํมีใครโกรธ เพราะทุกคนทราบดีวําเบื้องหลังค าพูดดําของคน ๆ นั้น เขามีความรัก
ความหวังดีอยูํด๎วยเสมอไป และเขาจะเป็นที่พ่ึงทางใจให๎แกํคนทุกคนเมื่อมีความทุกข์ได๎เสมอ 
 ๑๔) ผู๎น าในฐานะเป็นผู๎รับผิดแทน (The Leader as Scapegoat) ผู๎น าที่รับผิดชอบและเป็น
บิดาของกลุํมทุกคนยํอมหวังได๎วํา เมื่อใดมีความเสียหายเกิดขึ้นตนเองนั้นแหละจะถูกลงโทษแทน 
บุคลากรจ านวนมากในกลุํมคนทุกประเภทตํางก็ไมํต๎องการรับผิดเมื่อมีความผิดเกิดขึ้น แตํจะพากันซัด
ทอดกลายเป็นผู๎น าขึ้นมาในภายหลังได๎เหมือนกัน เพราะเมื่อเหตุการณ์ร๎ายผํานไป ผู๎คนพากันเห็นอก
เห็นใจที่เขาเคยได๎รับเคราะห์กรรมแทนพวกตนแตํเพียงผู๎เดียว๒๔ 

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 ในด๎านของลักษณะพฤติกรรมผู๎น า  ผู๎บริหารของหนํวยงานจะต๎องมีลักษณะความเป็นผู๎น าใน
ตัวเอง จึงจะสามารถน าหนํวยงานให๎บรรลุเปูาหมายได๎ เพราะเป็นผู๎ที่มีอ านาจหน๎าที่และความ
รับผิดชอบสูงสุดในหนํวยงานนั้น ดังนั้น ผู๎น าและแบบของผู๎น าในหนํวยงาน จึงมีความส าคัญตํอ
หนํวยงานยิ่งกวําตัวประกอบอ่ืน ๆ ดังนั้น ผู๎น าในการบริหารจะต๎องเป็นผู๎ที่ประกอบด๎วยคุณลักษณะ 
ดังแนวคิดแมค ฟาร์แลนด์ ได๎ให๎ความหมายของผู๎น าวําเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการใช๎อิทธิพลให๎
คนอ่ืนท างานในระดับตําง ๆ ที่ต๎องการให๎บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว๎ 
 ดร.ลักธิกาล  ศรีวะรมย์  ให๎ความหมายวํา “ภาวะผู๎น า” หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการใช๎อ านาจและจูงใจให๎ผู๎ อ่ืนปฏิบัติตาม จนบรรลุเปูาหมายขององค์กร (Orgenization Goal) 
หรือ หมายถึง ศิลปะหรือกระบวนการในการใช๎อิทธิพลให๎ผู๎อ่ืนท าตาม จนประสบความส าเร็จตาม
เปูาหมายของกลุํม 
 พรนพ พุกกะพันธ์ ให๎ความหมายวํา ผู๎น า คือบุคคลที่จะมาประสานชํวยให๎คนทั้งหลายรวมกัน 
โดยที่วําจะเป็นการอยูํรวมกันก็ตาม หรือท างานรํวมกันก็ตาม ให๎พากันไปด๎วยดี สูํจุดหมายที่ดีงาม 

                                                 

  ๒๔มูลนิธิรํวมพัฒนาจิตร , เพชรแท้แห่งไม้เรียง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิรํวม
พัฒนาจิตร, ๒๕๔๙), หน๎า ๑๓-๑๘. 



 
๒๐ 

 Halpin ได๎ให๎ความหมายของผู๎น าไว๎ ๕ ลักษณะ ได๎แกํ 
 ๑. ผู๎น าหมายถึง บุคคลที่มีบทบาท หรืออิทธิพลตํอคนในหนํวยงานมากกวําผู๎อ่ืน 
 ๒. ผู๎น าหมายถึงผู๎ที่มีบทบาทเหนือบุคคลอ่ืน 
 ๓.  ผู๎น าหมายถึง บุคคลที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการท าให๎หนํวยงานก๎าวไปสูํเปูาหมายที่ตั้งไว๎ 
 ๔. ผู๎น าหมายถึง บุคคลหนึ่ง ซึ่งได๎รับการคัดเลือกจากผู๎อื่นให๎เป็นผู๎น า 
 ๕. ผู๎น าหมายถึง บุคคลหนึ่งซึ่งด ารงต าแหนํงในหนํวยงานหรือด ารงต าแหนํงหัวหน๎างาน 
 เนปิเออร์ และ เกอร์เชนเฟลนด์ (Rodney W. Napier & Matti K. Grshenfeld) ได๎กลําวถึง
แนวคิดเก่ียวกับความเป็นผู๎น าไว๎ ๔ ประการ คือ 
 ๑. Leadership-as trait  ความเป็นผู๎น าเป็นลักษณะทางพันธุกรรม เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแตํเกิด 
 ๒. Leadership-as position  ความเป็นผู๎น าเกิดขึ้นได๎เนื่องจากต าแหนํงหน๎าที่การงาน การ
ท างานในต าแหนํงใดยํอมมีลักษณะความเป็นผู๎น าอันเนื่องมาจากการด ารงต าแหนํงนั้นตามมา 
 ๓. Leadership-as situation ความเป็นผู๎น าได๎มาเนื่องจากสถานการณ์ท าให๎เกิดขึ้น บาง
สถานการณต๎์องการคนที่มีคุณสมบัติแบบหนึ่ง หากผู๎ใดมคีุณสมบัติเชํนนั้นพร๎อมอยูํแล๎ว ก็จะกลายเป็น
ผู๎น าได๎ 
 ๔. Leadership-as functional of member’s พฤติกรรมของสมาชิกในกลุํมท าให๎เกิดความ
ต๎องการ และวัตถุประสงค์ที่จะท าให๎เกิดความต๎องการผู๎น าแบบนั้น ๆ ขึ้นมา ฉะนั้น การที่จะมีผู๎น า
แบบใดจึงขึ้นอยูํกับพฤติกรรมของกลุํมเป็นไปในลักษณะใดด๎วย 
 ชวนชม ชินะตังกูร มีความเห็นใกล๎เคียงกันวํา ผู๎น าหมายถึง ผู๎ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง
ระบบจัดวางหลักการและก าหนดแนวปฏิบัติแตํไมํมีอ านาจสั่งการ สํวนผู๎บริหาร หมายถึง ผู๎ที่
บริหารงานตามวิธีทางหรือขอบเขตที่ก าหนดไว๎โดยมีอ านาจสั่งได๎ 
 ศริยา สุขพานิช เห็นวํา ผู๎บริหารหมายถึง บุคคลที่ได๎รับมอบหมายให๎ท าหน๎าที่เป็นตัวแทน
ของกลุํมวางโครงการ ก าหนดกฎเกณฑ์ และระเบียบข๎อบังคับตําง ๆ สํวนผู๎น า คือ ผู๎มีพลังอ านาจ มี
อิทธิพล และสามารถในการจูงใจคนให๎ปฏิบัติตามความเห็นและความต๎องการของตนได๎ 
 ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ได๎สรุปเกี่ยวกับผู๎น าไว๎วํา ผู๎น า (Leader) หมายถึง ผู๎มี
อิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลตํอกลุํมชน เพ่ือให๎พวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมาย
สูงสุดตามต๎องการ เป็นผู๎น าและแนะน า เพราะผู๎น าต๎องคอยชํวยเหลือกลุํมให๎บรรลุเปูาหมายสูงสุดตาม
ความสามารถและผู๎น าไมํเพียงแตํยืนอยูํเบื้องหลังกลุํมที่คอยแตํวางแผนและผลักดัน แตํผู๎น าจะต๎องยืน
อยูํข๎างหน๎ากลุํมและน ากลุํมปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมาย 
 ผู๎น า คือ ผู๎ที่มีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนและมีความสามารถในการตัดสินใจ การแก๎ปัญหา มี
ความสามารถในการสั่งการ ประสานงาน จูงใจให๎ผู๎รํวมงานและผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎ด าเนินงานไปสูํ
เปูาหมาย และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

ความส าคัญของภาวะผู้น า 
 อุทัย หิรัญโต กลําววําความส าเร็จตามเปูาหมายขององค์การ ขึ้นอยูํกับภาวะผู๎น าและตัวผู๎น าที่
สามารถใช๎อิทธิพลดึงดูดใจ และผลักดันคนให๎ยินยอมพร๎อมใจเป็นหนึ่งอันเดียวกัน ในการด าเนินกิจกรรม
ตําง ๆ ขององค์การ ไมํวําผู๎น านั้นจะได๎ต าแหนํงมาเป็นทางการหรือไมํเป็นทางการณ์ก็ตาม 



 
๒๑ 

 ดร.ลัทธิกาล ศรีวะรมย์ กลําววํา ภาวะผู๎น าเป็นศิลปะที่จ าเป็นและส าคัญยิ่งตํอนักบริหาร ที่
จะน าองค์กรไปสูํความส าเร็จ ผู๎น าเป็นผู๎ตัดสินใจและเป็นผู๎ก าหนด วางแผนและรับผิดชอบความอยูํ
รอดและพัฒนาขององค์การ 
 กวี วงศ์พุฒ กลําววํา ความเป็นผู๎น าเป็นลักษณะที่ส าคัญยิ่งของผู๎บริหาร ไมํวําจะเป็นการ
มอบหมายงาน การจ๎าง การเลื่อนต าแหนํงหรือแม๎แตํการไลํออก ยํอมต๎องการความเป็นผู๎น าในการท า
สิ่งเหลํานั้นทั้งสิ้น เพราะการเป็นผู๎น าเป็นศิลปะอยํางหนึ่งตํางกับการจัดการ 
 ธงชัย สันติวงษ์ กลําววํา ภาวะผู๎น าเป็นปัจจัยยิ่งที่มีผลกระทบท าให๎ทัศนคติแรงจูงใจ และผล
การปฏิบัติงานของคนในองค์การแตกตํางกัน 
 จากแนวความคิดของนักวิชาการผลการวิจัย สามารถสรุปความส าคัญของภาวะผู๎น าได๎ ดังนี้ 
 ๑. ภาวะผู๎น าเป็นคุณสมบัติสํวนตัวของผู๎น าแตํละคน ที่แสดงออกในพฤติกรรมตําง ๆ เชํน 
ความสามารถในการตัดสินใจสั่งการ เพ่ือท าให๎ผู๎รํวมงานด าเนินกิจกรรมให๎บรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ 
 ๒. ภาวะผู๎น าเป็นสิ่งที่ฝึกอบรมให๎เกิดข้ึนได๎ และข๎นอยูํกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู๎น าที่
มีภาวะผู๎น าสูงแสดงพฤติกรรมในการน าและความมีอิทธิพลตํอผู๎รํวมงานในทุกสถานการณ์ 
 ๓. ผู๎น าเป็นตัวการแหํงการเปลี่ยนแปลง (Changer agent) ภายในหนํวยงานหรือกลุํมฉะนั้น
ภาวะผู๎น าจึงสํงผลกระทบตํอสิ่งอ่ืน ๆ ไมํวําจะเป็นผู๎รํวมงาน องค์การหรือสิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องที่
กํอให๎เกิดประสิทธิผล 
 ๔. ภาวะผู๎น าเป็นศิลป์อันจ าเป็น และส าคัญยิ่งของนักบริการในการน าหนํวยงานหรือองค์การ
ไปสูํความส าเร็จ 
 ภาวะผู๎น าเป็นลักษณะความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งระหวํางบุคคลในกลุํม เป็นความสัมพันธ์ที่
บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งเราเรียกวําผู๎น าสามารถชักจูให๎ผู๎ปฏิบัติซึ่งเป็นผู๎ตามให๎ความรํวมมือและ
รํวมใจด าเนินการไปสูํจุดมุํงหมายที่ผู๎น าต๎องการได๎ ภาวะผู๎น านั้นไมํได๎เกิดขึ้นกับทุกคน แตํภาวะผู๎น าก็
คือการที่บุคคลรู๎จักสร๎างให๎เกิดขึ้น โดยการฝึกฝน การเรียนรู๎ และประสบการณ์ตรงจาการท างาน 
ดังนั้นคนที่จะมีภาวะผู๎น าจึงต๎องรู๎จักฝึกตน เรียนรู๎อยูํอยํางสม่ าเสมอ 
 บทบาทของผู้น า บทบาทและหน๎าที่ของผู๎น าเพ่ือเป็นความคิดส าหรับบริหารองค์กร ๑๔  
อยํางคือ ผู๎น าในฐานะผู๎บริหาร (The Leader as Executive) ผู๎น าในฐานะผู๎วางแผน (The Leader 
as Planner) ผู๎น าในฐานะผู๎ก าหนดนโยบาย (The Leader as Policy Maker) ผู๎น าในฐานะ
ผู๎ช านาญการ (The Leader as Expert) ผู๎น าการในฐานะตัวแทนของกลุํมเพ่ือติดตํอกับภายนอก 
(The Leader as External Group Representative) ผู๎น าในฐานะผู๎ควบคุมความสัมพันธ์ภายใน 
(The Leader as controller of Internal Relations) ผู๎น าในฐานะผู๎ให๎คุณและโทษ (The Leader 
as Purveor of Rewards and) ผู๎น าในฐานะที่เป็นบุคคลตัวอยําง (The Leader as Exemplary) 
ผู๎น าในสัญลักษณ์ของกลุํม (The Leader as substitute for Individual Responsibility) ผู๎น าใน
ฐานะที่มีอุดมคติ (The Leader as Ideologist) ผู๎น าในฐานะบิดาผู๎มีแตํความกรุณา (The Leader as 
Father Figure) และผู๎น าในฐานะที่รับผิดชอบแทน (The Leader as Scapegoat) ซึ่งถือเป็นบทบาท
และหน๎าที่ส าคัญส าหรับใช๎ในการบริหารองค์กร เพ่ือที่จะน าพาและพัฒนาองค์กรให๎ประสบ
ความส าเร็จ ตามเปูาหมาย และนอกจากนี้ก็ยังมีแนวคิดของนักวิชาการ ที่ได๎กลําวไว๎ถึงคุณลักษณะ
และคุณสมบัติของผู๎น าที่ดี ดังนี้คือ 



 
๒๒ 

 คุณลักษณะและคุณสมบัติของผู้น าที่ดี 
 บาร์นาร์ด (Barnard) กลําวถึงคุณลักษณะของผู๎น าที่ดีไว๎หลายประการ คือ 
 ๑. สดชื่น อดทน รื่นเริง เบิกบาน ท างานด๎วยความสนุก มีความอดทนในการท างาน 
 ๒. มีความสามารถในการตัดสินใจดี คือตัดสินในอยํางรวดเร็ว และไมํผิดพลาด 
 ๓. มีความสามารถในการจูงใจคนได๎ดี 
 ๔. มีความรับผิดชอบสูง สามารถควบคุมอารมณ์ให๎มั่นคง เมื่อถูกต าหนิ ไมํหนีงานแตํมุมานะ
เพ่ือให๎งานั้นประสบความส าเร็จ 
 สต๊อกดิล (Stogdill) ได๎ก าหนดคุณลักษณะของผู๎น าไว๎ ๖ ประการ 
 ๑. มีรํางกายแข็งแรง ภาษา บุคลิกดี 
 ๒. ภูมิหลังการศึกษา 
 ๓. สติปัญญาดี ตัดสินใจดี มีความสามารถในการสื่อความหมาย 
 ๔. มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
 ๕. มีความผูกพันกับงาน มีความรับผิดชอบ อดทน 
 ๖. มีเกียรติ สามารถรํวมมือกับผู๎อ่ืนได๎ และเข๎าสังคม 
 
 
 สมใจ  เขียวรอด ได๎พบวําคุณลักษณะและคุณสมบัติของผู๎น ามี ๔ ประการ 
 ๑. ปฏิบัติตํอผู๎ใต๎บังคับบัญชาด๎วยความเป็นมิตรอยํางสม่ าเสมอ โดยยึดหลักพรหมวิหารธรรม 
 ๒. สร๎างความรัก ความศรัทธา แกํผู๎ใต๎บังคับบัญชา โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี 
 ๓. ไมอําฆาตพยาบาท  หรือกลั่นแกล๎งผู๎ใต๎บังคับบัญชา 
 ๔. เป็นที่พ่ึงแกํผู๎ใต๎บังคับบัญชา เมื่อมีข๎อผิดพลาดอันเนื่องมาจากสาเหตุวิสัยใดๆก็พร๎อมที่จะ
อภัย และชํวยเหลือชี้แนะแนวทางแก๎ไข ไมํทอดทิ้ง 
 จากแนวคิดของนักวิชาการที่กลําวมา สรุปได๎วํา คุณลักษณะผู๎น าก็คือคุณสมบั ติที่ผู๎น า
จ าเป็นต๎องมี ทั้งคุณสมบัติภายใน คือ ทางด๎านจิตใจที่จ าเป็นต๎องมีเพ่ือที่จะสามารถปกครองหรือดูแล 
การเป็นผู๎น านั้นก็ไมํได๎ยากและงํายเกินไป ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับผู๎น าแตํละคนจะยึดหลักอะไรเป็นเกณฑ์ในการ
ประพฤติปฏิบัติ การจะเป็นผู๎น าที่ดีนั้น ต๎องอาศัยหลักตํางๆ ผสมผสานกันอยํางเหมาะสมเพ่ือให๎การ
ด าเนินงานส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 
 ภาวะผู้น าในพระพุทธศาสนา  
 ในพระสุตตันตปิฎก ได๎มีแนวคิดเกี่ยวกับผู๎น าและภาวะผู๎น าแม๎จะเป็นการบันทึกเรื่องราว  
ตําง ๆ ในเชิงประวัติศาสตร์ก็ตาม แตํจะเห็นถึงความเป็นผู๎น าเมื่อวิเคราะห์ในหลักการส าคัญ จะพบ
เนื้อหาอันเกี่ยวเนื่องกับภาวะผู๎น าตามคติของพระพุทธศาสนาดังจะเห็นได๎จากผู๎น าไมํวําจะด ารงฐานะ 
หรือต าแหนํงใดกามเชํน กษัตริย์ ราชา มหาชนสมมติ เป็นต๎น ได๎สะท๎อนถึงภาวะผู๎น าอันสืบเนื่อง หรือ
รากฐานจากพุทธธรรม จะสังเกตได๎จากจริยวัตรตําง ๆ ของผู๎น า ล๎วนแตํมีความเกี่ยวข๎องกับภาวะ
อ านาจ และความสัมพันธ์ของผู๎น าและสมาชิกในสังคม  รํวมกันท ากิจกรรมตําง ๆ ดังปรากฏออกมาใน
ลักษณะคุณธรรม หรือการปฏิบัติธรรมตามหน๎าที่ทั้งผู๎น าและสมาชิกในกลุํมฉะนั้น พุทธธรรมจึงเป็น
เครื่องชี้ให๎เห็นความส าคัญของผู๎น า ดังปรากฏรายละเอียดในพระสูตร ดังตํอไปนี้ 



 
๒๓ 

 อัคคัญญสูตร กลําวถึง ก าเนิดของมนุษย์ สังคม ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของความสัมพันธ์
ของคนในสังคม หรือรัฐ นั่นคือ ความเก่ียวข๎องของผู๎น าและสมาชิก พระสูตรนี้บํงบอกถึงภาวะของผู๎น า
นั้น มีพ้ืนฐานที่ธรรมชาติทางกายและทางใจของมนุษย์ และกลําวถึงสภาพธรรมชาติดั้งเดิมของสังคม
มนุษย์ เป็นสภาวะที่สงบตํางคนตํางอยูํ ไมํมีการแกํงแยํง เพราะมีความอุดมสมบูรณ์ แตํตํอมาเกิดความ
ขัดแย๎งกันข้ึนเนื่องจากมีผู๎กระท าชั่ว มีการลักขโมย เก็บเอาสํวนของผู๎อ่ืนมาเป็นของตนในขั้นแรก ๆ ก็
เพียงแตํมีการวํากลําวตักเตือนกันเอง ยังไมํมีการท าร๎ายกันตํอเมื่อมีการกระท าผิดอยํางซ้ า ๆ ซาก ๆ 
จึงมีการจัดการลงโทษกันเอง ท าให๎มีการเลือกผู๎ปกครองขึ้นมาเพ่ือให๎ท าหน๎าที่ปกปูอง คุ๎มครอง ความ
เป็นอยูํ การด ารงชีวิตของคนในสังคม โดยผู๎ปกครองจะได๎รับคําตอบแทนในการปฏิบัติหน๎าที่ดังกลําว 
ดังในอัคคัญญสูตรท๎ายได๎กลําวไว๎๒๕ 
 ทฤษฎีภาวะผู้น า มีความเกี่ยวข๎องกับนายกองค์การบริหารสํวนต าบล อันเป็นผู๎บริหารสูงสุด
ขององค์การบริหารสํวนต าบล ผู๎บริหารของหนํวยงานจะต๎องมีลักษณะความเป็นผู๎น าในตัวเอง จึงจะ
สามารถน าหนํวยงานให๎บรรลุเปูาหมายได๎  เพราะเป็นผู๎ที่มีอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบสูงสุดใน
หนํวยงานนั้น จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู๎บริหารต๎องมี คือ การบริหารตน และสร๎างภาวะผู๎น าพัฒนาตนเองอยูํ
ตลอดเวลาให๎เป็นผู๎น าที่พึงประสงค์ ปรับใช๎แนวคิดทฤษฎีการเป็นผู๎น ามาใช๎ในสิ่งแวดล๎อมขององค์กร 
เพ่ือให๎การด าเนินกิจกรรมขององค์กรด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ สร๎างความเจริญให๎กับองค์กรและ
ประเทศชาติตํอไป ผู๎น าเป็นผู๎ที่มีศิลปะที่สามารถมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน และน าบุคคลเหลํานั้นไปโดย
ได๎รับความไว๎วางใจและเชื่อมั่นอยํางเต็มที่พร๎อมทั้งให๎ความเคารพนับถือให๎ความรํวมมือและให๎ความ
มั่นใจในตัวผู๎น าอยํางจริงจังภาวะผู๎น าเป็นศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจ หรือใช๎
อิทธิพลตํอบุคคลอ่ืนในสภาพการณ์ตําง ๆ เพ่ือปฏิบัติการและอ านวยการ โดยใช๎กระบวนการสื่อ
ความหมายให๎รํวมใจกับตนด าเนินการจนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่
ก าหนดไว๎ มนุษย์ทุกคนมีภาวะผู๎น ามาตั้งแตํเกิดและได๎รับการปรุงแตํงโดยการอบรมสั่งสอนทางการ
ศึกษาท าให๎เกิดภาวะผู๎น าพ้ืนฐานขึ้นในตัว สิ่งแวดล๎อมตําง ๆ สามารถท าให๎ภาวะผู๎น าพ้ืนฐานนั้น
แปรเปลี่ยนไปได๎อีกไมํวําจะทางดีขึ้นหรือเลวลง และภาวะผู๎น าสามารถพัฒนาขึ้นได๎ คุณลักษณะที่
ส าคัญของผู๎น าที่ดี จะสํงผลตํอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กรหรือ
หนํวยงาน  
 

ค. แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
 การวิจัยเรื่องนี้ผู๎วิจัยได๎น าการศึกษา ค๎นคว๎า แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท๎องถิ่น ในการ
น ามาบูรณาการการความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลด๎วยหลักสาราณียธ รรม 
รายละเอียดดังตํอนี้  
 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได๎ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลัง และมีอ านาจหน๎าที่ของตนเองโดยเฉพาะ และก าหนดให๎การก ากับดูแลองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นต๎องท าเทําที่จ าเป็นและต๎องเป็นไปเพ่ือการคุ๎มครองประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นสํวนรวม สํวนในด๎านการกระจายอ านาจสูํท๎องถิ่นนั้น ได๎ก าหนดให๎มี
                                                 

๒๕เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๑๙-๒๒. 
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กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยค านึงถึง
การกระจายอ านาจเพิ่มขึ้นให๎แกํท๎องถิ่นเป็นส าคัญ โดยมีสาระส าคัญ คือ การก าหนดอ านาจและหน๎าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหวํางรัฐกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและระหวํางองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นด๎วยกันเอง และการจัดสรรสัดสํวนภาษีและอากรระหวํางรัฐกับองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นโดยค านึงถึงภาระหน๎าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และระหวํางองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นด๎วยกันเอง   
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังได๎ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีหน๎าที่ความรับผิดชอบ
กว๎างขวางกวําเดิมหลายประการ เชํน ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีหน๎าที่บ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น ทั้งมีสิทธิจัดการศึกษา อบรมวิชาชีพ
ที่มีความเหมาะสมกับท๎องถิ่นโดยให๎เป็นไปตามความต๎องการและความเหมาะสมของท๎องถิ่นนั้น รวม
ไปถึงการสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่นอีกด๎วย  
 ปัจจุบันแผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๓ ซึ่ง
คณะกรรมการกระจายอ านาจ ฯ ได๎จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และได๎รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น มีผลท าให๎กระทรวง ทบวง กรม ตําง ๆ ต๎องถํายโอนของรัฐไปให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎เสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 จากทิศทางตามบทบัญญัติแหํงรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจแกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังกลําว ท าให๎การจัดระบบความสัมพันธ์
ระหวํางสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่นโดยเฉพาะในสํวนที่วําด๎วยการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องปรับเปลี่ยนไปในประการส าคัญที่มุํงหมายที่จะให๎ท๎องถิ่นมีการบริหารจัดการ
งานท๎องถิ่นที่ดี (Good Local Governance) และตลอดทั้งการจัดบริการสาธารณะให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานตามที่ประชาชนมุํงหวัง เพ่ือคุ๎มครองประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นหรือเพ่ือประโยชน์
ของประเทศเป็นสํวนรวม 
 การปกครองท๎องถิ่น (Local Government) แบํงออกเป็น ๒ ประเภท คือ การปกครอง
ท๎องถิ่นโดยรัฐบาล (Local State Government) เป็นการปกครองท๎องถิ่นท่ีรัฐบาลกลางมอบหมายให๎
หนํวยการปกครองของรัฐปฏิบัติหน๎าที่เป็นรัฐบาลท๎องถิ่น หนํวยการปกครองของการปกครองท๎องถิ่น
ประเภทนี้ ไมํได๎มีฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน (Non-representative Bodies) มีผู๎บริหารมาจาก
การแตํงตั้งของรัฐ ตัวอยํางเชํน การจัดระเบียบบริหารราชการสํวนภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งได๎แกํ 
จังหวัดและอ าเภอ และการปกครองท๎องถิ่นในรูปของการปกครองตนเอง (Local Self Government) 
เป็นการปกครองที่รัฐกระจายอ านาจทั้งทางการเมืองและการบริหาร (Political and Administration 
Decentralization) ให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีอ านาจปกครองตนเองหนํวยการปกครองของการ
ปกครองท๎องถิ่นประเภทนี้มีฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน (Representative Bodies) ซึ่งตั้งขึ้นโดย
กฎหมายของรัฐและมีฐานะเป็นสํวนหนึ่งของรัฐ มีผู๎บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท๎องถิ่น 
ตัวอยํางเชํน การจัดระเบียบบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นของประเทศไทย ซึ่งได๎แกํ องค์การบริหารสํวน-
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสํวนต าบล ดังนั้น แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท๎องถิ่น
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ที่จะกลําวตํอไปนี้จึงเป็นการปกครองท๎องถิ่นในรูปแบบของการปกครองตนเอง (Local Self 
Government) 
 ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
 ชูวงศ์ ฉายะบุตร ได๎สรุปแนวความคิดของนักวิชาการและนักปกครองที่เกี่ยวกับ การปกครอง
สํวนท๎องถิ่นไว๎วํา ค านิยามความหมายของการปกครองท๎องถิ่นได๎มีผู๎ให๎ความหมายหรือค านิยามไว๎สํวน
ใหญํมีหลักการที่ส าคัญคล๎ายคลึงกันจะตํางคือส านวนและรายละเอียดปลีกยํอย ซึ่งสามารถพิจารณาได๎
ดังนี้ 
 Daniel Wit ได๎กลําววํา การปกครองท๎องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให๎อ านาจ
หรือกระจายอ านาจไปให๎หนํวยการปกครองท๎องถิ่น เปิดโอกาสให๎ประชาชนในท๎องถิ่นได๎มีอ านาจใน
การปกครองรํวมกันทั้งหมดหรือเป็นบางสํวนในการบริหารท๎องถิ่น ตามหลักการที่วํา ถ๎าอ านาจการ
ปกครองมาจากประชาชนในท๎องถิ่นแล๎ว รัฐบาลของท๎องถิ่นก็ยํอมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดย
ประชาชนและเพ่ือประชาชน 

Emile J. Sady ได๎กลําววํา การปกครองท๎องถิ่น หมายถึง หนํวยการปกครองทางการเมืองที่
อยูํในระดับต่ าจากรัฐ ซึ่งกํอตั้งโดยกฎหมายและมีอ านาจอยํางเพียงพอที่จะท ากิจการในท๎องถิ่นได๎ด๎วย
ตนเอง รวมทั้งอ านาจจัดเก็บภาษี เจ๎าหน๎าที่ของหนํวยการปกครองท๎องถิ่น ดังกลําวอาจได๎รับการ
เลือกตั้งหรือแตํงตั้งโดยท๎องถิ่นก็ได๎ 
 Haris G. Montagu ได๎กลําววํา การปกครองท๎องถิ่น หมายถึง การปกครองซึ่งหนํวยการ
ปกครองท๎องถิ่นได๎มีการเลือกตั้งโดยอิสระเพ่ือเลือกผู๎ที่มีหน๎าที่บริหารการปกครองท๎องถิ่น มีอ านาจ
อิสระพร๎อมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช๎ได๎โดยปราศจากการควบคุมของหนํวย การบริหาร
ราชการสํวนกลางหรือภูมิภาค แตํทั้งนี้หนํวยการปกครองท๎องถิ่นยังต๎องอยูํภายใต๎บทบังคับวําด๎วย
อ านาจสูงสุดของประเทศ ไมํได๎กลายเป็นรัฐอิสระใหมํแตํอยํางใด 
 John J. Clarke ได๎กลําววํา การปกครองท๎องถิ่น หมายถึง หนํวยการปกครองที่มีหน๎าที่
รับผิดชอบเกี่ยวข๎องกับการให๎บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดโดยเฉพาะและหนํวยการ
ปกครอง ดังกลําวนี้จัดตั้งและอยูํในความดูแลของรัฐบาลกลาง 

William A. Robson ได๎กลําววํา การปกครองท๎องถิ่น หมายถึง หนํวยการปกครองซึ่งรัฐได๎
จัดตั้งขึ้นและให๎มีอ านาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และต๎องมี
องค์กรที่จ าเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) เพ่ือปฏิบัติหน๎าที่ให๎สมความมุํงหมายของ
การปกครองท๎องถิ่นนั้น ๆ  
 William V. Holloway ได๎กลําววํา การปกครองท๎องถิ่นหมายถึง องค์การที่มีอาณาเขต
แนํนอน มีประชากรตามหลักที่ก าหนดไว๎ มีอ านาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง
และมีสภาท๎องถิ่นท่ีสมาชิกได๎รับการเลือกตั้งจากประชาชน 
 

ประทาน คงฤทธิศึกษากร ได๎กลําววํา การปกครองท๎องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่เป็นผล
สืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐและโดยนัยนี้จะเกิดองค์การท าหน๎าที่
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ปกครองท๎องถิ่นโดยคนในท๎องถิ่นนั้น ๆ องค์การนี้จัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แตํก็มีอ านาจในการ
ก าหนดนโยบายและควบคุมให๎มีการปฏิบัติให๎เป็นไปตามนโยบายของตนเอง๒๖  
 อุทัย หิรัญโต ได๎กลําววํา การปกครองท๎องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให๎
ประชาชน ในท๎องถิ่นใดท๎องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและด าเนินการบางอยําง โดยด าเนินการกันเองเพ่ือ
บ าบัดความต๎องการของตน การบริหารงานของท๎องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การมีเจ๎าหน๎าที่ ซึ่งประชาชน
เลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือบางสํวน ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แตํรัฐบาลต๎องควบคุมด๎วย
วิธีการตําง ๆ ตามความเหมาะสมจะปราศจากการควบคุมของรัฐหาได๎ไมํเพราะการปกครองท๎องถิ่น
เป็นสิ่งที่รัฐท าให๎เกิดข้ึน๒๗

 

 การปกครองท๎องถิ่น หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขตแนํนอน มีประชากรตามหลักที่ก าหนดไว๎ 
มีอ านาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเองโดยด าเนินการกันเองเพ่ือบ าบัดความ
ต๎องการของตน และมีสภาท๎องถิ่นที่สมาชิกได๎รับการเลือกตั้งจากประชาชน ซึ่งองค์การนี้จัดตั้งและถูก
ควบคุมโดยรัฐบาล 
  องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น  เนื่องจากการปกครองท๎องถิ่นในรูปของการปกครอง
ตนเอง (Local Government) เป็นการปกครองที่ให๎ความส าคัญตํอการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
ท๎องถิ่นและการมีอ านาจอิสระในการปกครองตนเองภายใต๎กฎหมายของรัฐหรือประเทศนั้ น ๆ ดังนั้น 
องค์ประกอบหรือลักษณะการปกครองท๎องถิ่นที่ส าคัญมีดังนี้  
 (๑) มีสถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หนํวยการปกครองท๎องถิ่นจะต๎องมีการจัดตั้งขึ้น
โดยกฎหมาย เชํน ประเทศไทยมีการก าหนดไว๎ในรัฐธรรมนูญ 
 (๒) มีพ้ืนที่และระดับ (Area and Levels) หนํวยการปกครองท๎องถิ่นจะต๎องมีพ้ืนที่การ
ปกครองที่แนํนอนและชัดเจนและควรจะมีการแบํงระดับการปกครองท๎องถิ่นวํามีกี่ระดับ เชํน ขนาด 
เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญํ เป็นต๎น เกณฑ์ที่ใช๎ในการก าหนดพ้ืนที่และระดับของการปกครองท๎องถิ่น
มากมาย เชํน สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความส านึกในการปกครองตนเองของประชาชน 
ประสิทธิภาพในการบริหารรายได๎และความหนาแนํนของประชากร เป็นต๎น ส าหรับประเทศไทยมี
เกณฑ์การจัดตั้งและยกฐานะหนํวยการปกครองท๎องถิ่น ๓ ประการคือ รายได๎ย๎อนหลัง ๓ ปี ไมํรวมเงิน
อุดหนุนประชากร และขนาดพื้นที่ 
 (๓) มีการกระจายอ านาจและหน๎าที่ (Devolution of Power and Function) การปกครอง
ท๎องถิ่นจะต๎องมีการกระจายอ านาจการปกครองไปให๎ท๎องถิ่น โดยการก าหนดอ านาจและหน๎าที่ของ
หนํวย การปกครองท๎องถิ่นไว๎ในกฎหมายอยํางชัดเจน ดังนั้นการที่หนํวยงานการปกครองท๎องถิ่นจะมี
การกระจายอ านาจและหน๎าที่มากมายเพียงใดขึ้นอยูํกับนโยบายทางการเมืองการปกครองเป็นส าคัญ 
 (๔) มีความเป็นนิติบุคคล (Artificial Person) หนํวยการปกครองท๎องถิ่นจะต๎องเป็นองค์กร 
นิติบุคคลโดยเอกเทศจากองค์การของรัฐบาลกลาง ทั้งนี้เพ่ือการด าเนินงานที่ถูกต๎องตามกฎหมายและ

                                                 

  ๒๖ประทาน คงฤทธิศึกษากร, การปกครองเมืองพัทยา, (กรุงเทพมหานคร : สหายบล็อกและ
การพิมพ์, ๒๕๒๔), หน๎า ๓๕. 
  ๒๗อุทัย หิรัญโต, การปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๓), 
หน๎า ๒. 



 
๒๗ 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน๎าที่ของตนเพราะหนํวยการปกครองท๎องถิ่นจะต๎องมีงบประมาณทรัพย์ 
หนี้สินและเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานเป็นของตนเอง 
 (๕) มีการเลือกตั้ง (Election) การปกครองท๎องถิ่นจะต๎องมีหนํวยการปกครองท๎องถิ่นจะต๎อง
มาจาการเลือกตั้งโดยประชาชนในท๎องถิ่นเป็นส าคัญ กลําวคือ จะต๎องให๎สิทธิแกํประชาชนในท๎องถิ่นใน
การเลือกตั้งคณะเจ๎าหน๎าที่ผู๎บริหารการปกครองท๎องถิ่นทั้งหมดหรือบางสํวนเพ่ือแสดงถึงการมีสํวน
รํวมทางการเมืองการปกครองของประชาชน (Political Participation) 
 (๖) มีอ านาจอิสระ (Autonomy) หนํวยการปกครองท๎องถิ่นจะต๎องไมํอยูํในสายการบังคับ
บัญชาของหนํวยงานรัฐบาลกลางและมีอ านาจอิสระในการก าหนดนโยบายและการบริหารงานภายใต๎
ขอบเขตของกฎหมายสามารถก าหนดนโยบาย ออกกฎ ข๎อบังคับ เพ่ือก ากับควบคุมให๎มีการปฏิบัติตาม
นโยบายหรือความต๎องการของท๎องถิ่นและสามารถใช๎ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการใน
ขอบเขตของกฎหมายโดยไมํต๎องขออนุญาตจากรัฐบาลกลาง  
 (๗) มีงบประมาณของตนเองหนํวยการปกครองท๎องถิ่นจะต๎องมีอ านาจในการจัดเก็บรายได๎ 
(Revenue) จัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให๎อ านาจในการจัดเก็บ เพ่ือให๎ท๎องถิ่นมีรายได๎เพียง
พอที่จะท านุบ ารุงท๎องถิ่นให๎เจริญก๎าวหน๎า  
 (๘) มีการก ากับดูแลของรัฐหนํวยการปกครองท๎องถิ่นจะต๎องมีฐานะเป็นหนํวยการปกครอง
ระดับรองของรัฐและอยูํในก ากับดูแลของรัฐ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนสํวนรํวมและความมั่นคง
แหํงรัฐ  

การปกครองท๎องถิ่น หมายถึง การปกครองระดับรองของรัฐ ซึ่งรัฐจัดท าขึ้นเพ่ือกระจาย
อ านาจการปกครองทั้งทางการเมืองและทางการบริหารให๎ประชาชนในท๎องถิ่นจัดการปกครองและ
ด าเนินการบางอยํางเพ่ือแก๎ไขปัญหาและตอบสนองความต๎องการของตนเอง โดยมีอ านาจอิสระในการ
ปกครองตนเอง สามารถก าหนดนโยบายและบริหารงานให๎เป็นไปตามนโยบายหรือความต๎องการของ
ตนเองภายใต๎ขอบเขตของกฎหมายวําด๎วยอ านาจสูงสุดของประเทศ โดยมีองค์กรที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนในท๎องถิ่นเป็นผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ตามความมุํงหมายของท๎องถิ่นนั้น ๆ ในภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่มีสํวนเกี่ยวข๎องการการจัดการปกครองท๎องถิ่น มีแนวคิดเกี่ยวกับการ
กระจายอ านาจวํา การที่รัฐสํวนกลางพยายามที่จะมอบหมายอ านาจหน๎ าที่และความสามารถ
ด าเนินการให๎หนํวยงานระดับลําง คือ ภูมิภาคและท๎องถิ่นมีอ านาจด าเนินกิจการตําง ๆ ของรัฐ รวมทั้ง
อ านาจตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการได๎ด๎วยตนเอง โดย “การกระจายอ านาจ” ในที่นี้มีความหมายทั้งมิติ
ในทางบริหารและมิติในการปกครอง ในการบริหารหมายถึง การมอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบและ
อ านาจด าเนินการให๎แกํหนํวยงานระดับรอง ๆ ลงไป หรือหนํวยงานอ่ืนมีอ านาจตัดสินใจและ
ด าเนินการได๎เบ็ดเสร็จด๎วยตนเอง สํวนในทางการปกครองหมายถึง การโอนกิจการบริหารสาธารณะ
บางอยํางของรัฐหรือองค์การปกครองในสํวนกลางไปให๎ท๎องถิ่นหรือชุมชนเป็นผู๎ปฏิบัติจัดท าแทนโดย
อิสระ โดยอยูํภายใต๎การควบคุม ก ากับ ดูแลของสํวนกลาง 
 การปกครองท๎องถิ่นในรูปของการปกครองตนเอง (Local Self Government) การปกครอง
สํวนท๎องถิ่น หรือการปกครองท๎องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จ าเป็นและมีความส าคัญในทาง
การเมืองการปกครองของชุมชนตําง ๆ เฉพาะอยํางยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่ง
กลําวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได๎วํา รัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารการ



 
๒๘ 

ปกครองของรัฐนั้น ยํอมมีภาระหน๎าที่อยํางมากมายในการบริหารประเทศให๎ประชาชนได๎รับความสุข 
ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต (Well Being) อีกทั้งความมั่นคงแหํงชาติทั้งในทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แตํยํอมเป็นไปไมํได๎ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดท าบริการให๎กับ
ประชาชนได๎ท่ัวถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความลําช๎าในการด าเนินงาน 
การที่อาจจะไมํสนองตอบตํอความต๎องการของแตํละชุมชนได๎ และรวมทั้งข๎อจ ากัดเกี่ยวกับ
งบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ๎าหน๎าที่ด าเนินงานให๎ทั่วถึงได๎ เมื่อเป็นดังนี้ การลดภาระ
ของรัฐบาลโดยการให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการปกครองตนเองเพ่ือการสนองตอบตํอความ
ต๎องการของชุมชน จะได๎เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุํงประสงค์ของชุมชน นั้น ๆ จึง
เป็นผลให๎การปกครองท๎องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญเกิดขึ้น จากแนวความคิดในการปกครองสํวน
ท๎องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐบาลในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความ
ผาสุกของประชาชน ยึดหลักการกระจายอ านาจปกครอง และเพ่ือให๎สอดคล๎องกับหลักการ
ประชาธิปไตย โดยประชาชนมีสํวนรํวมในการปกครองตนเอง ความส าคัญของการปกครองท๎องถิ่น
สามารถสรุปได๎ดังนี้๒๘ 
 

๑) การปกครองท๎องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการ
ปกครองท๎องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให๎แกํประชาชน ให๎ประชาชนรู๎สึกวําตนมี
ความเกี่ยวพันมีสํวนได๎สํวนเสียในการปกครอง การบริหารท๎องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหน
ตํอประโยชน์อันพึงมีตํอท๎องถิ่นท่ีตนอยูํอาศัยอันจะน ามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยในที่สุด 

๒) การปกครองท๎องถิ่นท าให๎ประชาชนรู๎จักท๎องถิ่นการปกครองตนเอง (Self Government) 
หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใชํเป็นการ
ปกครองอันเกิดจากค าสั่งเบื้องบน โดยเป็นการที่ประชาชนมีสํวนรํวมในการปกครอง ซึ่งผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นนอกจากจะได๎รับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท๎องถิ่นโดยอาศัยความรํวมมือรํวมใจจาก
ประชาชนแล๎ว ผู๎บริหารท๎องถิ่นจะต๎องฟังเสียงประชาชนด๎วยวิถีทางประชาธิปไตยประชาชนออกเสียง
ประชามติ (Reference) ให๎ประชาชนมีอ านาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะท าให๎ประชาชนเกิดความ
ส านึกในความส าคัญของตนเองตํอท๎องถิ่น และมีสํวนรับรู๎ถึงปัญหาและแก๎ไขปัญหาท๎องถิ่นของตน  

๓) การปกครองท๎องถิ่นเป็นการแบํงเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักส าคัญของการกระจาย
อ านาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยูํอยํางกว๎างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น ขณะที่แตํละท๎องถิ่น
ยํอมมีปัญหาและความต๎องการที่แตกตํางกัน ประชาชนจึงเป็นผู๎มีความเหมาะสมที่จะแก๎ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในท๎องถิ่นนั้นมากที่สุด และกิจการบางอยํางเป็นเรื่องเฉพาะท๎องถิ่น ไมํเกี่ยวกับท๎องถิ่นอ่ืน ๆ 
และไมํมีสํวนได๎สํวนเสียตํอประเทศโดยสํวนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให๎ประชาชนท๎องถิ่นด าเนินการ
ดังกลําวเอง ทั้งนี้การแบํงเบาภาระดังกลําวท าให๎รัฐบาลมีเวลาที่จะด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญ ๆ หรือ

                                                 

 
๒๘รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. (กรุงเทพมหานคร : สภารําง

รัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๐), หน๎า ๓๐๔-๓๑๖. 
 



 
๒๙ 

กิจการใหญํ ๆ ระดับชาติอันเป็นประโยชน์ตํอประเทศชาติโดยสํวนรวม และมีความคลํองตัวในการ
ด าเนินงานของรัฐบาลจะมีมากข้ึน  

๔) การปกครองท๎องถิ่นสามารถสนองตอบความต๎องการของท๎องถิ่นตรงเปูาหมายและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากท๎องถิ่นมีความแตกตํางกันไมํวําทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน 
ความต๎องการ และปัญหายํอมตํางกันออกไป ผู๎ที่ให๎บริการหรือแก๎ไขปัญหาให๎ถูกจุดและสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของประชาชนได๎เป็นอยํางดีก็คือ หนํวยการปกครองท๎องถิ่นนั้นเอง  

๕) การปกครองท๎องถิ่นจะเป็นแหลํงสร๎างผู๎น าทางการเมืองและการบริหารของประเทศใน
อนาคต ผู๎น าหนํวยการปกครองท๎องถิ่นยํอมเรียนรู๎ประสบการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง การ
สนับสนุนจากประชาชนในท๎องถิ่นยํอมเป็นพ้ืนฐานที่ดีตํออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝน
ทักษะทางการบริหารงานในท๎องถิ่นอีกด๎วย  

๖) การปกครองท๎องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให๎เกิดการพัฒนาชนบทแบบ
พ่ึงตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น เกี่ยวข๎องกับองค์การบริหารสํวนต าบล ในฐานะที่
องค์การบริหารสํวนต าบล เป็นรูปแบบการปกครองท๎องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการปกครองท๎องถิ่น คือ  
การปกครองระดับรองของรัฐ ซึ่งรัฐจัดท าขึ้นเพ่ือกระจายอ านาจการปกครองทั้งทางการเมืองและ
ทางการบริหารให๎ประชาชนในท๎องถิ่นจัดการปกครองและด าเนินการบางอยํางเพ่ือแก๎ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต๎องการของตนเอง โดยมีอ านาจอิสระในการปกครองตนเอง สามารถก าหนดนโยบาย
และบริหารงานให๎เป็นไปตามนโยบายหรือความต๎องการของตนเองภายใต๎ขอบเขตของกฎหมายวําด๎วย
อ านาจสูงสุดของประเทศ การปกครองท๎องถิ่นในรูปของการปกครองตนเอง เป็นรูปแบบการปกครองที่
จ าเป็นและมีความส าคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนตําง ๆ เฉพาะอยํางยิ่งชุมชนที่มีการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย จะเห็นได๎วํารัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐมี
ภาระหน๎าที่มากในการบริหารประเทศให๎ประชาชนได๎รับความสุข ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต 
รวมทั้งความมั่นคงแหํงชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แตํรัฐบาลไมํสามารถจะดูแลและ
จัดท าบริการให๎กับประชาชนได๎ทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความ
ลําช๎าในการด าเนินงาน การที่อาจจะไมํสนองตอบตํอความต๎องการของแตํละชุมชนได๎ และรวมทั้ง
ข๎อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณ และตัวบุคคลหรือเจ๎าหน๎าที่ด าเนินงานให๎ทั่ วถึงได๎ การลดภาระของ
รัฐบาลโดยการให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการปกครองตนเอง เพ่ือการสนองตอบตํอความ
ต๎องการของชุมชน จะได๎เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมํุงประสงค์ของชุมชน นั้น ๆ จึงท า
ให๎การปกครองท๎องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญอยํางยิ่ง แนวความคิดในการปกครองสํวนท๎องถิ่น
เกิดขึ้น เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐบาลในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความ
ผาสุกของประชาชน ยึดหลักการกระจายอ านาจปกครอง และเพ่ือให๎สอดคล๎องกับหลักการ
ประชาธิปไตย โดยประชาชนมีสํวนรํวมในการปกครองตนเอง 

 

ง. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการกระจายอ านาจทางการปกครอง (Decentralization)  
แนวคิดพ้ืนฐานที่เปรียบเสมือนกับกรอบความคิดใหญํในการจัดระบบการปกครองท๎องถิ่นนั้น 

คือ แนวคิดวําด๎วย “การกระจายอ านาจ” (Decentralization) ได๎มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน



 
๓๐ 

หากแตํมีความแตกตํางหลากหลายอยูํคํอนข๎างมาก จึงท าให๎เกิดค าอธิบายและการให๎ความหมายของ
ค าดังกลําวเอาไว๎ ดังนี้  

โภคิน พลกุล และ อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาส  ได๎ให๎ข๎อสังเกตวํา มีความหมายตามหลักภาษา
ฝรั่งเศส คือ “การเอาอ านาจออกไปจากศูนย์กลาง” ปัญหาที่ตามมาคือ “อ านาจ” หมายถึงอะไร 
ในขณะที่ จรัส สุวรรณมาลา ได๎ตั้งข๎อสังเกตวํา ผู๎คนสํวนใหญํมักตีความค าวํา “อ านาจ” ในค ากระจาย
อ านาจหมายถึง “อ านาจอธิปไตย” มักกลําวกันวําไมํสามารถแบํงแยกได๎ ในความหมายดั้งเดิมของค า
ดังกลําวมิได๎เน๎นเรื่อง อ านาจ (Power) หากแตํเป็นเรื่องของสภาวะศูนย์กลาง (Central) และสภาวะ
การกระจายอ านาจ (Decentral) เป็นส าคัญ “ค าวํา Decentralization จึงควรหมายถึง การกระจาย
อ านาจในการตัดสินใจ มิใชํการแบํงอ านาจอธิปไตยของชาติ การกระจายอ านาจสูํภูมิภาคและท๎องถิ่น
มิใชํการสร๎างอธิปไตย หากแตํเป็นการให๎ (ยอมรับ) สิทธิในการปกครองตนเองของชุมชนและภูมิภาค
ภายใต๎อธิปไตยของชาติหนึ่ง ๆ รํวมกัน”  

Samuel Humes IV เสนอวํา ควรให๎เป็นเรื่องของ “การจัดสรรแบํงปันอ านาจ” 
(Distribution of Power) กลําวคือ เมื่อพูดถึงการกระจายอ านาจภายใต๎บริบทของการบริหาร
ปกครองในพ้ืนที่เรียกวําท๎องถิ่น (Local Governance) ควรเป็นเรื่องของ “จัดสรรหรือแบํงปัน
อ านาจ” (Distribution) มิใชํการ “แบํงแยกอ านาจ” (Division) ค าดังกลําวมักน าไปสูํความสับสนหรือ
ปะปนกับการใช๎แนวคิดเรื่อง รัฐธรรมนูญกับการแบํงแยกอ านาจ (Constitutional Division of 
Power between Nation and State) ขณะที่ค าวํา “จัดสรร/แบํงปันอ านาจ” มีความสอดรับและอยูํ
ในขอบวงของแนวคิดตําง ๆ ในเรื่องการกระจายอ านาจจากสํวนกลางไปสูํท๎องถิ่นมากกวํา เชํน แนวคิด
ในเรื่อง (De)centralization, (De)concentration, Devolution และ Delegation  

การกระจายอ านาจในความหมายกว๎าง ๆ คือ การจัดสรรหรือแบํงปันอ านาจการตัดสินใจ 
(หรือในภาษากฎหมายของไทยเรียกวํา การวินิจฉัยสั่งการ) อันเกี่ยวข๎องกับกิจการสาธารณะ (Public 
Affairs) ของรัฐสํวนกลางไปยังหนํวยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ ในรูปแบบของการกระจายอ านาจ มีอยูํ
ด๎วยกันหลายระดับและหลายรูปแบบ การกระจายอ านาจ ควรเป็นเรื่องของ “ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนภายในระบบการเมืองหนึ่ง ๆ” สามารถแจกแจงขอบขํายหรือรูปแบบของการกระจายอ านาจได๎ 
๕ ลักษณะ ได๎แกํ  

๑) การกระจายอ านาจโดยจ าเป็นหรือโดยปริยาย (Decentralization by Default) เกิดจาก
สภาวการณ์ที่สถาบันหรือองค์กรของรัฐเกิดความล๎มเหลวในการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ มิอาจสามารถ
จะเข๎าไปใช๎อ านาจหรืออิทธิพลในดินแดนที่ตนปกครองอยูํได๎ และจากสภาวะที่ประชาชนในระดับราก
หญ๎าเกิดความไมํเชื่อใจในรัฐบาล เหลํานี้จึงเป็นผลให๎ประเทศที่มีภาคประชาสังคมมีความตื่นตัวและ
เข๎มแข็ง จ าเป็นต๎องลุกขึ้นมาด าเนินกิจกรรมตําง ๆ เพื่อชุมชนของตนด๎วยตนเองโดยที่รัฐบาลเองก็ไมํได๎
ตั้งใจใหเ๎กิดข้ึน  

๒) การแปรรูปกิจการของภาครัฐ (Privatization) ได๎แกํ การโยกโอน (Handover) กิจการ
บางอยํางที่เคยจัดท าโดยหนํวยงานของรัฐไปให๎ภาคเอกชนเป็นผู๎จัดท าแทน เชํน กิจการขนสํงมวลชน 
กิจการโทรคมนาคม การไฟฟูา และการประปา เป็นต๎น  

๓) การกระจายอ านาจภายใต๎หลักการแบํงอ านาจ (Deconcentration) หมายถึง การแบํง
อ านาจของรัฐบาลกลางไปยังองค์กรในระดับรองที่ออกไปท างานในพ้ืนที่นอกศูนย์กลางหรือท๎องถิ่น 



 
๓๑ 

โดยที่องค์กรภายใต๎หลักการแบํงอ านาจนี้จะมีอิสระตามสมควรในการตัดสินใจตําง ๆ ภายในพ้ืนที่ที่ตน
ดูแล แตํทั้งนี้อ านาจการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายตําง ๆ ยังคงอยูํที่สํวนกลาง บางครั้งจึงเรียก
การกระจายอ านาจในลักษณะนี้วํา “การกระจายอ านาจทางการบริหาร” (Administration 
Decentralization)   

๔) การกระจายอ านาจภายใต๎หลักการมอบอ านาจ (Delegation) มีระดับของการกระจาย
อ านาจที่ให๎อิสระสูงกวําการแบํงอ านาจ การกระจายอ านาจเน๎นในเชิง “ภารกิจหน๎าที่” มีการก าหนด
ภารกิจเฉพาะที่ชัดเจนให๎องค์กรเหลํานั้นสามารถตัดสินใจและใช๎อ านาจหน๎าที่ภายในขอบเขตของตน
ได๎โดยอิสระ แตํรัฐสํวนกลางก็ยังคงมีอ านาจอยูํเหนือองค์กรเหลํานี้โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมาย
เป็นกรอบในการควบคุมและก ากับบทบาทองค์กรภายใต๎หลักการมอบอ านาจ รวมถึงอ านาจในการ
จัดตั้งและยุบเลิกองค์กรภายใต๎หลักการมอบอ านาจ  

๕) การกระจายอ านาจภายใต๎หลักการโอนอ านาจ (Devolution) ถือเป็นการกระจายอ านาจ
ที่สะท๎อนให๎เห็นถึงระดับของการกระจายอ านาจที่กว๎างขวางมากที่สุด ถูกใช๎เพ่ืออธิบายถึงสภาวะที่รัฐ
สํวนกลางมีการถํายโอนหรือยกอ านาจการตัดสินใจในเรื่องตําง ๆ ไปยังองค์กรตัวแทนของพ้ืนที่ ชุมชน 
หรือท๎องถิ่นตําง ๆ อยํางกว๎างขวาง สํวนกลางจะไมํเข๎ามามีบทบาทหรือแทรกแซงการท างานของ
องค์กรภายใต๎หลักการโอนอ านาจหรือการแทรกแซงจะเกิดขึ้นต๎องเป็นไปอยํางจ ากัด ดังนั้น จึงมีการ
เรียกการกระจายอ านาจในลักษณะนี้วํา “การกระจายอ านาจในทางการเมือง” หรือ “การกระจาย
อ านาจที่เน๎นความเป็นประชาธิปไตย” (Political of Democratic Decentralization) ทั้งนี้ การโอน
อ านาจเทําที่ปรากฏมีอยูํด๎วยกันใน ๒ ระดับ ได๎แกํ  

ระดับที่หนึ่ง การโอนอ านาจในทางการปกครอง (Administration Devolution) สอดคล๎อง
กับการจัดรูปการปกครองท๎องถิ่นตามหลัก “การปกครองตนเอง” (Local-self Government) เป็น
หลักการที่เปิดโอกาสให๎ชุมชนท๎องถิ่นมีการจัดตั้งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่เป็นของตนเอง โดย
ตนเอง และเพ่ือตนเอง โดยที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอิสระเป็นอยํางสูงในการดูแลชีวิตความ
เป็นอยูํและสามารถจัดท ากิจการตําง ๆ เพ่ือตอบสนองตํอปัญหาและความจ าเป็นภายในชุมชนของตน
ได๎อยํางกว๎างขวาง อีกท้ังยังมีความเป็นอิสระทั้งในทางการคลังและบุคลากร  

ระดับที่สอง การโอนอ านาจในทางนิติบัญญัติ (Legislative Devolution) เป็นรูปแบบของ
การกระจายอ านาจขั้นสูงสุดที่เป็นไปภายใต๎การจัดรูปแบบการปกครองในระบบรัฐเดี่ยว (Unitary 
System) จนมีลักษณะเข๎าใกล๎กับระบบสหพันธรัฐ (Federal System) (Heywood, ๒๐๐๒:๑๖๗-
๑๖๘) เป็นการถํายโอนอ านาจจากสํวนกลางไปยังพ้ืนที่หรือท๎องถิ่นหนึ่ง ๆ โดยเปิดโอกาสให๎ชุมชนที่
ได๎รับการโอนอ านาจสามารถที่จะก าหนดชะตากรรมในทางการเมืองได๎ด๎วยตนเอง (Home Rule) ผําน
การจดัตั้งสถาบันทางการเมืองในรูป “สภา” (Assembly) ที่เป็นของตนเอง  

จากรูปแบบการกระจายอ านาจทั้งห๎าลักษณะ เมื่อน ามาใช๎ภายใต๎บริบทของการศึกษาที่
เกี่ยวข๎องกับการปกครองท๎องถิ่น การกระจายอ านาจจึงควรจะครอบคลุมเฉพาะรูปแบบที่สามถึง
รูปแบบที่ห๎าเทํานั้น ขณะที่สองรูปแบบแรกควรจัดแยกออกไป เนื่องจากวํา การกระจายอ านาจใน
รูปแบบแรก เป็นการเกิดขึ้นเองโดยประชาชนมิใชํเป็นผลจากการด าเนินการจัดสรรหรือแบํงปันอ านาจ
จากรัฐบาลสํวนกลาง ขณะที่การกระจายอ านาจในลักษณะของการแปรรูปกิจการภาครัฐนั้น ท๎ายที่สุด
มิได๎น าไปสูํสภาวะของการกระจายอ านาจที่เป็นจริง  

http://thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://thaipoliticsgovernment.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 
๓๒ 

จากความหมายและขอบขํายโดยกว๎าง เมื่อจ ากัดกรอบการมองโดยอยูํบนฐานคิดเรื่องการ
บริหารปกครองในพ้ืนที่ท๎องถิ่น ท าให๎เห็นวํา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลักการ
กระจายอ านาจ แตํเนื่องจากการกระจายอ านาจนั้นมีหลายระดับ หมายความวํา ระบบการปกครอง
ท๎องถิ่นในประเทศหนึ่ง ๆ ยํอมมีอ านาจและความเป็นอิสระที่มากน๎อยแตกตํางกันออกไป อีกท้ังองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นมีลักษณะของการผสมผสานแนวคิดการกระจายอ านาจที่ตํางรูปแบบกัน  
 การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) หมายถึง การที่รัฐบาลกลางยินยอม 
มอบอ านาจ (Devolution) การปกครองและการบริหารในกิจการตําง ๆ ให๎ประชาชนในแตํละท๎องถิ่น 
ด าเนินการปกครองตนเอง (Local Self Government) โดยประชาชนท๎องถิ่นจะเลือกผู๎แทนของตน
เข๎าไปท าหน๎าที่ดังกลําว ท าให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีอ านาจทั้งทางการเมืองและการบริหารในการ
ก าหนดนโยบายและการบริหารงานให๎เป็นไปตามนโยบายของท๎องถิ่นตนเอง องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่เกิดขึ้นตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองจึงมีฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน 
(Representative Bodies) มีผู๎บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท๎องถิ่น ตัวอยํางเชํน การ
จัดระเบียบบริการราชการสํวนท๎องถิ่นของประเทศไทยซึ่งได๎แกํ องค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารสํวนต าบล การกระจายอ านาจการปกครองมีลักษณะส าคัญ ดังนี้   
 ๑. มีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีเป็นนิติบุคคลแยกออกจากรัฐบาลกลาง  

๒. มีการเลือกตั้งสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่นท้ังหมดหรือบางสํวน 
 ๓. มีอ านาจอิสระจากสํวนกลางภายใต๎ขอบเขตของกฎหมาย 
 ๔. มีเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นของตนเองไมํขึ้นกับการบังคับบัญชา
ของรัฐบาลกลาง 
 ๕. มีงบประมาณ รายได๎และทรัพย์สินเป็นของตนเอง  
 จุดแข็งของการกระจายอ านาจมี ๔ ประการ คือ  

๑. ท าให๎เกิดการสนองตอบความต๎องการของประชาชนท๎องถิ่นได๎ดีขึ้นเพราะวําผู๎บริหารขององค์
ปกครองสํวนท๎องถิ่นมาจากการเลือกตั้งยํอมทราบความต๎องการที่แท๎จริงของประชาชนในท๎องถิ่นได๎ดี  
 ๒. ท าให๎การด าเนินกิจการเป็นไปอยํางรวดเร็ว เพราะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน๎าที่ภายใต๎ขอบเขตของกฎหมายไมํต๎องขอค าปรึกษาหรือขอความเห็นชอบจาก
สํวนกลาง  
 ๓. ท าให๎แบํงเบาภาระของรัฐบาลกลาง  
 ๔. ท าให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีความสนใจรู๎จักรับผิดชอบในการปกครองท๎องถิ่นของตนเอง
เพราะประชาชนในท๎องถิ่นจะมีสํวนได๎เสียงโดยตรงในการด าเนินกิจการขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  
 สํวนจุดอํอนของการกระจายอ านาจก็คือท าให๎รัฐบาลเสียเอกภาพและเป็นภัยตํอความมั่นคง๒๙ 

                                                 

 ๒๙ดร.สุวรรณ พิณตานนท์, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วน
ต าบล”, รายงานผลการวิจัย, (ส านักพัฒนาและสํงเสริมการบริหารงานท๎องถิ่น : กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๖), หน๎า ๑๗-๒๒. 



 
๓๓ 

 ประเด็นของการปกครองท๎องถิ่น จากการศึกษาจากทฤษฎีและแนวคิดของนักวิชาการ ซึ่งสรุป
ความเป็นมาของการปกครองทอ๎งถิ่น ดังนี้  
 แนวคิดแรก มีความคิด ความเชื่อและมีแนวการพิจารณาที่แลเห็นวําการปกครองท๎องถิ่นของ
ทุกประเทศมีความจ าเป็นมาตั้งแตํสมัยโบราณ และอาจมีมานับตั้งแตํมนุษย์ได๎กํอตั้งสังคมการเมืองขึ้น
ในโลก เชํน มีมาตั้งแตํสมัยกรีก สมัยโรมัน หรือสมัยกํอนหน๎านั้น ซึ่งอาจมีความเจริญรุํงเรืองในบาง
สมัย และอาจมีความตกต่ าในบางยุคสมัย ตราบจนถึงปัจจุบัน 
 แนวคิดที่สอง พิจารณาในทางตรงกันข๎ามวํา การปกครองท๎องถิ่นนั้นเป็นผลผลิตของรัฐใหมํ 
(Modern State) คือ ถือก าเนิดขึ้นเมื่อไมํนานมานี้ และมีพัฒนาการอยํางมากในห๎วงเวลาที่ประเทศมี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นส าคัญอีกด๎วย 
 การกระจายอ านาจการปกครองไปสูํท๎องถิ่นท าให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีอ านาจอิสระจาก
สํวนกลางภายใต๎ขอบเขตของกฎหมายทั้งทางการเมืองและการริหารในการก าหนดนโยบายและการ
บริหารงานให๎เป็นไปตามนโยบายหรือความต๎องการของตนเองโดยมีองค์กรของประชาชนในท๎องถิ่นซึ่ง
มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจากรัฐบาลกลางเป็นผู๎ด าเนินงาน มีงบประมาณ รายได๎ ทรัพย์สินและ
บุคลากรเป็นของตนเองและคณะผู๎บริหารจัดการมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ในท๎องถิ่นนั้น ๆ 
การกระจายอ านาจการปกครองดังกลําวกํอให๎เกิดรูปแบบการปกครองที่เรียกวํา การปกครองท๎องถิ่น 
มีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรของประชาชนเป็นผู๎ด าเนินงานเพ่ือสนองตอบความต๎องการ
ของประชาชนในท๎องถิ่น๓๐ 
 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการกระจายอ านาจทางการปกครอง  เกี่ยวข๎องกับองค์การบริหารสํวน
ต าบล กลําวคือ องค์การบริหารสํวนต าบลเป็นรูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นของ
ประเทศไทยรูปแบบหนึ่ง ที่มีการกระจายอ านาจการปกครองไปสูํท๎องถิ่นท าให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมี
อ านาจอิสระจากสํวนกลางภายใต๎ขอบเขตของกฎหมายทั้งทางการเมืองและการบริหารในการก าหนด
นโยบายและการบริหารงานให๎เป็นไปตามนโยบายหรือความต๎องการของตนเอง โดยมีองค์กรของ
ประชาชนในท๎องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจากรัฐบาลกลางเป็นผู๎ด าเนินงาน มีงบประมาณ 
รายได๎ ทรัพย์สิน และบุคลากรเป็นของตนเองและคณะผู๎บริหารจัดการมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน ในท๎องถิ่นนั้น ๆ จึงเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่เป็นองค์กรของประชาชนเป็นผู๎
ด าเนินงานเพ่ือสนองตอบความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น  เพราะการกระจายอ านาจการ
ปกครอง หมายถึง การที่รัฐบาลกลางยินยอมมอบอ านาจการปกครอง และการบริหารในกิจการตําง ๆ 
ให๎ประชาชนในแตํละท๎องถิ่นด าเนินการปกครองตนเอง โดยประชาชนท๎องถิ่นจะเลือกผู๎แทนของตน
เข๎าไปท าหน๎าที่ดังกลําว ท าให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีอ านาจทั้งทางการเมืองและการบริหารในการ
ก าหนดนโยบายและการบริหารงานให๎เป็นไปตามนโยบายของท๎องถิ่นตนเอง องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่เกิดขึ้นตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง จึงมีฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนมี
ผู๎บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท๎องถิ่น 
 

จ. แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือและการประสานงาน 
 ๑) พระบรมราโชวาท 
                                                 

๓๐
 เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๒๒. 



 
๓๔ 

 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกํผู๎ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย    ศรี
นครินทรวิโรฒ ณ อาคารใหมํสวนอัมพร วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๑ “การที่จะรํวมมือกันท างานให๎
ราบรื่นส าเร็จ และด าเนินการก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่องกันไปได๎นั้น นักปฏิบัติงานทุกคนจะต๎องมีวินัย
ส าหรับใช๎กับตนเอง คือ ต๎องไมํประมาทปัญญา ต๎องรักษาความจริงใจ ต๎องสลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ า
ทรามอํอนแอ และต๎องทราบตระหนักในความส ารวมไมํฟูุงเฟูอ ซึ่งเป็นข๎อปฏิบัติที่ชํวยให๎งานเป็นงาน  
และให๎ชีวิตมั่นคงเป็นสุข” 
 การประสานงานกับการสร๎างความรํวมมือ 
 การประสานงานต๎องการความรํวมมือรํวมใจในการปฏิบัติงานให๎เรียบร๎อย  และสอดคล๎อง
กลมเกลียวกันในจังหวะเดียวกันเพ่ือให๎งานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  และเปูาหมายอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 การประสานงานมีค าที่มีความหมายใกล๎เคียงกันอยูํอีกค าหนึ่ง คือ ความรํวมมือ ข๎อแตกตําง
คือ ความรํวมมือเป็นการชํวยเหลือด๎วยความสมัครใจแม๎จะไมํมีหน๎าที่โดยตรง อาจจะท าเรื่องเดียวกัน
ในเวลาเดียวกันหรือตํางเวลาก็ได๎ แม๎กระทั่งอาจให๎ความรํวมมือท าบางเรื่องบางเวลา แตํการ
ประสานงานต๎องประสานจิตใจ ความสามารถ ก าลังงานในเวลาเดียวกันเพ่ือให๎บรรลุจุดมุํงหมาย
เดียวกันด๎วยการแบํงหน๎าที่กันท าและต๎องการความรํวมมือจนกวํางานจะบรรลุผลส าเร็จ 
 ความหมายของความร่วมมือ การประสานงานกับความรํวมมือ มีสํวนเกี่ยวข๎องกัน แตํ
ความหมายแตกตํางกัน มีนักบริหารและนักวิชาการให๎ความหมายของความรํวมมือ  ไว๎ดังนี้ 
 ความรํวมมือ หมายถึง ความเต็มใจของแตํละคนในการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 
 ความรํวมมือ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ท ารํวมกัน หรือชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือไปสูํ
เปูาหมายใดเปูาหมายหนึ่ง 
 ความรํวมมือ หมายถึง การท างานรํวมกับคนอ่ืนในทางตําง ๆ เพ่ือให๎เป็นไปตามเปูาหมายของ
องค์การหรือหนํวยงาน 
 ความรํวมมือ หมายถึง บุคคลในหนํวยงานหรือองค์กร ซึ่งท างานชํวยเหลือซึ่งกัน  ด๎วยความ
เต็มใจเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อยํางเดียวกัน 

ในทางราชการมีนักวิชาการให๎ความหมายไว๎วํา การประสานงาน หมายถึง “การจัดระเบียบ
วิธีการท างาน เพ่ือให๎งาน และเจ๎าหน๎าที่ฝุายตําง ๆ รํวมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ไมํท าให๎งาน
ซ้ าซ๎อนกัน ขัดแย๎งกัน หรือเหลื่อมล้ ากัน ทั้งนี้ เพ่ือให๎งานด าเนินไปอยํางราบรื่น สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์การนั้นอยํางสมานฉันท์ และมีประสิทธิภาพ” 

สํวนทางธุรกิจนิยมที่จะให๎ความหมายวํา  การประสานงาน  หมายถึง ”การติดตํอสื่อสารให๎
เกิดความคิดความเข๎าใจตรงกันในการรํวมมือปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต๎อง
กระท าให๎บรรลุวัตถุประสงค์อยํางสมานฉันท์เพ่ือให๎งานด าเนินไปอยํางราบรื่น   ไมํเกิดการท างาน
ซ้ าซ๎อน ขัดแย๎งหรือเหลี่อมล้ ากัน”๓๑ 

                                                 

 
๓๑พ.ต.อ. สมิต เชิงสะอาด, การประสานงานกับการสร้างความร่วมมือ, ๒๕ กันยายน 

๒๕๕๓,<http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?pageid=2&bookID =394& 
read= true&count=true>, (25 September 2010). 



 
๓๕ 

 องค์ประกอบของการประสานงาน อาจพิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได๎ดังนี้ 
๑. ความรํวมมือ จะต๎องสร๎างสัมพันธภาพในการท างานรํวมกันของทุกฝุาย โดยอาศัยความ

เข๎าใจ หรือการตกลงรํวมกัน มีการรวบรวมก าลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากรมา
สนับสนุนงานรํวมกัน เพ่ือให๎เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่จะท างานรํวมกัน 

๒. จังหวะเวลา จะต๎องปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบของแตํละคน ตาม
ก าหนดเวลาที่ตกลงกันให๎ตรงเวลา 
    ๓. ความสอดคล๎อง จะต๎องพิจารณาความพอเหมาะพอดี ไมํท างานซ๎อนกัน 
          ๔. ระบบการสื่อสาร จะต๎องมีการสื่อสารที่เข๎าใจตรงกันอยํางรวดเร็ว และราบรื่น 
         ๕. ผู๎ประสานงาน จะต๎องสามารถดึงทุกฝุายเข๎ารํวมท างาน เพ่ือตรงไปสูํจุดหมายเดียวกัน 
ตามท่ีก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน 
 วัตถุประสงค์ของการประสานงาน การประสานงานเกิดจากความต๎องการที่จะให๎งาน หรือ
กิจกรรมยํอย ๆ ที่จะท าเกิดผลส าเร็จ โดยปฏิบัติอยํางสอดคล๎องในจังหวะ เวลาเดียวกัน ได๎ผลงานที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นไปตามข๎อก าหนด ประหยัดเวลา และทรัพยากรในการปฏิบัติงาน กํอน
การประสานงานเราควรก าหนดความต๎องการให๎แนํชัดวําเราจะประสานงานให๎เกิดอะไรหรือเป็น
อยํางไร หรือจะท าให๎ได๎ผลรับอยํางไร เพราะหากวําไมํมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเราก็อาจจะประสานงาน
ไปผิดจากที่ควรจะเป็น โดยทั่วไปเราประสานงานเพ่ือให๎การด าเนินงานมีความสะดวกราบรื่นไมํเกิด
ปัญหาข๎อขัดแย๎ง แตํในการประสานงานในแตํละครั้งหรือในแตํละกรณี  เราประสานงานโดย
วัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 

๑.  เพ่ือแจ๎งให๎ผู๎ซึ่งมีสํวนเกี่ยวข๎องทราบ 
๒.  เพ่ือรักษาไว๎ซึ่งความสัมพันธ์อันดี 

          ๓.  เพ่ือขอค ายินยอมหรือความเห็นชอบ 
          ๔.  เพ่ือขอความชํวยเหลือ 
          ๕.  เพ่ือขจัดข๎อขัดแย๎งอันอาจมีข้ึน 
 การประสานงานกับการสร้างความร่วมมือ การประสานงานต๎องการความรํวมมือ รํวมใจใน
การปฏิบัติงานให๎เรียบร๎อย และสอดคล๎องกลมเกลียวกันในจังหวะเดียวกันเพ่ือให๎งานบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพ 

การประสานงานมีค าที่มีความหมายใกล๎เคียงกันอยูํอีกค าหนึ่งคือ ความร่วมมือ  ข๎อแตกตํางคือ
ความรํวมมือเป็นการชํวยเหลือด๎วยความสมัครใจแม๎จะไมํมีหน๎าที่โดยตรง อาจจะท าเรื่องเดียวกันในเวลา
เดียวกันหรือตํางเวลาก็ได๎  แม๎กระทั่งอาจให๎ความรํวมมือท าบางเรื่องบางเวลา  แตํการประสานงานต๎อง
ประสานจิตใจ ความสามารถ ก าลังงานในเวลาเดียวกันเพ่ือให๎บรรลุจุดมุํงหมายเดียวกันด๎วยการแบํง
หน๎าที่กันท า และต๎องการความรํวมมือจนกวํางานจะบรรลุผลส าเร็จ   
 ลักษณะของความร่วมมือ 
 ความรํวมมือเป็นลักษณะของการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุจุดมุํงหมายเดียวกัน  
 ความรํวมมือเป็นการชํวยเหลือบุคคลอื่น ๆ หรือชํวยเหลือซึ่งกันและกันในทางสร๎างเสริม 
 ความรํวมมือเป็นการยอมรับการกระท าของบุคคลอื่นและของตนเอง 
 ความรํวมมือเป็นการกระท าท่ีเห็นพ๎องต๎องกันและเพ่ิมก าลังในทางปฏิบัติ 



 
๓๖ 

 วิธีสร้างความร่วมมือ ๑) ชี้ให๎เห็นประโยชน์รํวมกัน  ๒) ผูกมิตรไมตรีตํอกัน ๓) แนะน ากัน      
๔) มีการสื่อสารที่ดี ๕) เพ่ิมความใกล๎ชิด 
 ปัญหาเกี่ยวกับความร่วมมือ ๑) ความไมํเต็มใจในการให๎ความชํวยเหลือ ๒) การขาด
แรงจูงใจในการให๎ความรํวมมือ ๓) ความไมํเข๎าใจในวัตถุประสงค์ ๔) การไมํให๎ความรํวมมือ ๕) ไมํ
สามารถด าเนินการตามจังหวะเวลา ๖) ผู๎เกี่ยวข๎องไมํรู๎ในสาระส าคัญของงานบางลักษณะ ๗) มีความ
เข๎าใจในเนื้อหาของงานไมํตรงกัน 
 

ลักษณะของการประสานงาน มีดังนี้ ๑) การประสานงาน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดให๎งาน
สอดคล๎องกันโดยปราศจากการขัดแย๎ง ๒) การประสานงาน เป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวกับความรํวมมือของผู๎น า 
และผู๎ปฏิบัติงานทุกฝุาย ๓) การประสานงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน๎าที่ในทางจัดการ ๔) การ
ประสานงานเป็นการติดตํอสื่อสาร โดยเฉพาะอยํางยิ่งการติดตํอสื่อสาร ๒ ทาง (Two-Way 
(communication ) จะชํวยให๎มีความเข๎าใจตรงกัน ๕) การประสานงานมีอยูํทุกระดับชั้นของสายการ
บังคับบัญชาทั้งในรูปที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ ๖) การประสานงานมีได๎ทั้งระหวํางหนํวยงาน
ตําง ๆ  ระดับเดียวกัน และระหวํางหนํวยงานที่อยูํตํางระดับกัน 

วิธีที่จะให้ได้รับความร่วมมือในการประสานงาน การประสานงานไมํควรจะกระท าโดยใช๎
อ านาจสั่งการแตํอยํางเดียว ควรใช๎ความสัมพันธ์ที่ดีตํอกันเป็นหลัก เพราะความมีน้ าใจตํอกัน ไว๎วางใจ
กันจะเป็นผลให๎เกิดการรํวมใจมากกวําการใช๎อ านาจหน๎าที่พยายามผูกมิตรตั้งแตํต๎นและปูองกันไมํให๎
เกิดความรู๎สึกเป็นปฏิปักษ์ มีความหวาดระแวงหรือกินแหนงแคลงใจกัน ให๎การยอมรับซึ่งกันและกัน 
ไมํนินทาวําร๎ายกัน ไมํโยนความผิดให๎แกํผู๎อ่ืน เมื่อมีสิ่งใดจะชํวยเหลือแนะน ากันได๎ก็อยําลังเล และ
พร๎อมจะรับฟังค าแนะน าของผู๎เกี่ยวข๎องแม๎จะไมํเห็นด๎วยก็อยําแสดงปฏิกิริยาโต๎ตอบ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ต๎องแจ๎งให๎ทราบ 

วิธีสร้างความร่วมมืออาจใช้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. ชีใ้ห้เห็นประโยชนร่วมกัน ท าให๎บุคคลที่เก่ียวข๎องมีความรู๎สึกตํองานตรงกันด๎วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู๎เกี่ยวข๎อง และท าความเข๎าใจถึงผลงานที่จะเป็นประโยชน์รํวมกัน การชักจูงให๎เห็น
ประโยชน์ของสํวนรวมอาจใช๎ไมํได๎กับคนบางคน จึงต๎องชี้ให๎เห็นถึงประโยชน์ทางอ๎อมที่ผู๎ เกี่ยวข๎องใน
การประสานงานจะได๎รับด๎วย 
 ๒. ผูกมิตรไมตรีต่อกัน ท าให๎ผู๎ปฏิบัติงานมีน้ าใจที่จะชํวยเหลือซึ่งกันและกันด๎วยวิธีให๎
ผู๎เกี่ยวข๎องรํวมแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก๎ไข  เพ่ือให๎งานบรรลุผลส าเร็จให๎จง
ได๎และย้ าให๎เห็นวําเป็นความส าเร็จรํวมกัน 
 ๓. แนะน ากัน ท าให๎ผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกันมีความสามารถทัดเทียมกันด๎วยการพิจารณา
ความสามารถของผู๎รํวมปฏิบัติในการประสานงาน ทั้งด๎านความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถ
เฉพาะด๎านหรือความถนัดในงาน และให๎ข๎อแนะน าที่จะเป็นทางท าให๎ผู๎เกี่ยวข๎องมีความสามารถใน
ระดับเดียวกันหรือใกล๎เคียงกัน เพ่ือจะได๎ท างานไปด๎วยกันได๎ 
 ๔. มีการสื่อสารที่ดี ท าให๎ด๎วยการประสบการณ์รํวมกันหรือสร๎างสภาวะคล๎ายคลึง ด๎วยการ
รํวมกันคิด หากสามารถรํวมวางแผนปฏิบัติการด๎วยกันตั้งแตํต๎นก็จะชํวยให๎มีกรอบแหํงการอ๎างอิง 
(Frame of Reference) รํวมกันท างานอยูํในวงประสบการณ์ท่ีมีสภาวะคล๎ายคลึงกัน 



 
๓๗ 

 
๕. เพิ่มความใกล้ชิด ท าให๎มีการพบปะหารือกันอยูํเสมอเพ่ือให๎ไว๎วางใจกัน เพราะความ

ใกล๎ชิด จะชํวยให๎ได๎และเปลี่ยนความคิดเห็นและถํายทอดความรู๎สึกถึงกันยิ่งใกล๎ชิดกันมากเทําใดก็จะ
เกิดความเข๎าใจและรู๎จักค๎ุนเคยกันมากขึ้น ถ๎ามีความหวังดีตํอกัน มีเจตนาที่บริสุทธิ์และจริงใจก็จะเพ่ิม
ความเชื่อถือไว๎วางใจกันยิ่งขึ้น 

ปัจจัยในการประสานงาน 
ปัจจัยที่จ าเป็นตํอการประสานงานไมํวําจะเป็นองค์การ หรือหนํวยงานประเภทใด  มีปัจจัยที่

ส าคัญ ดังนี้  
๑. คน หมายถึง ผู๎ซึ่งจะท าให๎งานเป็นผลขึ้นมา การประสานงานที่แท๎จริง คือการประสานคน

ให๎รํวมใจรํวมก าลังงานด๎วยการน าเอาความสามารถของคนมาท าให๎เกิดผลงานในจุดมุํงหมายเดียวกัน 
ความสามารถของคนพิจารณาได๎สองด๎านคือทางด๎านความรู๎และด๎านความสัมพันธ์กับผู๎ อ่ืน ผู๎
ประสานงานต๎องมีความรู๎ความสามารถและการมองการไกล มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีตํอกัน  
ผู๎รํวมงานทุกฝุายเข๎ากันได๎ดี มีการพบปะหารือกันอยูํเสมอ 

๒. เงิน หมายถึง ตัวเงินและสิ่งอ่ืนซึ่งสามารถใช๎เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได๎ ในการ
ประสานงานจะต๎องมีก าลังเงินสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

๓. วัสดุ หมายถึง สิ่งของเครื่องมือและเครื่องใช๎ตําง ๆ ในการประสานจะต๎องมีวัสดุอุปกรณ์
ชํวยในการประสานงานอยํางพอเพียง 

๔. วิธีการท างาน หมายถึง การบริหารงานให๎สามารถบรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ก าหนด
เป็นเปูาหมายไว๎ มีการก าหนดอ านาจหน๎าที่ และความรับผิดชอบให๎ชัดเจน มีการมอบหมายงาน และการ
ควบคมุงาน การติดตํอสื่อสารดี 
 อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, อาจารย์ชัชวาล ทองดีเลิศ และคุณชาญชัย พินธุเสน รํวมกัน
เสนอแนวคิดในการพัฒนาสังคมไทยอยํางยั่งยืน พร๎อมกับการการฝุาพ๎นวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม วํา
ไมํใชํเพียงหน๎าที่ ใครหรือภาคสํวนใดเทํานั้น แตํการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนบนความรํวมมือสามารถ
สร๎างพลังอันแข็งแกรํงในการข๎ามพ๎นวิกฤตได๎ ไมํวําจะเป็นการมีสํวนรํวมระหวํางภาคธุรกิจกับภาคประชา
สังคม หรือกับชุมชน ซึ่งมีแนวทางและหลัก ๕ ประการ คือ Network, Knowledge, Communication, 
Policy and Management ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล๎อมพร๎อม ๆ ไปกับการสร๎างหํวงโซํทางสังคม
ภายใต๎ความรับผิดชอบตํอสังคมอยํางเอ้ืออาทร เพ่ือความเสมอภาคและเทําเทียม 
 แนวคิดหลักในการประสานงานให้ประสบความส าเร็จ 
 การประสานงานโดยด าเนินรอยตามพระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานกระบี่แกํร๎อย
ต ารวจตรีที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร๎อยต ารวจ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๗ ณ อาคาร
อเนกประสงค์  วังไกลกังวล  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๔๘  ดังนี้ 
 “....งานของต ารวจนั้นเป็นงานที่สัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับประชาชนอยํางใกล๎ชิดและความส าเร็จใน
ภารกิจทั้งปวง ต๎องอาศัยความรํวมมือสนับสนุนจากประชาชนอยํางมาก ด๎วยเหตุนี้ ต ารวจจึงต๎องท าตัวให๎
เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชน ทั้งในการประพฤติตัวและการปฏิบัติงาน หมายความวํา ต ารวจจะต๎อง
ระมัดระวังประพฤติตัวให๎ดี ให๎อยูํในศีลในธรรมและปฏิบัติงานในหน๎าที่ให๎ถูกต๎องเที่ยงตรงด๎วยความสุภาพ
และเป็นมิตร. นอกจากนั้น การใดที่ต ารวจมีความรู๎ความสามารถจะชํวยเหลือเกื้อกูลประชาชนได๎ จะต๎อง



 
๓๘ 

ถือเป็นภาระที่จะต๎องลงมือกระท าทันที ในทุกท่ีทุกโอกาส. เมื่อต ารวจประพฤติดีปฏิบัติหน๎าที่ชอบดังนี้  
ประชาชนก็จะเกิดศรัทธาเชื่อถือ และให๎ความรํวมมือโดยเต็มใจ. ภาระหน๎าที่ของต ารวจที่วําหนักและ
ยากล าบากทั้งกายใจนั้น ก็จะเบาขึ้น งํายขึ้น. จึงขอให๎ต ารวจทั้งหลายได๎น าไปคิดพิจารณาให๎เห็นถํองแท๎  
จักได๎สามารถประพฤติตัวปฏิบัติงาน ให๎ส าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ แกํตน แกํงาน แกํประเทศชาติและ
ประชาชนอยํางแท๎จริง....” 
 การประสานงาน  (coordination) 
 ในการด าเนินการใด หากมีความจ าเป็นต๎องเกี่ยวข๎องกับบุคคลหรือหนํวยงานใด การ
ประสานงานยํอมเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให๎การประสานงานนั้นบรรลุผลส าเร็จ นอกจากนี้ยังอาจจะ
กํอให๎เกิดประโยชน์อื่น หากการประสานงานนั้นเป็นการประสานงานที่ดี และมีลักษณะ หรือประเภทที่
เหมาะสมกับงานโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระหวํางองค์กรการประสานงานระหวํางองค์กรถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์ 
 ความหมายการประสานงาน (coordination) 
 สมพงษ์ เกษมสิน๓๒ การประสานงาน คือ ความรํวมมือรํวมใจในการปฏิบัติ จัดระเบียบให๎
เรียบร๎อยและสอดคล๎องกลมกลืนกันเพื่อให๎สมดุลย์และส าเร็จเปูาหมายในเวลาที่ก าหนดไว๎ 
 เกษม สุวรรณกุล การประสานงาน คือ การที่บุคคล หรือหนํวยงานในองค์การท างานรํวมกับ
บุคคลอื่น  เพื่อให๎บรรลุถึงจุดประสงค์เดียวกัน๓๓ 
 Yeehezkel Dror การประสานงาน คือ กระบวนการทางการบริหารที่เกี่ยวกับท าให๎กิจกรรม
ตําง ๆ ของเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานและหนํวยงานตําง ๆ รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให๎หนํวยงานตําง ๆ ปฏิบัติหน๎าที่รํวมกันอันจะท าให๎การบริหารงานสามารถบรรลุเปูาหมายตําง ๆ 
โดยทั่วไปได๎ทั้งหมด๓๔ 
 สมคิด บางโม การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบการท างานและการติดตํอกันเพ่ือให๎
งานและเจ๎าหน๎าที่ฝุายตําง ๆ รํวมมือปฏิบัติการเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ไมํท าให๎งานซับซ๎อน ขัดแย๎งกันเอง  
หรือเหลื่อมล้ ากัน ทั้งนี้ เพ่ือให๎งานด าเนินไปอยํางราบรื่นสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ขององค์การนั้น
อยํางสมานฉันท์และมีประสิทธิภาพ 
 การประสานงาน คือ กระบวนการบริหารอยํางหนึ่ง เป็นการรํวมมือกันท างานเพ่ือบรรลุ
เปูาหมายเดียวกันในการประสานงานจ าเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือ (Cooperation) เป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ แตํความรํวมมือแตกตํางจากการประสานงาน กลําวคือ ความรํวมมือเป็นทัศนคติ ความเต็มใจ
ของคนท่ีจะชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 
 ประเภทของการประสานงาน 

                                                 
๓๒สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร ,พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), 

หน๎า ๑๙.   
๓๓เกษม สุวรรณกุล, การบริหารจัดการที่ดี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน๎า ๓๐๕.    
๓๔ยุพา วงศ์ไชย และเล็ก สมบัติ , การประสานแผนการศึกษาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ ,

(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๒), หน๎า ๕. 



 
๓๙ 

 มาร์ซ และซิมนอน (March & Simon) แบํงการระสานงานตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล๎อม หรือสถานการณ์ขององค์การ เป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑. การประสานงานโดยแผน (coordination plan) 
 ๒. การประสานงานโดยผลที่เกิดข้ึน (coordination back) 

Frmaont E.Kart and James E., Roseburzwing แบํงการประสานงานเป็น ๒ ประเภท ได๎แก ํ
๑. การประสานงานภายในองค์การ (internal coordination) 

 ๒. การประสานงานภายนอกองค์การ (external coordination) 
 สมพงศ์ เกษมสิน แบํงการประสานงานเป็น ๒ ประเภท 
 ๑. คือการประสานงานโดยความสมัครใจ (voluntary coordination) 
 ๒. การประสานงานแบบบังคับบัญชา (directive coordination) 
 หลุย จ าปาเทศ แบํงการประสานงานเป็น  ๒  ประเภท 
 ๑. คือการประสานงานแบบพิธีรีตอง (formal type) 
 ๒. คือการประสานงานแบบไมํมีพิธีรีตอง (informal type) ในรูปคนตํอคน คนตํอกลุํม  
หรือภายในกลุํมและกลุํมตํอกลุํม 
 การประสานงานระหว่างองค์การ การพิจารณาถึงวิธีการประสานงานระหวํางองค์การซึ่ง
อาจจะอยูํตํางสังกัดมีความจ าเป็นที่จะต๎องประสานหรือสร๎างความสัมพันธ์กันในการปฏิบัติ เพ่ือให๎การ
ประสานงานเกิดความสมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ๓๕ 
 การประสานงานตามแนวคิดของ Vlonglom, Yep, Mulford  Dillman ได๎เสนอแนะ
วิธีการประสานงานหรือระหวํางองค์การในระดับตําง ๆ และจะต๎องกระท าทุกระดับจึงจะเกิดการ
ประสานกันได๎  ดังนี้ คือ 
  ๑. ความรํวมมือระหวํางองค์การหรือหนํวยงานดับต่ า (Low Level Cooperation between  
Organization) 
 ๒. ความรํวมมือระหวํางองค์การหรือหนํวยงานระดับกลาง (Middle Level Cooperation  
Organization) 
 ๓. ความรํวมมือระหวํางองค์การหรือหนํวยงานระดับสูง (High Level Cooperation  
between Organization) 
 การประสานงานตามแนวคิดของ (Thompson) ได๎เสนอรูปแบบการประสานงานระหวําง
องค์การแบํงออกเป็น ๓ ลักษณะ  ดังนี้  คือ 
 ๑. การประสานงานในแนวตั้ง (Vertical Coordination) หรือการประสานงานโดยอ านาจ  
(Coordination by Authority)  ในกรณีของการประสานงานระหวํางองค์การแล๎วการประสานงานใน
แนวตั้งนี้จะเป็นไปได๎ยาก เพราะแตํละองค์การยํอมมีอ านาจเฉพาะตัวของตนอยูํซึ่งคงจะไมํยอมด๎อย
กวําอีกองค์การเป็นแนํ 

                                                 
๓๕ภรณี กีร์ติบุตร, การพัฒนาประสิทธิผลขององค์กร, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอ

เดียนสโตร์, ๒๕๒๙), หน๎า ๒๕ - ๓๐. 
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 ๒. การประสานงานโดยแผนและข๎อตกลง (Coordination by Plan or Agreement) การ
ประสานงานตามนัยนี้ จะเป็นกรณีที่ไมํมีโครงสร๎างของอ านาจระบุไว๎ลํวงหน๎าในทางปฏิบัติ องค์กรที่
เกี่ยวข๎องจะตัดสินในรํวมกันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีบทบาทของตนรํวมกันตลอดจนมีสรร
ทรัพยากร การตัดสินใจกระท าการอยํางใดอยํางหนึ่งอยํางเป็นระบบรํวมกัน 
 ๓.การประสานงานโดยอาศัยการปรับตัวเข๎าหากัน (Coordination by Mutual Adjustment) 
รูปแบบการประสานงานในลักษณะนี้ไมํมีรูปแบบทางอ านาจระบุไว๎แนํ ชัด หรือไมํมีข๎อตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เกี่ยวกับบทบาทและอ านาจหน๎าที่ของแตํละองค์การไว๎ แตํการประสานงานจะเกิดขึ้นจาก
ความคิดริเริ่มขององค์การและหนํวยงานแตํละหนํวยงานเอง หรือเกิดขึ้นโดยอาศัยเจ๎าหน๎าที่ของ
หนํวยงานที่ท างานรํวมกันอยํางไมํเป็นทางการในการติดตํอประสานงานกัน 
 แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือและการประสานงาน ในการบริหารงานขององค์การบริหารสํวน-
ต าบล จ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องอาศัยความรํวมมือและการประสานงาน เพราะการประสานงานเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งของการบริหาร ที่สามารถน าไปสูํคุณภาพการบริหาร อันจะน ามาซึ่งผลส าเร็จขององค์การ 
และในองค์การที่ต๎องเก่ียวข๎องกับสภาพแวดล๎อมภายนอกยิ่งมีความจ าเป็นที่จะต๎องใช๎การประสานงาน
เพ่ือให๎เกิดความรํวมมือระหวํางกัน ศึกษาวิธีการท างานของกันและกัน ลดการซ้ าซ๎อน สามารถแบํง
ลักษณะงานหรือกลุํมเปูาหมายที่ตนสมควรท าหรือมีความถนัดได๎ ในปัจจุบันหนํวยงานภาครัฐได๎ให๎
ความส าคัญกับการประสานกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหนํวยงานบรรลุวัตถุประสงค์ในการประสานความรํวมมือระหวํางหนํวยงานซึ่งการประสานงานเกิด
จากความต๎องการที่จะให๎งาน หรือกิจกรรมยํอย ๆ ที่จะท าเกิดผลส าเร็จ โดยปฏิบัติอยํางสอดคล๎องใน
จังหวะเวลาเดียวกัน ได๎ผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นไปตามข๎อก าหนด ประหยัดเวลา และ
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน กํอนการประสานงานเราควรก าหนดความต๎องการให๎แนํชัดวําเราจะ
ประสานงานให๎เกิดอะไรหรือเป็นอยํางไร หรือจะท าให๎ได๎ผลรับอยํางไร เพราะหากวําไมํมีวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน เราก็อาจจะประสานงานไปผิดจากที่ควรจะเป็นโดยทั่วไปเราประสานงานเพ่ือให๎การด าเนินงานมี
ความสะดวกราบรื่นไมํเกิดปัญหาข๎อขัดแย๎ง เพราะการประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการ
ท างาน เพ่ือให๎งาน และเจ๎าหน๎าที่ฝุายตําง ๆ รํวมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ไมํท าให๎งานซ้ าซ๎อนกัน 
ขัดแย๎งกัน หรือเหลื่อมล้ ากัน ทั้งนี้ เพ่ือให๎งานด าเนินไปอยํางราบรื่น สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ และ
นโยบายขององค์การนั้นอยํางสมานฉันท์ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประสานงานต๎องการความรํวมมือ 
รํวมใจในการปฏิบัติงานให๎เรียบร๎อย และสอดคล๎องกลมเกลียวกันในจังหวะเดียวกันเพ่ือให๎งานบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพ  

 

ฉ. แนวคิดการขจัดความขัดแย้ง 
 ความขัดแย๎งเป็นกระบวนการที่เกิดจากความพยายามของฝุายหนึ่ง  ที่ไปขัดขวางความ
พยายามของอีกฝุายหนึ่ง ไมํให๎ฝุายตรงข๎ามบรรลุเปูาหมาย ได๎รับความก๎าวหน๎าหรือผลประโยชน์ตามที่
ต๎องการ ด๎วยวิธีการใดวิธีหนึ่ง๓๖   

                                                 
๓๖สุรเชษฎ์  พลวณิช, วารสาร  Productivity  word  สถานบันเพ่ิมผลผลิตแหํงชาติ, ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๔, < http://www.Surachet@ftpi.or.th> (18 July 2011). 
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 ความขัดแย๎งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นตอน ๆ ในแตํละตอนจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ตามล าดับ ตัวอยํางเชํน ความขัดแย๎งที่เกิดจาก “ความคับข๎องใจ” ของฝุายหนึ่งที่ถูกอีกฝุายหนึ่ง
กระท า การกระท าที่กํอให๎เกิดความคับข๎องใจดังกลําว เชํน ไมํเห็นด๎วย ไมํชํวยเหลือ ดูถูก เอาเปรียบ 
ให๎ร๎าย เสียศักดิ์ศรี ฯลฯ ดังนั้น ตํางฝุายจึงตํางพยายามหาหลักฐานหรือเหตุผลเพ่ือมาสนับสนุนความ
ถูกต๎องของตนเอง และหาทางออกด๎วยวิธีการเอาแพ๎เอาชนะมากกวําอยํางอ่ืน จึงเกิดเป็นแนวทางใน
การแก๎ไขปัญหารูปแบบตําง ๆ เชํน การเอาชนะ ตํอรอง รํวมมือ หลีกเลี่ยง ผํอนปรนเข๎าหากัน เป็นต๎น 
 โบราณกลําวไว๎วํา มากคนก็มากความ แถมบางคนยังไมํได๎ความอีกตํางหาก ไมํวําหนํวยงาน
ของเราจะมีคนเป็นแสนหรือมีแคํสองคน  เราก็ต๎องท าให๎คนเหลํานั้นท างานเข๎ากันให๎ได๎ คงไมํมีใครใน
โลกนี้ไมํเคยขัดแย๎งกับคนอ่ืนทุกวันนี้ปัญหาความขัดแย๎งที่พบในหนํวยงานตําง ๆ มีเป็นจ านวนมาก ทั้ง
ที่เห็นได๎จากพฤติกรรมที่แสดงออกมาอยํางชัดเจน หรือซํอนเร๎นอยูํในใจของพนักงาน แตํร๎อนรุํมอยูํ
ตลอดเวลา สิ่งนี้บั่นทอนสุขภาพจิตของพนักงานและสร๎างความถดถอยให๎แกํหนํวยงาน ไมํวําความ
ขัดแย๎งนั้นจะอยูํในรูปแบบใดหากยังคงอยูํในองค์กรโดยไมํได๎รับการบริหารจัดการ นั่นยํอมหมายความ
วํา หนํวยงานของเราก าลังสูญเสียบางสิ่งบางอยําง หรือความสามารถในการแขํงขันของเราก าลังลดลง 
เนื่องจากพนักงานของเรายังคงต๎องท างานรํวมกันตํอไปทํามกลางความขัดแย๎งที่เกิดขึ้น ล๎วนแล๎วแตํ
เป็นเรื่องที ่“คน” มีสํวนเกี่ยวข๎องทั้งสิ้น อยํางที่เราพอทราบเป็นนัย ๆ แล๎ววํา สิ่งใดก็ตามที่มีคนเข๎ามา
เกี่ยวข๎อง การแก๎ไขแทบจะไมํมีสูตรส าเร็จตายตัว และไมํมีวิธีใดที่ดีท่ีสุดเพียงวิธีเดียวที่สามารถใช๎ได๎กับ
ทุกสถานการณ ์แตํแนวคิด หลักคิด และความเข๎าใจในปัญหาความเข๎าใจในสภาพแวดล๎อมของปัญหา 
รวมทั้งความเข๎าใจผู๎อ่ืน ความมีใจกว๎างและเปิดใจยอมรับฟัง จะชํวยให๎การวิเคราะห์และตัดสินใจแก๎ไข
ปัญหาเป็นไปอยํางราบรื่น ลงตัว และเกิดความรํวมมือในที่สุด ดังนั้น ทุกครั้งที่เราจะต๎องตัดสินใจเพ่ือ
แก๎ไขความขัดแย๎ง ทุกคนต๎องตั้งความหวังไว๎เสมอวําเมื่อความขัดแย๎งสิ้นสุด บทสรุปความสัมพันธ์ต๎อง
เหมือนเดิม 
  แนวคิดเรื่องความขัดแย้ง 
 แนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับ “ความขัดแย๎ง” เรามักมองวําความขัดแย๎งเป็นอุปสรรคของการท างาน
เสียเวลา คนที่มีความขัดแย๎งจะถูกคนอ่ืนมองวําเป็นพวกมองโลกในแงํร๎าย พวกแกะด า ไมํมีสัมมา
คารวะไมํหํวงอนาคต แถมยังท าให๎องค์กรไมํก๎าวหน๎า เสียเวลาในการท างาน ฯลฯ ด๎วยเหตุนี้คนเราจึง
ไมํคํอยกล๎าแสดงความเห็นที่ขัดแย๎ง เพราะกลัวภาพลักษณ์ของตนเองจะถูกคนอ่ืนมองในด๎านลบ โดยมี
ความเชื่อวําความขัดแย๎งเป็นเรื่องที่สามารถหลีกเลี่ยงได๎ “แนวคิดใหมํ” ส าหรับความขัดแย๎ง มองวํา
ความขัดแย๎งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมํได๎ ความขัดแย๎งสามารถสํงผลทั้งด๎านบวก และด๎านลบแกํองค์กร ท า
ให๎องค์กรไมํหยุดนิ่ง ทุกคนมีความคิดสร๎างสรรค์ เกิดการยอมรับและไว๎วางใจซึ่งกันและกัน ชํวยในการ
สร๎างทีมงานได๎เป็นอยํางดี ความขัดแย๎งอาจเกิดจากปัญหาในการท างาน แตํบํอยครั้งก็มีสาเหตุมาจาก
เรื่องอ่ืน ๆ ที่ไมํใชํเรื่องงาน แตํสํงผลกระทบตํอการท างานรํวมกัน แล๎วก็มีหลายครั้งที่มีสาเหตุมาจาก
เรื่องอ่ืนที่ไมํเก่ียวข๎องกับงาน แตํสํงผลกระทบตํองานและเพ่ือนรํวมงานอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ ซึ่งท๎ายสุด
ก็คืออาจสํงผลกระทบถึงลูกค๎า ทั้งลูกค๎าภายในซึ่งเป็นเพ่ือนรํวมงานและลูกค๎าภายนอก ผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนทั้งหมดล๎วนมีผลตํอความผาสุกในการท างานของมวลหมูํพนักงานและบริษัทอยํางแนํนอน  การ
พิจารณาหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎ง จะต๎องใช๎ความรอบรู๎และรู๎รอบ ต๎องมีการวางแผน รู๎



 
๔๒ 

จังหวะ และหาโอกาสที่ เหมาะสม นอกจากนี้  การได๎แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองกับ
ผู๎เกี่ยวข๎อง  ยังชํวยให๎ได๎ข๎อมูลและพบทางออกที่ได๎รับการยอมรับจากสังคมมากที่สุด 
 
 
 ประโยชน์ของความขัดแย้ง 
 บางคนถามวําความขัดแย๎งดีหรือไมํ เพราะแคํได๎ยินชื่อก็เกิดความรู๎สึกในทางลบไปเรียบร๎อย
แล๎วแตํในความเป็นจริงแล๎วหาเป็นเชํนนั้นไมํ ความขัดแย๎งมีทั้งข๎อดีและข๎อเสีย ไมํใชํสํงผลร๎ายเสมอไป 
เราพบความหลากหลายของคน ทั้งที่มีความเชื่อ วิถีชีวิต คํานิยม ทัศนคติ ที่ตํางจากเราหรือคล๎ายกับ
เรา จนกระทั่งไมํเหมือนกับเราเลย ดังนั้น ทุกครั้งที่มีการตัดสินใจ จึงยากมากที่จะหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย๎ง คงไมํมีใครในโลกนี้ไมํเคยขัดแย๎งกับคนอ่ืน ไมํมีใครคนไหนจะมีความคิดเห็นที่ตรงกันไปได๎ทุก
เรื่องและทุกเวลา แม๎กระท่ังความขัดแย๎งในตัวเอง แตํต๎องถามกลับวํา มีความขัดแย๎งอีกมากเทําไหรํ ที่
เรายังไมํได๎จัดการ มีค ากลําววําอยากเป็นใหญํต๎องผู๎มิตรมากกวําสร๎างศัตรู แตํคนที่ประสบความส าเร็จ
อันยิ่งใหญํล๎วนมีศัตรูที่แข็งแกรํงและเข๎มแข็งทั้งสิ้น นั่นหมายความวํา อุปสรรคยิ่งยาก เราก็ยิ่ง
แข็งแกรํง ดังนั้น องค์กรใดไมํมีความขัดแย๎ง องค์กรนั้นก็ยากที่จะบินขึ้นสูํที่สูง 
  สาเหตุของความขัดแย้งที่ส าคัญมี  ๖  ประการ 
 ๑. ความไมํพอเพียงของทรัพยากร ท าให๎เกิดการแขํงขัน แยํงชิง เพ่ือให๎ตนเองสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย จนบางครั้งละเลยความรู๎สึกและความสัมพันธ์ของทีมงานและเพ่ือนรํวมงาน 
 ๒. ลักษณะของงานที่ต๎องพ่ึงพากัน ถ๎าหนํวยงานหรือบุคคลกลุํมใดมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน
ความขัดแย๎งก็จะมีความแปรผันและรุนแรงมากขึ้น 
 ๓. การสื่อสารที่ไมํชัดเจน การสื่อสารที่ดีจะต๎องยึดหลัก “๔Cs” คือ 
 - Correct เนื้อหาต๎องถูกต๎อง เป็นจริง ไมํปิดบังซํอนเร๎น 
 - Clear ต๎องมีความชัดเจน ผู๎รับข๎อมูลจะต๎องเข๎าใจสิ่งที่ผู๎ให๎ข๎อมูลต๎องการสื่อสารได๎อยําง
ถูกต๎อง 
 - Concise ข๎อมูลต๎องกระชับ ไมํเยิ่นเย๎อ เน๎นประเด็นส าคัญของเนื้อหาที่ต๎องการสื่อสาร 
 - Complete เนื้อหาจะต๎องมีความสมบูรณ์ ไมํตกหลํนสาระที่มีความส าคัญตํอการสื่อสารใน
ครั้งนั้น ๆ 
 ๔. ความคลุมเครือในเรื่องขอบเขตของงานและหน๎าที่ความรับผิดชอบของผู๎เกี่ยวข๎องได๎แกํ ความ
ไมํชัดเจนในเรื่องการก าหนดหน๎าที่และความรับผิดชอบของแตํละคน  ความไมํชัดเจนของขั้นตอนการ
ท างาน และความซ้ าซ๎อนของการมอบหมายงานของผู๎บริหาร 
 ๕. คุณลักษณะของแตํละบุคคล เนื่องจากแตํละบุคคลมีความคิด ความคาดหวัง ความ
เชื่อ คํานิยม ประเพณี การอบรมเลี้ยงด ูการศึกษา ประสบการณ ์ความฝังใจ ที่แตกตํางกัน 
 ๖. บทบาทและหน๎าที่ เนื่องจากแตํละทํานได๎รับบทบาทหน๎าที่ที่แตกตํางกันไปในสถานการณ์
นั้น ๆ นอกจากนี้ ภารกิจและเปูาหมายที่ได๎รับก็แตกตํางกันไป ดังนั้น แนวคิด หลักคิดและบทบาทของ
แตํละบุคคลที่แตกตํางกัน จึงเป็นเหตุของความขัดแย๎งได๎อยํางเป็นอยํางดี 



 
๔๓ 

 การจ าแนกความขัดแย้ง ๑) ความขัดแย๎งภายในบุคคล ๒) ความขัดแย๎งระหวํางบุคคล ๓) 
ความขัดแย๎งภายในกลุํม ๔) ความขัดแย๎งระหวํางกลุํม ๕) ความขัดแย๎งภายในองค์กร ๖) ความขัดแย๎ง
ระหวํางองค์กร 
 วิธีการจัดการกับความขัดแย้ง 
 โทมัส และคิลเมน (Kenneth W. Thomas and Ralph H. Kilmann) ได๎ศึกษาวํา ในกรณีที่
คนเราต๎องเผชิญกับความขัดแย๎ง เราจะมีวิธีการจัดการ (หรือขจัด) ความขัดแย๎งนั้นอยํางไร ซึ่งผลจาก
การศึกษาได๎จ าแนกวิธีการจัดการกับความขัดแย๎งออกเป็น ๕ แนวทาง ดังนี้ 
 ๑. การเอาชนะ (Competition) เมื่อคนเราพบกับความขัดแย๎ง จะมีบางคนที่แก๎ไขความ
ขัดแย๎งนั้น ด๎วยวิธีการเอาชนะ โดยมุํงเน๎นชัยชนะของตนเองเป็นส าคัญ จึงพยายามใช๎อิทธิพล วิธีการ
หรือชํองทางตําง ๆ เพ่ือจะท าให๎คูํกรณียอมแพ๎หรือพํายแพ๎ตนเองให๎ได๎ การแก๎ไขความขัดแย๎งใน
แนวทางนี้จะท าให๎เกิดผลลัพธ์ในลักษณะ “ชนะ-แพ๎” 
 ๒. การยอมรับ (Accommodation) จะเป็นพฤติกรรมที่เน๎นการเอาใจผู๎อ่ืน อยากเป็นที่
ยอมรับและได๎รับความรัก มุํงสร๎างความพอใจให๎แกํคูํกรณี โดยที่ตนเองจะยอมเสียสละ แนวทางการ
แก๎ไขความขัดแย๎งแบบนี้ เกิดผลลัพธ์ในลักษณะ “ชนะ-แพ๎” 
 ๓. การหลีกเลี่ยง (Avoiding) เป็นวิธีจัดการกับความขัดแย๎งในลักษณะไมํสู๎ปัญหา ไมํรํวมมือ
ในการแก๎ไขปัญหา ไมํสนใจความต๎องการของตนเองและผู๎อ่ืน  พยายามวางตัวอยูํเหนือความ
ขัดแย๎ง พูดงําย ๆ ก็คือท าตัวเป็นพระอิฐพระปูนนั่นเอง แนวทางการแก๎ไขความขัดแย๎งแบบนี้ มักเกิด
ผลลัพธ์ในลักษณะ “แพ๎-แพ๎” เป็นสํวนใหญํ 
 ๔. การรํวมมือ (Collaboration) เป็นพฤติกรรมของคนที่มุํงจัดการความขัดแย๎ง โดยต๎องการ
ให๎เกิดความพอใจทั้งแกํตนเองและผู๎ อ่ืน เป็นความรํวมมือรํวมใจในการแก๎ไขปัญหาที่มุํงให๎เกิด
ประโยชน์ทั้งสองฝุายซึ่งวิธีการแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งในแบบนี้  เรียกได๎วําเป็นวิธีการแก๎ไขความ
ขัดแย๎งที ่Win-Win ทั้งสองฝุายแนวทางการแก๎ไขแบบนี้จึงเกิดผลลัพธ์ในลักษณะ “ชนะ-ชนะ” 
 ๕. การประนีประนอม (Compromising) เป็นความพยายามที่จะให๎คูํกรณีทั้งสองฝุายได๎รับ
ความพอใจบ๎าง และต๎องยอมเสียสละบ๎าง แตํก็มีแนวโน๎มที่จะใช๎วิธีที่ ๑ คือวิธีเอาชนะมากกวําวิธีอ่ืน 
แนวทางการแก๎ไขความขัดแย๎งแบบนี้ จึงเกิดผลลัพธ์ในลักษณะ “แพ๎-แพ๎” หรือ “ชนะ-แพ๎” 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ ข้อควรระวัง 
๑. ปูองกันความเฉื่อยชา  เชื่องช๎าขององค์กร ๑. ขาดการยอมรับ ขาดความไว๎วางใจ 
๒. เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ๒. ขาดความรํวมมือ ขวัญและก าลังใจถดถอย 
๓. เมื่อเกิดความขัดแย๎งระหวํางหนํวยงานหรือ ๓. การสื่อสารถูกบิดเบือน คลุมเครือ 
ระหวํางกลุํม จะสํงผลให๎เกิดความสามัคคี  



 
๔๔ 

ภายในหนํวยงานหรือในกลุํมของตนเอง  
๔. เกิดความรอบคอบและมีเหตุผล ๔. ประสิทธิภาพการท างานลดลง 
๕. สร๎างพฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็น ๕. เกิดความเฉื่อยในงาน เพราะขาดความมั่นใจ 
อยํางอิสระและได๎รับการยอมรับ  
 

  ตารางที่ ๑.๗.๑ ประโยชน์และข้อควรระวังของความขัดแย้ง 
 

 แนวทางการลดข้อขัดแย้งในองค์กร วิธีการลดความขัดแย๎งภายในองค์กรที่นิยมปฏิบัติกันมา คือ 
การประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง การตั้งทีมงานเพ่ือแก๎ไขปัญหา การโอนย๎ายงาน การท างานแบบข๎ามสายงาน การ
เปิดรับข๎อเสนอแนะ การส ารวจความคิดเห็นจากผู๎เกี่ยวข๎อง การออกเสียงข๎างมาก แตํมีอยูํวิธีหนึ่งซึ่งได๎
ทดลองน าไปใช๎กับหนํวยงานบางแหํง ผลปรากฏวํา กลุํมคนที่ขัดแย๎งกันเริ่มมีความเข๎าอกเข๎าใจซึ่งกันและ
กันมากขึ้น โดยทดลองให๎พวกเขาเข๎ารํวมกิจกรรม “สุนทรียสนทนา” หรือ Dialogue  ซึ่งถ๎ามีโอกาสจะ
เขียนถึงเรื่องนี้ในคราวตํอ ๆ ไป  หรือผู๎อํานสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได๎จากหนังสือวิชาการ 
 กิจกรรม “สุนทรียสนทนา” เป็นเรื่องของการเปิดใจยอมรับฟัง และการรํวมแสดงความ
คิดเห็นโดยมุํงไปที่การแก๎ไขปัญหาและการเสนอแนะ ไมํได๎เน๎นที่ตัวบุคคลหรือค๎นหาผู๎กระท าผิด พร๎อม
ทั้งสร๎างทัศนคติที่ดีตํอกัน ผลลัพธ์สุดท๎ายของกิจกรรมนี้ก็คือ องค์กรจะเกิดความไว๎วางใจซึ่งกันและกัน 
เกิดบรรยากาศในการแสดงความคิดเห็นอยํางอิสระ และรู๎สึกปลอดภัยในการให๎ข๎อมูล ซึ่งเมื่อเกิด
ความรู๎สึกแบบนี้แล๎ว ความขัดแย๎งก็จะสลายไปในที่สุด 
 ความขัดแย๎งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมํได๎ แตํเราสามารถใช๎ความขัดแย๎งเป็นเครื่องมือ “สร๎างโอกาส” 
ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรได๎เป็นอยํางดี หากทํานมีสํวนเกี่ยวข๎องในการแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎ง 
ทํานจะเลือกทางออกอยํางไรระหวํางการเอาชนะ (Competition) การยอมให๎  (Accommodation) การ
หลีกเลี่ยง (Avoiding) การรํวมมือ (Collaboration) หรือการประนีประนอม (Compromising) อยํางไร 
ก็ดี สิ่งส าคัญที่เราต๎องตระหนัก ก็คือ เราก าลังหาทางออกของปัญหา ไมํใชํการหาผู๎กระท าผิดหรือผู๎ที่มี
ความเห็นไมํตรงกับเราและพยายามอยํางยิ่งในการหาทางออกแบบ “ชนะ-ชนะ” 
 
 
 ทักษะที่ส าคัญอยํางหนึ่งในการแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งก็คือ  ทักษะในการฟัง  โดยต๎องเป็น
การฟังอยําง “เข๎าอกและเข๎าใจ” ดังค าวํา ” First to understand and then to be understood” 
และทดลองใช๎เครื่องมือเพ่ือขอความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ ขอความรํวมมือ เพ่ือลดปัญหาความขัดแย๎ง 
“แบบเชิงรุก” โดยใช๎ “สุนทรียสนทนา” (Dialogue) 

ในการศึกษาครั้งนี้พบวําความรํวมมือในการปฏิบัติภารกิจใด เป็นความรํวมมือของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ทั้งหมดตลอดกระบวนการ ตั้งแตํ รํวมคิด และรํวมปฏิบัติ ความรํวมมือในทางความคิด เชํน ความมํุงมั่น 
ความพร๎อมและการได๎รับการสนับสนุนจากผู๎น า สํวนความรํวมมือในการปฏิบัติสามารถสังเกตได๎การรํวม
ก าหนดนโยบายและเปูาหมายที่ชัดเจนก าหนดกลไกหรือแผนปฏิบัติที่เชื่อมโยงและตํอเนื่อง เตรียมความ
พร๎อมเพ่ือสร๎างความรํวมมือที่ดีระหวํางบุคลากรตั้งแตํเริ่มปฏิบัติงาน ท าความเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของตน
และสามารถปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อ่ืนอยํางมีประสิทธิภาพ จัดให๎มีทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์
ตําง ๆ ที่จ าเป็นอยํางเพียงพอ มีการพัฒนาบุคลากรและสร๎างความสัมพันธ์เพ่ือสร๎างความรํวมมือรวมทั้ง



 
๔๕ 

จัดการกับปัญหา อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาความรํวมมือในสํวนของบุคลากรก็ต๎องมีการพัฒนาตนเอง
ในด๎านตํางๆ ให๎สามารถปฏิบัติงานรํวมกับทีมอยํางมีคุณภาพมาตรฐานขอบเขตวิชาชีพ เพ่ือให๎
โรงพยาบาลเป็นวัฒนธรรมองค์กรแหํงความรํวมมือ อันเป็นพลังขับเคลื่อนองค์การไปสูํความส าเร็จตาม
เปูาหมายที่วางไว๎ 

สิ่งท่ีต้องประสาน การประสานงานนั้น มีความหลากหลายในเรื่องที่จะประสานกัน ซึ่งจะต๎อง
พิจารณารูปแบบของการประสานงานให๎เหมาะสม โดยทั่วไป มีสิ่งที่ต๎องค านึงถึงในการประสานงานใน
แตํละกรณ ีดังตํอไปนี้ 
 ๑. วัตถุประสงค์ การประสานงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ต๎องอาศัยความรํวมมือและจังหวะ
เวลาในการปฏิบัติจากผู๎เกี่ยวข๎องหลายฝุาย ตัวอยํางเชํน งานกฎหมาย สํวนวําคดีของธนาคาร ในการ
เตรียมฟูองจะต๎องประสานไปยังศาล เพ่ือขอเอกสารและขอความรํวมมือให๎จัดท าการ์ดบัญชีมาเป็น
เอกสารพยาน ตรวจสอบความครบถ๎วนและความถูกต๎องในการคิดค านวณดอกเบี้ยตามกฎหมาย ใน
ประการส าคัญจะต๎องสํงมาให๎ทันก าหนด  เพ่ือจะได๎ไมํต๎องเลื่อนฟูองและทนายความมีเวลาตรวจสอบ
ความถูกต๎องในทางกฎหมายได๎ 
 ๒. กระบวนการ การประสานงานในเรื่องที่มีขั้นตอนการปฏิบัติอยํางเป็นกระบวนการ  
จะต๎องกระท าให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต๎องระมัดระวังอยํางยิ่ง  เพราะงานที่มี
วัตถุประสงค์ดีแตํมีการปฏิบัติผิดขั้นตอน ก็จะท าให๎ไมํได๎รับผลตามต๎องการ ตัวอยํางเชํน การจัดให๎
พนักงานรํวมบริจาคโลหิต  เพ่ืออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เป็นกิจกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ดี จะต๎อง
ด าเนินการเชิญชวนพนักงานให๎รํวมบริจาคโลหิตด๎วยการประสานงานกับศูนย์รับบริจาคโลหิต 
สภากาชาดไทยในการก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ให๎เหมาะสม มีความสะดวกทั้งทางหนํวยงานตํางๆ 
ที่จะอนุญาตให๎พนักงานละจากหน๎าที่มาบริจาคโลหิต และพนักงานผู๎บริจาคเองก็สะดวก ในขั้นตอน
ตํอไปก็จะต๎องแจ๎งเชิญชวนให๎พนักงานทราบก าหนดวัน เวลา และสถานที่  จะต๎องติดตํอขออนุญาต
ฝุายสถานที่ และขอความรํวมมือในการจัดสถานที่ลํวงหน๎า ติดตํอฝุายอาหารเพ่ือจัดเลี้ยงอาหารวําง 
และเครื่องดื่ม เพ่ือให๎เกดิความพรักพร๎อม 
 ๓. เจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ การประสานงานระหวํางคนต๎องค านึงถึงความเข๎าใจและความรู๎สึก
ที่ดีตํอกัน ในเบื้องต๎นจะต๎องมีการยอมรับระหวํางกันเพื่อจะได๎มีทัศนคติที่ดีตํอกัน ความรํวมมือก็จะเกิด
ตามมา เจ๎าหน๎าที่ซึ่งรับผิดชอบในงานที่ต๎องรํวมกันท าเป็นทีมก็จะต๎องให๎ความรํวมมือกันโดยลักษะของ
การท างานอยูํแล๎ว แตํเจ๎าหน๎าที่ซึ่งอยูํตํางหนํวยงานกันมักจะเข๎าใจวําอยูํตํางทีมงานกัน แท๎ที่จริงผู๎ซึ่งอยูํ
ตํางหนํวยงานกันแตํต๎องติดตํอประสานงานกันก็คือเป็นทีมงานเดียวกันได๎ ทั้งนี้จะต๎องท าความเข๎าใจ
วัตถุประสงค์ให๎ตรงกันและรู๎บทบาทหน๎าที่ของตนในงานที่จะประสานกัน มีความรํวมมือให๎แกํกัน 
ตัวอยํางเชํน การประสานงานในการย๎ายส านักงาน ก็จะต๎องท าความเข๎าใจกันระหวํางเจ๎าหน๎าที่ของ
สถานที่เดิมกับเจ๎าหน๎าที่ของสถานที่ใหมํ มีการตกลงในเรื่องวัน เวลา และชี้แจงข๎อมูลอันจ าเป็นให๎แกํ
กัน  เพ่ือจะได๎เกิดความเข๎าใจและมีความรู๎สึกที่ดีตํอกัน 
 ๔. หน่วยงานต่อหน่วยงาน การประสานงานระหวํางหนํวยงานตํอหนํวยงาน ตัวอยํางเชํน 
การรับงานออกแบบจากฝุายศิลป์ของบริษัท สํงให๎ทางโรงพิมพ์ แก๎สีท าเพลท น ากลับมาให๎ฝุายศิลป์
ปรู๏ฟสี และสํงให๎ผู๎บริหารอนุมติการจัดพิมพ์และบรรจุหีบหํอให๎เรียบร๎อย จัดสํงให๎แกํหนํวยงานตําง ๆ 
ตามก าหนดเวลาที่ได๎ตกลงกัน เพ่ือให๎หนํวยงานตําง ๆ จัดสํงถึงลูกค๎าตํอไป 
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 ๕. นโยบายกับวิธีปฏิบัติ นโยบายถูกก าหนดขึ้นโดยฝุายจัดการ หรือผู๎บริหารสูงสุด การ
ปฏิบัติด๎วยวิธีการใด ๆ จะต๎องไมํขัดกับนโยบายแม๎จะให๎ผลตรงตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเปูาหมาย  
ตัวอยํางเชํน การให๎สินเชื่อของธนาคาร ซึ่งก าหนดนโยบายไว๎วําจะไมํสํงเสริมการสร๎างอาคารชุด 
เพราะถ๎ามีธุรกิจอาคารชุดมากเกินความจ าเป็น เมื่อประชาชนไมํต๎องการที่อยูํอาศัยในลักษณะนี้ ธุรกิจ
ก็จะไมํสามารถใช๎หนี้คืนธนาคารได๎ ดังนั้น สาขาของธนาคารก็จะต๎องไมํให๎การอนุมัติสินเชื่อแกํธุรกิจ
อาคารชุด แม๎วําจะเป็นวิธีการที่ท าให๎ยอดวงเงินสินเชื่อเข๎าเปูา 
 ๖. นโยบายกับการปฏิบัติ มีการประสานนโยบาย อันได๎แกํ หลักการที่ก าหนดไว๎ลํวงหน๎า 
เพ่ือใช๎เป็นกรอบหรือแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะต๎องท าให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายได๎รับรู๎มีความเข๎าใจและปฏิบัติ
ได๎ถูกต๎องตรงกัน เป็นการประสานนโยบายกับการปฏิบัติ 
 ๗. การปฏิบัติกับการปฏิบัติ ในการประสานงานใด ๆ จะมีการปฏิบัติหลายกิจกรรม ซึ่งแตํละ
กิจกรรมก็จะด าเนินไปในแนวทางที่จะให๎เกิดประสิทธิผลอยํางมีประสิทธิภาพและประหยัด แตํถ๎าไมํมี
การประสานการปฏิบัติก็อาจจะไมํสอดคล๎องกัน และไมํถูกจังหวะเวลา  เป็นผลให๎งานโดยสํวนรวม
เสียหายได๎ 

ทั้งนี้จะต๎องประสานวัตถุประสงค์และนโยบายตามแผนงานโดยพิจารณาถึงระเบียบวิธี
ปฏิบัติงาน การใช๎เวลา วัสดุอุปกรณ์ ก าลังคน ก าลังเงิน และวิธีการสื่อสาร 
 ผู๎เกี่ยวข๎องในการท างานรํวมกันควรมีสิ่งที่จะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติดังนี้ ๑) เต็มใจที่จะติดตํอ
กับผู๎อ่ืนกํอน ๒) แสดงความมีน้ าใจตํอผู๎อ่ืนกํอน สร๎างสัมพันธ์ที่ดี มีความไว๎วางใจกัน ๓) ฟังผู๎อ่ืนพูดให๎
มาก ๔) หลีกเลี่ยงการโต๎แย๎ง ๕) ซักซ๎อมการท างานให๎เข๎าใจวัตถุประสงค์ตรงกัน ๖) ท าความเข๎าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติและจังหวะเวลาให๎รับกัน ๗) เสริมสร๎างมิตร ไมตรี และความเป็นกันเอง ๘) ติดตํอ
ตามสายงาน และชํองทางการสื่อสารที่ถูกต๎อง ๙) ไมํรับการติดตํอในเรื่องที่ไมํเกี่ยวกับงานจาก
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาหนํวยงานอื่น 

การประสานงาน หมายถึง “การจัดระเบียบวิธีการท างาน เพ่ือให๎งานและเจ๎าหน๎าที่ฝุายตํางๆ 
รํวมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ไมํท าให๎งานซ๎อนกัน ขัดแย๎งกัน หรือเหลื่อมล้ ากัน ทั้งนี้เพ่ือให๎
งานด าเนินไปอยํางราบรื่น สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์การนั้นอยํางสมานฉันท์ 
และมีประสิทธิภาพ”  
 ความหมายและประเภท ความขัดแย๎ง (conflict) หมายถึง เหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเมื่อ เมื่อ
บุคคลหรือทีมมีความเห็นไมํสอดคล๎องกัน ความขัดแย๎งถือเป็นเหตุการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นในการอยูํ
รํวมกันหรือท างานรํวมกัน คนโดยทั่วไปมักนึกถึงความขัดแย๎งในเชิงท าลาย แตํเป็นที่ยอมรับกันวําหาก
ความขัดแย๎งเกิดขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะ ความขัดแย๎งนั้นจะน าไปสูํการเปลี่ยนแปลงที่สร๎างสรรค์ 
ความขัดแย๎งแบํงออกได๎เป็นหลายประเภทแล๎วแตํจะใช๎สิ่งใดเป็นเกณฑ์ในการแบํง ดังเชํน แรบพา
พอร์ต (Rapparport, cited by Caplow, ๑๙๗๕ : ๒๗๖) ได๎แบํงความขัดแย๎งเป็น การตํอสู๎ เกม และ
การโต๎เถียง หรืออาจแบํงความขัดแย๎งเป็นเชิงลบและเชิงบวกก็ได๎ แตํในที่นี้จะแบํงประเภทความ
ขัดแย๎งโดยน าเอาบุคคลที่เก่ียวข๎องเข๎ามาเป็นเกณฑ์ ซึ่งแบํงได๎เป็น ๕ ประเภทด๎วยกัน 

๑. ความขัดแย๎งภายในตัวบุคคลซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อพบทางเลือกหลาย ๆ ทางและต๎องเลือกเอา
ทางใดทางหนึ่ง 

๒. ความขัดแย๎งระหวํางบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเห็นไมํสอดคล๎องกัน 
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๓. ความขัดแย๎งระหวํางปัจเจกบุคคลกับกลุํม เกิดข้ึนเมื่อมีสมาชิกกลุํมไมํท าตามข๎อตกลง 
ของกลุํม 

๔. ความขัดแย๎งระหวํางกลุํมหรือทีม เกิดเม่ือแตํละทีมมีจุดมุํงหมายที่แตกตํางกัน และต๎อง 
ขึ้นอยูํกับกันและกันในการท างานให๎บรรลุจุดมุํงหมายนั้น 

๕. ความขัดแย๎งระหวํางองค์การ เกิดข้ึนจากระบบการแขํงขันเสรีและจากการแขํงขันก็น าไปสูํ
ความขัดแย๎ง 
 สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง ดังที่ได๎กลําวแล๎ววําความขัดแย๎งเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่
เกิดขึ้นกับบุคคลโดยเฉพาะเมื่อต๎องท างานรํวมกับบุคคลอ่ืน ในการท างานเป็นทีมอาจเห็นวําสมาชิก
ของทีมขัดแย๎งกันด๎วยการใช๎วาจาหรือทําทางจนคนอ่ืน ๆ สังเกตเห็นได๎ สมาชิกของทีมจะขัดแย๎งกันได๎
งํายเมื่อได๎มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เพราะในระหวํางนั้นความคิด ความสนใจ ความรู๎สึ กและ
ผลประโยชน์ของฝุายหนึ่งอาจไมํสอดคล๎องกับอีกฝุายหนึ่ง ท าให๎ตํางฝุายตํางตํอต๎านกันและเกิด
สภาพการณ์ซึ่งท าให๎ไมํสามารถหาข๎อยุติได๎ สาเหตุส าคัญที่กํอให๎เกิดความขัดแย๎งอาจมาจากการตกอยูํ
ในสภาพแวดล๎อมตํางกัน สิ่งแวดล๎อมที่ล๎อมรอบตัวสมาชิกแตํละคนเป็นปัจจัยส าคัญที่กํอให๎เกิดความ
ขัดแย๎งขึ้นมาได๎ เนื่องจากสิ่งแวดล๎อมเป็นสํวนที่ท าให๎สมาชิกมีลักษณะตํางกันออกไป แม๎ไมํมี
ผลการวิจัยที่ยืนยันถึงเรื่องนี้แตํมีข๎อสังเกตวํา การจ าแนกงานออกเป็นแผนกยํอย ๆ หลายแผนกมีผล
ตํอการเพ่ิมปริมาณความขัดแย๎งของคนงานในแผนกตําง ๆ ทั้ง ๆ ที่อยูํในองค์การเดียวกัน ที่เป็นเชํนนี้
เพราะคนงานเหลํานั้นใช๎เวลา เงิน และทรัพยากรตํางกัน อันอาจกลําวได๎วําตกอยูํในสภาพแวดล๎อมที่
ตํางกันซึ่งมีผลกํอให๎เกิดลักษณะประจ าตังที่ตํางกันขึ้นมา และความขัดแย๎งระหวํางแผนกตําง ๆ ของ
องค์การจะลดลงได๎ หากลดข๎อจ ากัดเฉพาะแผนกลงมาให๎มีลักษณะใกล๎เคียงกัน นอกไปจากนั้นการ
กระท าเชํนดังกลําวจะสํงผลให๎เกิดความรํวมมือกันมากขึ้น 
 การมีผลประโยชน์ขัดกัน สาเหตุของความขัดแย๎งในข๎อนี้ คือ ความไมํสอดคล๎องกันระหวําง
ความต๎องการของสมาชิกในทีม และแสดงออกเป็นพฤติกรรมให๎เห็นอยํางเปิดเผย ความขัดแย๎งชนิดนี้อาจ
เกิดขึ้นได๎เนื่องจากสมาชิกมีความต๎องการสิ่งเดียวกันในการท างาน แตํอาจแบํงปันกันไมํได๎ตํางฝุายตํางจึง
พยายามกีดกันมิให๎อีกฝุายหนึ่งบรรลุถึงความต๎องการ หรือให๎ได๎น๎อยกวําฝุายตน หรืออาจเกิดขึ้นจากการ
ที่สมาชิกมีความต๎องการคนละอยํางในการท างานรํวมกันก็ได๎ 
 การมีความคาดหวังในบทบาทต่างกัน เมื่อคนมาอยูํรวมกันเป็นกลุํมนั้นตามธรรมชาติแล๎ว
ตํางคนตํางจะคาดหวังในพฤติกรรมซึ่งเป็นบทบาทของอีกฝุายหนึ่ง ความขัดแย๎งของความคาดหวังใน
บทบาทนี้อาจเกิดข้ึนได๎ใน ๓ ลักษณะ 

๑) อาจเกิดจากการรับรู๎บทบาทผิดท าให๎มีพฤติกรรมตํางจากท่ีควรจะเป็นจริง 
๒) เกิดจากการที่ต๎องสรวมบทบาทในขณะเดียวกันท าให๎เกิดความสับสนในบทบาท 
๓) เกิดจากการที่มีบทบาทแย๎งกันจนเป็นเหตุให๎มีพฤติกรรมขัดแย๎งกัน 
โดยสรุปแล๎วความขัดแย๎งที่เกิดจากความคาดหวังในบทบาท คือ การที่ตํางฝุายตํางท านาย

พฤติกรรมของอีกฝุายหนึ่งไว๎ แตํกลับประเมินได๎วําอีกฝุายหนึ่งมีพฤติกรรมไมํสอดคล๎องกับที่ตนท านาย
ความขัดแย๎งจึงเกิดข้ึน 
 การมีอคติ พฤติกรรมตําง ๆ ที่คน ๆ หนึ่งแสดงออกมาตํอคนอ่ืน ๆ ยํอมสะท๎อนให๎เห็นถึง
ความรู๎สึกสํวนตัวของคนผู๎นั้น ความขัดแย๎งอันเกิดจากอคตินี้เป็นไปได๎ที่ทั้งสองฝุายมีความรู๎สึกสํวนตัว



 
๔๘ 

ที่ไมํดีตํอกัน และแสดงออกมาให๎เห็นในขณะที่มีการติดตํอสื่อสารกันจนเป็นเหตุให๎ก๎าวร๎าวกัน ส าหรับ
ลักษณะที่จะลดอคติลงได๎นั้นสรุปได๎วํา ขึ้นอยูํกับการมองโลกในแงํดีเพราะการมองโลกในแงํดีเป็นเหตุ
ให๎แตํละคนเต็มใจที่จะค๎นหาวิธีแก๎ไขความขัดแย๎ง และการไมํยึดตนเองเป็นศูนย์กลางจะชํวยอ านวย
ความสะดวกตํอการยอมรับผู๎อื่นได๎งํายเข๎า 
 การมีปทัสถาน ค่านิยม และการรับรู้ที่ต่างกัน ความขัดแย๎งที่เกิดจากสาเหตุนี้เป็นความขัดแย๎ง
ที่หาข๎อยุติได๎ยาก หากทั้งสองฝุายยังคงยึดวิธีการเดิมในการมองสิ่งแวดล๎อมและตัดสินตามเกณฑ์ที่ตนมี
อยูํ ทั้ง ๆ ที่ตกอยูํในสิ่งแวดล๎อมอยํางเดียวกัน คนแตํละคนอาจมองสิ่งที่ปรากฏอยูํไปคนละอยํางและตําง
ก็ยืนยันในความเห็นของตน โดยหาข๎อตกลงรํวมกันไมํได๎ ความขัดแย๎งยํอมเกิดขึ้นได๎ 
 แนวคิดการขจัดความขัดแย้ง องค์การบริหารสํวนต าบล ควรน าแนวคิดเรื่องความขัดแย๎งมา
ใช๎ประกอบการบริหารงาน เนื่องจากความขัดแย๎งสามารถสํงผลทั้งด๎านบวก และด๎านลบแกํองค์กรท า
ให๎องค์กรไมํหยุดนิ่ง ทุกคนมีความคิดสร๎างสรรค์ เกิดการยอมรับและไว๎วางใจซึ่งกันและกัน ชํวยในการ
สร๎างทีมงานได๎เป็นอยํางดี ความขัดแย๎งอาจเกิดจากปัญหาในการท างาน แตํบํอยครั้งก็มีสาเหตุมาจาก
เรื่องอ่ืน ๆ ที่ไมํใชํเรื่องงาน แตํสํงผลกระทบตํอการท างานรํวมกัน แล๎วก็มีหลายครั้งที่มีสาเหตุมาจาก
เรื่องอ่ืนที่ไมํเกี่ยวข๎องกับงาน แตํสํงผลกระทบตํองานและเพ่ือนรํวมงานอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ ความ
ขัดแย๎งมีทั้งข๎อดีและข๎อเสีย ไมํใชํสํงผลร๎ายเสมอไป เราพบความหลากหลายของคน ทั้งที่มีความเชื่อ 
วิถีชีวิต คํานิยม ทัศนคติ ที่ตํางจากเราหรือคล๎ายกับเรา จนกระท่ังไมํเหมือนกับเราเลย ดังนั้น ทุกครั้งที่
มีการตัดสินใจ จึงยากมากที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย๎ง คงไมํมีใครในโลกนี้ไมํเคยขัดแย๎งกับคนอ่ืน ไมํมี
ใครคนไหนจะมีความคิดเห็นที่ตรงกันไปได๎ทุกเรื่องและทุกเวลา แม๎กระทั่งความขัดแย๎งในตัวเอง แตํ
ต๎องถามกลับวํา มีความขัดแย๎งอีกมากเทําไหรํ ที่เรายังไมํได๎จัดการ มีค ากลําววําอยากเป็นใหญํต๎องผูก
มิตรมากกวําสร๎างศัตรู แตํคนที่ประสบความส าเร็จอันยิ่งใหญํล๎วนมีศัตรูที่แข็งแกรํงและเข๎มแข็ง
ทั้งสิ้น นั่นหมายความวํา อุปสรรคยิ่งยาก เราก็ยิ่งแข็งแกรํง ดังนั้น องค์กรใดไมํมีความขัดแย๎ง องค์กร
นั้นก็ยากที่จะบินขึ้นสูํที่สูง ความขัดแย๎งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมํได๎ แตํเราสามารถใช๎ความขัดแย๎งเป็น
เครื่องมือ “สร๎างโอกาส” ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรได๎เป็นอยํางดี  
 

ช. แนวคิดเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม 
การท างานเป็นทีม หมายถึง การรํวมกันท างานของสมาชิกที่มากกวํา ๑ คน โดยที่สมาชิกทุก

คนนั้นจะต๎องมีเปูาหมายเดียวกันจะท าอะไรแล๎วทุกคนต๎องยอมรับรํวมกัน มีการวางแผนการท างาน
รํวมกัน การท างานเป็นทีมมีความส าคัญในทุกองค์กรการท างานเป็นทีมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการท างานเป็นทีมมีบทบาทส าคัญที่จะน าไปสูํ
ความส าเร็จของงานที่ต๎องอาศัยความรํวมมือของกลุํมสมาชิกเป็นอยํางดี๓๗ 

 
 
 
ลักษณะของทีม ลักษณะท่ีส าคัญของทีม ๔ ประการ ได้แก่ 

                                                 
๓๗การท างานเป็นทีม, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔, <www.local.moi.go.th/team.html>, (15 

July 2011). 
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๑. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล หมายถึง การที่สมาชิกตั้งแตํ ๒ คนขึ้นไปมีความ
เกี่ยวข๎องกันในกิจการของกลุํม/ทีม ตระหนักในความส าคัญของกันและกัน แสดงออกซึ่งการยอมรับ การ
ให๎เกียรติกัน ส าหรับกลุํมขนาดใหญํมักมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นเครือขํายมากกวําการติดตํอกันตัวตํอตัว 

๒. มีจุดมุํงหมายและเปูาหมายรํวมกัน หมายถึง การที่สมาชิกกลุํมจะมีสํวนกระตุ๎นให๎เกิด
กิจกรรมรํวมกันของทีม / กลุํม โดยเฉพาะจุดประสงค์ของสมาชิกกลุํมที่สอดคล๎องกับองค์การ มักจะ
น ามาซึ่งความส าเร็จของการท างานได๎งําย 

๓. การมีโครงสร๎างของทีม / กลุํม หมายถึง ระบบพฤติกรรม ซึ่งเป็นแบบแผนเฉพาะกลุํม
สมาชิกกลุํมจะต๎องปฏิบัติตามกฎหรือมติของกลุํม ซึ่งอาจจะเป็นกลุํมแบบทางการ (Formal Group) 
หรือกลุํมแบบไมํเป็นทางการ (Informal Group) ก็ได๎ สมาชิกทุกคนของกลุํมจะต๎องยอมรับและปฏิบัติ
ตามเป็นอยํางดี สมาชิกกลุํมยํอย อาจจะมีกฎเกณฑ์แบบไมํเป็นทางการ มีความสนิทสนมกันอยําง
ใกล๎ชิดระหวํางสมาชิกด๎วยกัน 

๔. สมาชิกมีบทบาทและมีความรู๎สึกรํวมกัน การรักษาบทบาทที่มั่นคงในแตํละทีม / กลุํม จะมี
ความแตกตํางกันตามลักษณะของกลุํม รวมทั้งความรู๎ความสามารถของสมาชิก โดยจีการจัดแบํงบทบาท
และหน๎าที่ ความรับผิดชอบ กระจายงานกันตามความรู๎ ความสามารถ และความถนัดของสมาชิก  

การท างานเป็นทีมเป็นแรงจูงใจส าคัญที่จะผลักดันให๎ทํานเป็นผู๎น าที่ดี ถ๎าทํานประสงค์ที่จะน า
ทีมให๎ประสบความส าเร็จในการท างาน ทํานจ าเป็นต๎องค๎นหาคุณลักษณะของการท างานเป็นทีมให๎พบ
ระลึกไว๎เสมอวําทุกคนมีอิสระในตัวเอง ขณะเดียวกันก็เป็นสํวนหนึ่งของทีม แล๎วจึงน าเอากลยุทธ์ใน
การสร๎างทีมเข๎ามาใช๎เพ่ือให๎ทุกคนท างานรํวมกันและประสบความส าเร็จ 

คุณลักษณะของทีม ทีมที่จะประสบความส าเร็จในการท างานคือกลุํมของบุคคลที่ท างาน
รํวมกันเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายของทีม ตํอไปนี้เป็นสิ่งที่เพ่ือนรํวมทีมจะต๎องยึดถือเป็นกรอบเพ่ือท างาน
รํวมกัน ๑) มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ๒) จัดการด๎วยตนเอง ๓) พ่ึงพาตัวเอง ๔) ขนาดของกลุํมที่
พอเหมาะ มีความเป็นหนึ่งเดียวกันสมาชิกของทีมที่ประสบความส าเร็จในการท างาน  จะต๎องมีความ
เป็นหนึ่งเดียวกันทุก ๆ คนจะถูกดึงเข๎ามาในทิศทางเดียวกันเพ่ือให๎บรรลุความส าเร็จในงาน และ / 
หรือบรรลุเปูาหมายรํวมกัน โดยทั่วไปแล๎วงาน และ / หรือเปูาหมายอาจบรรลุได๎เมื่อท างานรํวมกัน
แทนที่จะตํางคนตํางท า ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะมีลักษณะโดดเดํนและสมาชิกทุกคนมีความรู๎สึกวํา
ตนเองมีสํวนรํวมในความส าเร็จด๎วย จัดการด๎วยตนเอง  

ทีมงานที่ประสบความส าเร็จในการท างานมีแนวโน๎มวําจะสร๎างโครงสร๎างเฉพาะตนขึ้นมา 
เนื่องจากสมาชิกยอมรับบทบาท ของตนในเวลาตําง ๆ กัน คล๎อยตามความจ าเป็น ความต๎องการและ
ความสามารถของตน บางคนอาจมีประสบการณ์ในงานเฉพาะอยํางจึงอาจเป็นคนจัดการให๎คนอ่ืน ๆ 
ท าตาม คนอื่น ๆ ก็จะท าหน๎าที่ในกิจกรรมของตนไปในงานที่เขาคุ๎นเคย พฤติกรรมเหลํานี้จะถูกพัฒนา
ไปในแนวของโครงสร๎างองค์กร และสมาชิกทุกคนจะต๎องปฏิบัติตามพ่ึงพาตัวเองสมาชิกของทีมที่
ประสบความส าเร็จในการท างานจะรํวมมือกับคนอ่ืน ๆ เพ่ือท างานชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือท าให๎เปูาหมาย
ส าเร็จอยํางไมํหลีกเลี่ยง รํวมกันท างานตามก าลังความสามารถของตนเอง ให๎ค าปรึกษาแนะน าและชัก
จูงเมื่อจ าเป็น รํวมประสานงานในหน๎าที่และแก๎ไขปัญหาอุปสรรครํวมกัน ทุกคนตํางเอ้ืออาทร
ชํวยเหลือกันและมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ถ๎ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดท างานเกินก าลังหรือประสบปัญหา
ยุํงยากอันใดพวกเขาจะรํวมมือกัน เชํน อาจปกปิดคนที่มาท างานสายหรือ เลิกงานกํอนเวลา ขนาดของ



 
๕๐ 

กลุํมที่พอเหมาะโดยทั่วไปแล๎ว ทีมงานที่ประสบความส าเร็จในการท างานมักจะมีขนาดพอเหมาะไมํ
ใหญํโตเกินไปนัก เพ่ือให๎สมาชิกทุกคนในกลุํมสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมสร๎างสรรค์และจัดการด๎วย
ตัวเองได๎ แบํงงานกันท าอยํางยุติธรรม แบํงปันความคิดเห็นและความรู๎สึกอยํางเปิดเผย รํวมกันคิด
แก๎ปัญหาอยํางฉับไวและทันกาล สมาชิกสัก ๕ คนตํอทีมเป็นขนาดที่ก าลังพอดี ถ๎ามากไปกวํานั้นอาจ
เสียเวลาในการอภิปรายกลุํม ในขณะที่สมาชิกคนหนึ่งหรือสองคนก าลังท างาน คนอ่ืน ๆ อาจไมํเข๎าไป
มีสํวนรํวมมากนัก อาจมีการจัดกลุํมที่มีสมาชิกน๎อยกวํา ๕ คน ซึ่งจะมีบุคคลที่มีความสามารถไมํ
เพียงพอ หรือมีความรู๎ไมํเพียงพอ รวมทั้งความเชี่ยวชาญในงานก็อาจไมํเพียงพอที่จะท าให๎งานส าเร็จ
อยํางเรียบร๎อย แตํไมํวํากลุํมจะมีสมาชิกมากน๎อยเพียงใดก็ตาม ทํานอาจไมํอยูํในสถานะที่ จะคัดเลือก
ได๎ จ านวนสมาชิกเลขคี่จะดูสมเหตุสมผลกวําเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญปัญหาเสียงครึ่งหนึ่งเห็นอยํางหนึ่ง
เสียงอีกครึ่งหนึ่งเห็นอีกแบบหนึ่งในการตัดสินปัญหาใด ๆ การรู๎จักเพ่ือนรํวมทีมอีกอยํางหนึ่งที่ควรจ าก็
คือทํานไมํควรมีทัศนะตํอเพ่ือนรํวมทีมทุกคนวําจะมีประสิทธิภาพเป็นแบบเดียวกัน เพราะทุกคนจะมี
บุคลิกภาพที่แตกตํางกันไป จึงควรพิจารณาให๎ตํางทัศนะกันไป อยํางไรก็ตามบางคนก็อาจมีบุคลิกที่
คล๎ายคลึงกันแบบที่เราจะกลําวตํอไป แตํโปรดระมัดระวังอยําไปคิดวําคุณลักษณะที่สมบูรณ์ของแตํละ
คนจะไมํเหมือนกันทีเดียวนัก เพราะวําเขาหรือเธออาจมีเพียงบางอยํางที่สอดคล๎องกัน จึงจ าเป็นต๎อง
รู๎จักคนแตํละคนเป็นอยํางดีสมาชิกของทีมมักจะเป็นดังตํอไปนี้ 
 ๑. เป็นนักคิด  สมาชิกประเภทนี้อาจเรียกวําเป็น “คนเจ๎าความคิด” เขามักเข๎าไปยุํงเกี่ยวกับ
สิ่งที่จะต๎องกระท าและมักจะมีความคิดความอํานและมีข๎อเสนอแนะตําง ๆ มากมาย นักคิดมักไมํคํอย
สนใจในรายละเอียดมากนัก โดยปกติแล๎วสมาชิกของทีมประเภทนี้จะต๎องถูกจัดการอยํางระมัดระวัง 
ให๎เกียรติ ให๎ก าลังใจและแม๎แตํการยกยํองให๎เกิดความภาคภูมิใจ เพ่ือปูองกันไมํให๎เขาถอนตัวออกไป
จากทีมเสียกํอน 

๒) เป็นนักจัดองค์กร การท างานรํวมกับนักคิดที่สร๎างสรรค์ยิ่งขึ้นซึ่งอาจเป็นนักจัดองค์กร ผู๎
ซึ่งชอบเข๎าไปยุํงเกี่ยวกับการท างานของทีมงานเสมอ เพ่ือไปจัดการและจัดสรรงานและหน๎าที่ตําง ๆ 
เป็นคนเจ๎าหลักการและเจ๎าระเบียบ แตํก็เป็นผู๎ท างานที่มีประสิทธิภาพดี นักจัดองค์กรบางครั้งก็ได๎รับ
การยอมรับวําเป็นผู๎มีความคิดกว๎างไกล แตํไมํคํอยยืดหยุํนนัก ในการท างานเขามักจะประสบกับปัญหา
สภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงและและมีความไมํแนํนอน ทํานจะต๎องมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพ่ือ
ประสานงานกับเขาอยํางสม่ าเสมอ 

๓) เป็นนักปฏิบัติการ สมาชิกประเภทนี้เป็นนักสร๎างงาน และมีทัศนคติที่จะตั้งใจท างานเพ่ือให๎
มีผลงานเกิดขึ้น เป็นคนเปิดเผย หุนหันพลันแลํน ไมํอดทนหากการตัดสินใจลําช๎าหรือถูกดูแลควบคุมการ
ปฏิบัติงานอยํางใกล๎ชิด และมักจะผิดหวังเมื่อทุกสิ่งทุกอยํางไมํเป็นไปตามที่ตั้งใจ ทํานจะต๎องใช๎ความ
พยายามควบคุมหนํวงเหนี่ยวเขาไว๎เพ่ือไมํให๎รับผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น 

๔) เป็นสมาชิกของทีม ไมํนําแปลกใจนักที่สมาชิกของทีมจะเป็นผู๎ที่กระตือรือร๎นในการ
ท างานเพ่ือให๎ทีมงานประสบความส าเร็จ และมีการกระท าที่สนับสนุนและสามัคคีกลมเกลียวตํอเพ่ือน
รํวมทีมเป็นอันดี พยายามที่จะพัฒนาและเสนอแนวความคิดของกลุํมมากกวําแนวความคิดของตัวเอง 
สมาชิกของทีมมักไมํชอบการเผชิญหน๎าและการทะเลาะเบาะแว๎งกัน ไมํต๎องการตํอต๎านใครคนใดคน
หนึ่ง บางครั้งสมาชิกของทีมก็ไมํคํอยได๎รับความสนใจ ๙๑ เทําที่ควรจึงพยายามปลีกตนเองออกจาก



 
๕๑ 

คนอ่ืน ๆ ทํานจะต๎องกระตุ๎นและชักจูงให๎เขาเสนอความคิดเห็น หรือให๎ข๎อแนะน าและมองในด๎านบวก
อยูํเสมอ 

๕) เป็นนักตรวจสอบ ก็เป็นไปตามชื่อนั่นแหละ นักตรวจสอบหรือนักตรวจซ้ า มักชอบจับตาดู
วํามีงานอะไรบ๎างที่ก๎าวหน๎า  เขามักคิดวําตนเองเป็นคนยุติธรรมและมีความพิถีพิถัน  แตํคนอ่ืน ๆ อาจ
มองวําเขาเป็นคนชอบใช๎อ านาจและและเป็นพวกเผด็จการ นักตรวจสอบมีบทบาทที่ต๎องคอยเตือนให๎
ทีมงานรู๎สึกถึงความจ าเป็นต๎องใช๎ความรีบดํวนปฏิบัติงานอยํางจริงจัง เพ่ือให๎งานก๎าวหน๎าและบรรลุ
เปูาหมายทันเวลา ทํานอาจต๎องเข๎าไปประสานกับนักตรวจสอบหรือท าหน๎าที่ประนีประนอมเมื่อเขามี
ความขัดแย๎งกับเพ่ือนรํวมทีมคนอ่ืน ๆ 

๖) เป็นนักประเมินผล สมาชิกประเภทนี้เป็นผู๎ที่สร๎างสมดุลอยํางดียิ่งระหวํางนักคิดและนัก
ปฏิบัติการ ชอบความเป็นอิสระและมักจะแยกตัวออกจากทีม มีความระมัดระวังและรอบคอบในการ
เข๎าไปประเมินหรือวิเคราะห์ข๎อมูลหรือสถานการณ์ ถึงแม๎วํานักประเมินผลจะไมํเป็นที่ชื่นชอบของ
สมาชิกบางคน แตํทัศนะของเขาก็ได๎รับการยอมรับนับถือจากสมาชิกรํวมทีมคนอ่ืน ๆ 

๗) กลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน โดยแนวความคิดแล๎วทํานและเพ่ือนรํวมทีมยํอมต๎องการเป็น
ทีมที่ประสบความส าเร็จในการท างาน โดยมีทํานเป็นผู๎น าทีม มีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ทํานควร
น ามาใช๎เพื่อให๎บรรลุกระบวนการ อันได๎แกํ 

๑. สร้างทีมย่อย ๆ ขึ้นมา เห็นได๎ชัดวําทํานสามารถชํวยได๎ในการกระตุ๎นให๎ทีมที่ประสบ
ความส าเร็จสามารถพัฒนาสมาชิกอันมีจ ากัดได๎เมื่อต๎องการ บางทีก็สัก ๕ คน ซึ่งอาจเป็นตัวเลขที่ดี
ที่สุดส าหรับสภาพแวดล๎อมทั่ว ๆ ไป ทํานจ าเป็นต๎องคิดถึงบุคคลซึ่งประกอบกันเข๎าเป็นทีม คงไมํ
เหมาะสมนักที่จะให๎มีพนักงานสองคนซึ่งเป็นนักคิดเข๎ารํวมทีมจะท าให๎เกิดกรณีพิพาทขึ้นภายในทีม
เพราะการริเริ่มและทัศนะที่ไมํสอดคล๎องกัน ฉันใดก็ฉันนั้นเราไมํควรมีนักปฏิบัติการมากนัก เพราะแตํ
ละคนจะท างานไปคนละทางสองทาง ดังนั้นจึงควรน าเอาอัตราสํวนผสมที่เหมาะสมเข๎ามาใช๎ในการ
สร๎างทีม ให๎มี นักคิด นักจัดองค์กร นักปฏิบัติการ และอ่ืน ๆ ซึ่งจะสนับสนุนซึ่งกันและกันและ
ตรวจสอบกันเองเป็นไปตามความเหมาะสม 

๒. เห็นชอบในเป้าหมายให๎แนํใจวําสมาชิกทุกคนรู๎วํางานของตนคืออะไร มาตรฐานและ
เปูาหมายคืออะไร และจะก๎าวไปในทิศทางใด บุคลากรแตํละหนํวยงานจะต๎องพยายามรวมกลุํมเข๎า
ด๎วยกันเพ่ือท างานในหน๎าที่อยํางดีที่สุดและให๎อยูํในทีมเดียวกัน สิ่งเหลํานี้จะกระตุ๎นให๎สมาชิกทุกคน
จัดรูปงานของตนเข๎ากับงานของคนอ่ืน ๆ เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายรวมอยํางมีประสิทธิภาพและทันเวลา 
ต๎องให๎สมาชิกทุกคนเห็นด๎วยกับสิ่งที่ตนกระท าอยูํวําก าลังท าอะไร ท าเมื่อใด ท าอยํางไร เพราะจะชํวย
ให๎เกิดการประสานงานและท างานด๎วยกันอยํางสามัคคีกลมเกลียว 

๓. รู้จักสมาชิกเป็นรายตัว เป็นที่กระจํางชัดวําทํานจะต๎องรู๎จักสมาชิกแตํละคนในทีมเป็น
อยํางดีที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎ เพ่ือที่จะสามารถระบุได๎วําสมาชิกแตํละคนมีลักษณะส าคัญและ
องค์ประกอบอยํางใด ทราบจุดแข็งและจุดอํอนของแตํละคน ทํานจะต๎องติดตํอกับแตํละคนในลักษณะ
ที่แตกตํางกัน ยกตัวอยํางเชํน นักปฏิบัติการจะต๎องถูกกระตุ๎นให๎ท างานช๎าลง รอคอย คิดและรับฟังคน
อ่ืนกํอนที่จะท างานตํอ ในบางครั้งทํานจะต๎องเข๎าไปไกลํเกลี่ยสมาชิกของทําน เชํน ระหวํางนัก
ปฏิบัติการกับนักตรวจสอบ ให๎ทั้งสองฝุายนั่งลงเจรจากัน รับฟังความคิดเห็นของแตํละฝุายและยอมรับ
ทัศนะของอีกฝุายหนึ่งบ๎าง 



 
๕๒ 

๔. รักษาไว้ซึ่งการติดต่อสื่อสารที่ดี การติดตํอสื่อสารระหวํางทํานและทีมงานและระหวํางทีม
ด๎วยกันเองมีความส าคัญในการพัฒนาเพ่ือน าไปสูํการเป็นทีมที่จะประสบความส าเร็จในการท างาน 
การติดตํอสื่อสารสองทางอยํางตํอเนื่องและผลที่ได๎รับกลับมาจะชํวยหยุดการซุบซิบนินทา ลดความ
สับสน ระงับปัญหาตําง ๆ ได๎อยํางรวดเร็วและฟ้ืนฟูสัมพันธภาพโดยรวม นับเป็นความจ าเป็นที่ทุกคน
ในองค์กรจะต๎องพูดจากับคนอ่ืน ๆ ทั้งในการประชุมปกติที่เป็นทางการและอยํางไมํเป็นทางการ เพ่ือ
ก๎าวไปข๎างหน๎า ยอมรับค าแนะน าตําง ๆ รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางกัน แบบสอบถาม
ตํอไปนี้จะชํวยให๎ทํานตัดสินใจได๎วําทํานและทีมงานมีการติดตํอสื่อสารกันดีพอหรือไมํ อยํางใดที่
จะต๎องปรับปรุงบ๎าง 

แนวคิดเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม หากองค์การบริหารสํวนต าบลน าแนวคิดการท างานมาใช๎
ในการบริหารงานจะเกิดประโยชน์ตํอองค์กร กลําวคือ การท างานเป็นทีมเป็นแรงจูงใจส าคัญที่จะ
ผลักดันให๎เป็นผู๎น าที่ดี ถ๎าประสงค์ที่จะน าทีมให๎ประสบความส าเร็จในการท างาน จ าเป็นต๎องศึกษา
คุณลักษณะของการท างานเป็นทีมให๎ถํองแท๎ พึงระลึกไว๎เสมอวําทุกคนมีอิสระในตัวเอง ขณะเดียวกันก็
เป็นสํวนหนึ่งของทีม แล๎วน าเอากลยุทธ์ในการสร๎างทีมเข๎ามาใช๎เพื่อให๎ทุกคนท างานรํวมกันและประสบ
ความส าเร็จ ทีมงานที่ประสบความส าเร็จในการท างานมีแนวโน๎มวําจะสร๎างโครงสร๎างเฉพาะตนขึ้นมา 
เนื่องจากสมาชิกยอมรับบทบาท ของตนในเวลาตําง ๆ กัน คล๎อยตามความจ าเป็น ความต๎องการและ
ความสามารถของตน บางคนอาจมีประสบการณ์ในงานเฉพาะอยํางจึงอาจเป็นคนจัดการให๎คนอ่ืน ๆ 
ท าตาม คนอื่น ๆ ก็จะท าหน๎าที่ในกิจกรรมของตนไปในงานที่เขาคุ๎นเคย พฤติกรรมเหลํานี้จะถูกพัฒนา
ไปในแนวของโครงสร๎างองค์กร และสมาชิกทุกคนจะต๎องปฏิบัติตามพ่ึงพาตัวเองสมาชิกของทีมที่
ประสบความส าเร็จในการท างานจะรํวมมือกับคนอ่ืน ๆ เพ่ือท างานชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือท าให๎เปูาหมาย
ส าเร็จอยํางไมํหลีกเลี่ยง รํวมกันท างานตามก าลังความสามารถของตนเอง ให๎ค าปรึกษาแนะน าและ 
ชักจูงเมื่อจ าเป็น รํวมประสานงานในหน๎าที่และแก๎ไขปัญหาอุปสรรครํวมกัน ทุกคนตํางเอ้ืออาทร
ชํวยเหลือกันและมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ถ๎ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดท างานเกินก าลังหรือประสบปัญหา
ยุํงยากอันใดพวกเขาจะรํวมมือกัน 

 

ซ. แนวคิดเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย 
นโยบาย หมายถึง วิสัยทัศน์ และวิธีปฏิบัติที่ผํานการเห็นชอบจากรัฐบาลแล๎ว นโยบายจ าเป็น

ส าหรับการพัฒนากฎหมายและกฎข๎อบังคับให๎เป็นไปตามเปูาหมาย การก าหนดนโยบาย เป็นหน๎าที่
หลักของรัฐบาล นโยบายที่สมบูรณ์แบบควรจะพัฒนาขึ้นมาจากการมีสํวนรํวม อยํางเป็นประชาธิปไตย 
มีความโปรํงใส และผํานกระบวนการตัดสินใจที่สาธารณชนรับทราบอยํางตํอเนื่องที่เรียกวํา วัฏจักร
นโยบาย การก าหนดนโยบายต๎องเกิดจากเวทีการเจรจาตกลงหารือของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียหลายฝุาย  
เชํน ผู๎ก าหนดนโยบาย ผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสีย และสาธารณชนทั่วไป ในที่นี้จะยกตัวอยํางกรณีศึกษาของ
ประเทศเขมร ที่น าเอาแบบจ าลองที่น าสมัยมาชํวยท าให๎กลไกการปรึกษาหารือเข๎มแข็งมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเพ่ือการปรับปรุงการสื่อสารระหวํางผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องระหวํางการจัดท านโยบาย๓๘ 

                                                 
๓๘ศรีโพธิ์ วายุภักษ์, ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔, <http://www.trclabourunion.com2Fd812. 

doc>, (22 June 2011). 



 
๕๓ 

 ในการด าเนินงานขององค์กรใด ๆ ก็ตามยํอมต๎องมีการก าหนดทิศทางหรือเปูาหมายในการ
ด าเนินการรวมทั้งแผนงานที่จะปฏิบัติการเพ่ือให๎เป็นไปตามทิศทาง หรือเปูาหมายในการด าเนินงาน
ขององค์กรนั้น ๆ แม๎แตํรัฐบาลเองกํอนที่จะเข๎ามาบริหารงานประเทศยังต๎องมีการแถลงนโยบายตํอ
รัฐสภา เพ่ือเป็นการแจ๎งให๎รัฐสภาทราบวํารัฐบาลชุดนี้มีทิศทางหรือเปูาหมายในการบริหารงานของ
ประเทศอยํางไร และกํอนสิ้นงบประมาณประจ าปีในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปีรัฐบาลจะต๎องเสนอ
รําง พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีให๎รัฐสภาพิจารณาอนุมัติ พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปี คือสิ่งที่จะบอก
ให๎ประชาชนทราบวําในนี้หน๎ารัฐบาลจะจัดท าอะไรบ๎างและใช๎งบประมาณมากน๎อยเพียงใด ปัจจุบันนี้
องค์กรแรงงานทุกระดับตํางนิยามจัดท าเป็นนโยบายและแผนงานขององค์กรเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการ
บริหารงานขององค์กรและด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ให๎แกํสมาชิกกันเป็นประจ าอยูํแล๎ว  
 
 ค าวํา “นโยบาย” ตามพจนานุกรมฉบับราช บัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ความวํา “หลักและ
วิธีปฏิบัติซึ่งจะถือเป็นแนวด าเนินการ” 
 หากจะพูดให๎เข๎าใจได๎งํายขึ้น  นโยบาย หมายถึง “ทิศทางหรือเป้าหมายในการด าเนินงาน
ขององค์กรซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารงานขององค์กร” 
 แผนงาน ค าวําแผนงานไมํมีบัญญัติไว๎ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ แตํ
มีค าใกล๎เคียง คือ ค าวํา “แผนการ” ซึ่งเป็นค านามหมายความวํา “แผนตามท่ีก าหนดไว้”  
 ค าวํา “แผนงาน” หากแปลความหมายโดยใช๎ควบคูํกันค าวํานโยบายและแผนงาน จึง
หมายถึง “แนวทางหรือวิธีการท างานเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามนโยบายที่ก าหนดไว้” 
 ดังนั้น ค าวํา  “นโยบายและการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ” จึงหมายความวํา “การ
ก าหนดทิศทางหรือเปูาหมาย ในการด าเนินงานขององค์กรซึ่งจะน าไปสูํความส าเร็จในการบริหารของ
องค์กรและการจัดท าวิธีหรือแนวทางในการท างานเพ่ือให๎เกิดผลส าเร็จตามนโยบายที่ก าหนดไว๎” 
 การก าหนดนโยบายขององค์กรมีขั้นตอน ดังนี้ คือ 

๑. การส ารวจข้อมูลขององค์กร กํอนการก าหนดนโยบายขององค์กรผู๎บริหารองค์กรต๎อง
ศึกษาและส ารวจข๎อมูลในด๎านตําง ๆ ขององค์กรเพ่ือให๎ทราบถึงปัญหาและความต๎องการของสมาชิก
ในองค์กรกํอนดังนี้ คือ 
 ๑.๑ การรํวมกันส ารวจปัญหาตําง ๆ ขององค์กรเพ่ือก าหนดเป็นนโยบายในการแก๎ไขปัญหา 
 ๑.๒ ส ารวจความต๎องการของสมาชิกในองค์กรวําสมาชิกมีความต๎องอยํางไรบ๎าง อะไรเป็น
ความต๎องการหลักอะไรเป็นความต๎องการรอง 
 ๑.๓ จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต๎องการของสมาชิกในองค์กร 
 ๑.๔ ศึกษาแนวทางในความเป็นไปได๎ในการแก๎ปัญหาตําง ๆ ขององค์กรและการด าเนินการ
ตามความต๎องการของสมาชิกในองค์กร 
 ๑.๕ จัดล าดับความส าคัญในการสามารถแก๎ไขปัญหา และความสามารถในการสนองตอบ
ความต๎องการของสมาชิกและน าไปก าหนดเป็นนโยบายขององค์กร 
 ๑.๖ ก าหนดความต๎องการในการพัฒนาองค์กรของผู๎บริหารองค์กรและจัดล าดับความส าคัญ 
ความต๎องการดังกลําวเพ่ือเลือกไปเป็นโยบายขององค์กร (ก าหนดในสิ่งที่ผู๎บริหารองค์กรอยากท า) 
 ๒. การก าหนดนโยบายขององค์กร 



 
๕๔ 

 ๒.๑ น าปัญหาตําง ๆ ที่ได๎ส ารวจและจัดล าดับความส าคัญตามข๎อ ๑. มาศึกษาความเป็นไปได๎
ในการแก๎ไขและด าเนินการโดยแบํงนโยบายออกเป็นประเภทตําง ๆ ตามที่เกี่ยวข๎อง เชํน นโยบายตํอ
สมาชิก นโยบายตํอนายจ๎าง นโยบายตํอองค์กรแรงงานอื่น ๆ ฯลฯ 
 ๒.๒ ก าหนดนโยบายเพื่อแก๎ไขปัญหาและเพ่ือพัฒนาองค์กรตามล าดับดังนี้ คือ 
 ๒.๒.๑ ก าหนดนโยบายเพื่อแก๎ไขปัญหาขององค์กร 
 ๒.๒.๒ ก าหนดนโยบายเพื่อสนองความต๎องการของสมาชิก 
 ๒.๒.๓ ก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาองค์กรตามความต๎องการของผู๎บริหารองค์กร 
 การก าหนดนโยบายตามล าดับการแก๎ไขปัญหาและสนองความต๎องการของสมาชิกในองค์กรและ
ผู๎บริหารองค์กรดังกลําว คือ เป็นการก าหนดนโยบายที่ถูกต๎องและมีประสิทธิภาพตํอการบริหารองค์กร
เป็นอยํางยิ่ง เนื่องจากเป็นการก าหนดนโยบายที่สอดคล๎องกับความต๎องการของทุกทํานในองค์กร 
 ๓. การก าหนดนโยบายต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงขององค์กรและสังคม  ในการ
ก าหนดนโยบายองค์กรนั้นบริหารองค์กรต๎องก าหนดนโยบายให๎สอดคล๎องกับความเป็นจริงขององค์กร
และสังคมเป็นส าคัญ ความเป็นจริงขององค์กร หมายถึง สถานะทางการเงินขององค์กรความรู๎และ
ความสามารถของบุคลากรในองค์กร สภาพสังคมในปัจจุบัน เชํน ขณะนี้สังคมของประเทศเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยการก าหนดนโยบายก็ต๎องให๎สอดคล๎องกับสังคมปัจจุบัน ไมํใชํก าหนดนโยบายเสมือนกับ
องค์กรอยูํในสมัยที่ประเทศเป็นเผด็จการ ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการ
หนึ่งของการก าหนดนโยบาย เชํน การก าหนดนโยบายในการน าเอาเทคโนโลยีมาใช๎ในการบริหาร
องค์กร 

๔. นโยบายที่ก าหนดขึ้นต้องปฏิบัติได้จริง ผู๎บริหารองค์กรต๎องก าหนดนโยบายที่สามารถ
ปฏิบัติได๎จริงไมํใชํนโยบายที่เกิดจากความต๎องของสมาชิกและผู๎บริหารองค์กรอยํางไมํมีขอบเขตจ ากัด 
หรือเป็นเรื่องที่ใหญํเกินความสามารถของบุคลากรในองค์กรจะกระท าได๎ เชํน การก าหนดองค์กรของ
ตนเองเป็นผู๎กํอตั้งสถาบันการศึกษาของขบวนการแรงงาน การก าหนดนโยบายเพ่ือกํอตั้งพรรค
การเมืองโดยองค์กรของตน เป็นต๎น 
 การก าหนดวางแผน เมื่อได๎มีการก าหนดนโยบายขององค์กรแล๎ว จะต๎องท าการก าหนดแผนงาน
ขององค์กรเพ่ือเป็นแนวทางไปด าเนินงานให๎เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดขึ้นมาการด าเนินงานตามนโยบาย
ขององค์กรวําจะประสบความส าเร็จโดยมีแนวทางในการก าหนดแผนงานดังนี้ คือ 
 ๑. แผนงานที่ก าหนดขึ้นต๎องสอดคล๎องกับนโยบาย เนื่องจากหลายองค์กรเขียนแผนงานโดย
ไมํน าเอานโยบายมาเป็นตัวตั้งในการก าหนดแผนงาน หรือเอางานประจ ามาเขียนเป็นแผนงาน 
 ๒. ศึกษานโยบายที่ก าหนดขึ้นมาอยํางลึกซึ้ง และน านโยบายแตํละข๎อมาก าหนดให๎กรรมการ
แตํละฝุายที่เก่ียวข๎องก าหนดเป็นแผนงานในฝุายนั้น 
 ๓. ควรท าการแยกแผนงานซึ่งต๎องท าเป็นงานประจ าตามหน๎าที่ในฝุายออกจากแผนงานที่
จัดท าขึ้นจากนโยบายอยํางชัดเจน 
 ๔. ต๎องไมํก าหนดแผนงานจากความต๎องการท าของกรรมการในฝุายโดยที่แผนงานดังกลําวไมํ
เกี่ยวข๎องกับนโยบายที่ก าหนดขึ้น 



 
๕๕ 

 ๕. ต๎องเป็นแผนงานที่สามารถปฏิบัติได๎จริง โดยค านึงถึงความรู๎ ความสามารถของบุคลากรใน
องค์กรปัจจัยสนับสนุนตําง เชํน ฐานะทางการเงิน อุปกรณ์ในการด าเนินงานและสภาพแวดล๎อมอ่ืน ๆ  ใน
องค์กร เชํน ความรํวมมือของบุคลากรในองค์กร ข๎อจ ากัดของท๎องถิ่นตําง ๆ  
 ๖. ควรท าการประชาพิจารณาแผนงานในระหวํางสมาชิกในองค์กรวําสมาชิกเห็นด๎วย หรือไมํ 
หรือสมาชิกมีข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติมอยํางไร กํอนประกาศใช๎แผนงานอยํางเป็นทางการ 
 ส าหรับในเรื่องประชาพิจารณ์ แผนงานนั้นผู๎บริหารองค์กรควรตัดสินในอยํารอบคอบเสียกํอน 
หากเห็นวําบุคลากรไมํมีความพร๎อมในการเข๎ารํวมประชาพิจารณ์ก็ไมํจ าเป็นต๎องกระท าก็ได๎ 
 การด าเนินการให้การจัดท านโยบายและแผนงานประสบความส าเร็จในการน าไปใช้จริง   
 ภายหลังการจัดท านโยบายและแผนงานแล๎ว ผู๎บริหารองค์กรต๎องท านโยบายและแผนงานไป
ปฏิบัติให๎ได๎อยํางจริงจัง เนื่องจากมีองค์กรเป็นจ านวนมากที่จัดท านโยบายและแผนงานแล๎วไมํได๎น า
นโยบายและแผนงานไปปฏิบัติอยํางจริงจัง ทั้ง ๆ ที่ได๎เสียเวลาและเสียคําใช๎จํายตําง ๆ เป็นจ านวน
มากในการจัดสัมมนาก าหนดนโยบายและแผนงานขึ้นมา ดังนั้นจึงเป็นหน๎าที่ส านึกของผู๎บิหารองค์กรที่
จะต๎องกระท าให๎นโยบายและแผนงานได๎รับการปฏิบัติอยํางจริงจัง ด๎วยวิธีการตํอไป 
 ๑. ก าหนดวาระการประชุม เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานในการ
ประชุมประจ าเดือนของผู๎บริหารองค์กร 
 ๒. ผู๎บริหารสูงสุดขององค์กรต๎องคอยติดตามและกระตุ๎นให๎กรรมการในฝุายได๎เรํงรัดและ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของตนอยํางตํอเนื่อง 
 ๓. รายงานความคืบหน๎าในการด าเนินงานตามนโยบายแลแผนงานของฝุายตําง ๆ ให๎สมาชิก
ในองค์กรได๎ทราบอยํางสม่ าเสมอ 
 ๔. จัดประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ทุกสามเดือนหรือหกเดือน 
เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคและความคืบหน๎าในการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานของกรรมการ
ฝุายตําง ๆ รวมทั้งการทบทวนและแก๎ไขแผนงานที่มีปัญหาและไมํสามารถด าเนินงานได๎จริง 
 ๕. วางแผนในการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานของแตํละฝุายเป็นการลํวงหน๎าอยําง
น๎อย ๑ - ๒ เดือน เพ่ือให๎มีเวลาด าเนินงานอยํางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 ๖. ท าการประชาสัมพันธ์และกระตุ๎น เตือนให๎สมาชิกในองค์กรเข๎ารํวมกิจกรรมที่จัดขึ้นตาม
นโยบายและแผนงานอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ 
 การก าหนดนโยบายและแผนงานขององค์กรตําง ๆ นั้น เป็นภาระอันส าคัญของผู๎บริหาร
องค์กรทุกคน ที่จะต๎องเข๎ารํวมกันจัดท าและปฏิบัติให๎เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว๎   
เพ่ือความเจริญก๎าวหน๎าขององค์กร มีนโยบายและแผนงานที่ดีเพียงอยํางเดียวไมํใชํสิ่งส าคัญ  แตํท า
อยํางไรเพ่ือให๎สมาชิกภายในองค์กรให๎ความรํวมมือสนับสนุนและและเข๎ารํวมกิจกรรมที่จัดขึ้นตาม
นโยบายและแผนงานอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง เพราะถ๎ามีนโยบายและแผนงานที่ดีแตํไมํสามารถ
ปฏิบัติได ๎เนื่องจากไมํมีผู๎สนับสนุนและเข๎ารํวมกิจกรรมตามนโยบายและแผนงานที่ได๎ก าหนด นโยบาย
และแผนงานทีเ่กิดข้ึนก็ถือวําประสบความล๎มเหลวเชํนกัน นี่คือภารกิจที่นโยบายผู๎บริหารองค์กรทุกคน
ต๎องค านึงถึงเป็นอยํางยิ่ง 

การก าหนดนโยบาย (Policy Making) เป็นความพยายามที่จะวิเคราะห์กระบวนการ 
(Process) วิเคราะห์ผลผลิต (Output) และผลกระทบ (Effect) ของนโยบาย และมีลักษณะของการ



 
๕๖ 

ให๎ข๎อเสนอแนะ (Precriptive) เพ่ือการปรับปรุงมากกวําการพรรณนา (Descriptive) เพ่ือการขยาย
องค์ความรู๎เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย สํวน การวิจัยนโยบาย เป็นการศึกษาค๎นหาข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง
กับนโยบายเพ่ือน าไปใช๎ประโยชน์ในการจัดท า พัฒนานโยบาย หรือหาแนวทางในการสํงเสริ มให๎
นโยบายประสบผลส าเร็จ 

การก าหนดนโยบาย (Policy Making) สํวนใหญํจะครอบคลุมแบบแผนของการปฏิบัติ ซึ่งจะ
เกี่ยวเนื่องกับเวลาที่ต๎องใช๎ตั้งแตํเริ่มต๎นจนจบกระบวนการ สามารถจ าแนกแนวทางในการศึกษาการ
ก าหนดนโยบายไว๎ ๒ ประเภท คือ   

๑. เป็นความพยายามท่ีจะวิเคราะห์กระบวนการ (Process) ของการก าหนดนโยบายและการ
น านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมุํงเน๎นการพรรณนา (Descriptive) มากกวําการให๎ข๎อเสนอแนะ  (Precriptive) 

๒. เป็นความพยายามที่จะวิเคราะห์ผลผลิต (Output) และผลกระทบ (Effect) ของนโยบาย  
และมีลักษณะของการให๎ข๎อเสนอแนะ (Precriptive) เพ่ือการปรับปรุงมากกวําการพรรณนา  
(Descriptive) เพ่ือการขยายองค์ความรู๎เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย   

 เทคนิคในการจัดท าการก าหนดนโยบายควรค านึงถึงหลักการตําง ๆ ดังนี้  
 ๑. นโยบายขั้นพ้ืนฐาน ผู๎วางนโยบายต๎องทราบแกํนแท๎ของปัญหา และต๎องทราบเปูาหมาย
อยํางถํองแท๎กํอนวําอะไรคือปัญหาที่จะต๎องแก๎ไข เมื่อทราบปัญหาจึงจะวางนโยบายได๎ 
 ๒. ต๎องประมวลหรือเก็บปัญหาที่เกี่ยวข๎องมาใช๎ 
 ๓. วิธีที่จะด าเนินการมีทางเลือกทางใดบ๎าง ทางเลือกใดจะชํวยให๎ได๎ผลในเวลาอันรวดเร็ว  
และสามารถแก๎ปัญหาได๎โดยฉับพลัน 
 ๔. ผู๎วางนโยบายจะต๎องพิจารณาวําถ๎าใช๎หรือไมํใช๎นโยบายนี้แล๎วจะเกิดผลอยํางไรบ๎าง 
 ๕. นโยบายนั้นจะต๎องยอมรับและเห็นชอบจากใครบ๎าง 
 ๖. ผลของนโยบายที่ได๎ปฏิบัติไปแล๎ววํามีอยํางไรบ๎างเพ่ือที่จะได๎ปรับปรุงให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  เมื่อพิจารณาจะเห็นวําการก าหนดนโยบายเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการนโยบาย และเป็น
องค์ประกอบแรกของการวิเคราะห์นโยบาย และด๎วยเหตุผลในความส าคัญของการก าหนดนโยบาย   
เพ่ือให๎ได๎นโยบายที่ดีและเหมาะสมตํอเปูาหมายนั้น นอกเหนือจากข้ันตอนการประเมินผลนโยบายแล๎ว    
นักวิชาการสํวนใหญํมีความสนใจศึกษาโดยการใช๎กระบวนการการวิจัย ซึ่งเป็นการแสวงหาความรู๎ความ
จริงโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาควบคูํไปเพ่ือหาขั้นตอนการจัดท านโยบายที่ดี 
 แนวคิดเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย นั้น องค์การบริหารสํวนต าบล จ าเป็นต๎องน าแนวคิด
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายมาใช๎ในการบริหารงาน เพราะการก าหนดนโยบายและแผนงานของ
องค์กรตําง ๆ นั้น เป็นภาระอันส าคัญของผู๎บริหารองค์กรทุกคน ที่จะต๎องเข๎ารํวมกันจัดท าและปฏิบัติ
ให๎เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว๎ เพ่ือความเจริญก๎าวหน๎าขององค์กร มีนโยบายและ
แผนงานที่ดีเพียงอยํางเดียวไมํใชํสิ่งส าคัญแตํท าอยํางไร เพ่ือให๎สมาชิกภายในองค์กรให๎ความรํวมมือ
สนับสนุนและและเข๎ารํวมกิจกรรมที่จัดขึ้นตามนโยบายและแผนงานอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง 
เพราะถ๎ามีนโยบายและแผนงานที่ดีแตํไมํสามารถปฏิบัติได๎  เนื่องจากไมํมีผู๎สนับสนุนและเข๎ารํวม
กิจกรรมตามนโยบายและแผนงานก าหนด นโยบายและแผนงานที่เกิดขึ้นก็ถือวําประสบความล๎มเหลว
เชํนกนั จึงเป็นภารกิจที่นโยบายผู๎บริหารองค์กรทุกคนต๎องค านึงถึงเป็นอยํางยิ่ง การก าหนดนโยบายจึง



 
๕๗ 

เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการนโยบาย และเป็นองค์ประกอบแรกของการวิเคราะห์นโยบาย  และ
ด๎วยเหตุผลในความส าคัญของการก าหนดนโยบาย เพ่ือให๎ได๎นโยบายที่ดีและเหมาะสมตํอเปูาหมายนั้น 
 

ฌ. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ 
การให๎บริการได๎มีนักวิชาการได๎ให๎ความหมาย ไว๎ดังนี้   

 กุลธน ธนาพงศธร ให๎ความหมายวํา หมายถึง กิจกรรมซึ่งสํวนใหญํเป็นสิ่งที่จับต๎องไมํได๎แตํ
สามารถชี้ระบุและสร๎างความพอใจให๎แกํผู๎รับได๎๓๙ 
 พิมลจรรย์ นามวัฒน์ และกิตติ วัฒนกุล๔๐ ให๎ความหมายไว๎วํา หมายถึง กิจกรรมหรือการ
กระท าใด ๆ ก็ตามที่องค์การจัดให๎มีขึ้น เพ่ือให๎บุคลากรขององค์การได๎รับความสะดวกสบายในการ
ปฏิบัติหน๎าที่มีความมั่นคงในอาชีพและมีความพึงพอใจในงานที่ท ากลําวโดยสรุปได๎วํา การบริการหรือ
การให๎บริการต๎องมีองค์ประกอบ ๓ องค์ประกอบ คือ ต๎องมีกิจกรรมหรือการกระท าต๎องจัดเพ่ือสนอง
ความต๎องการของมนุษย์ทั้งในและนอกองค์การ ต๎องสร๎างความพึงพอใจให๎แกํมนุษย์ทั้งในและนอก
องค์การ เพ่ือให๎กิจกรรมหรืองานนั้นบรรลุเปูาหมายมีประสิทธิภาพ 
 

การให๎บริการ หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท าใด ๆ ก็ตามที่องค์การจัดให๎มีขึ้น เพ่ือให๎
บุคลากรขององค์การได๎รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติหน๎าที่มีความมั่นคงในอาชีพและมีความพึง
พอใจในงาน และได๎รับการบริการที่ดี๔๑ 

องค์ประกอบของการบริการที่ดี ๑)  มีวัสดุที่มีคุณคําเหมาะสมกับความต๎องการของผู๎ใช๎
ทันสมัยและเพียงพอ ๒)  มีเจ๎าหน๎าที่ด าเนินการให๎บริการที่ดี ๓)  มีการจัดการที่ดี จัดแบํงงานบริการ
ได๎เหมาะสม 

หลักในการให้บริการที่ดี  การที่องค์การหนึ่ง ๆ จะให๎บริการแกํบุคลากรของตนในเรื่อง
อะไรบ๎างมากหรือน๎อยแคํไหนเพียงใดนั้น เป็นสิ่งที่แตํละองค์การยึดถือปฏิบัติแตกตํางกันไป แตํ
โดยทั่วไปแล๎วมีหลักในการพิจารณาอยูํ ๖ ประการ คือ๔๒ 
 ๑. หลักความสอดคล๎องกับความต๎องการของบุคลากรสํวนใหญํ กลําวคือ บริการที่จะจัดให๎นั้น 
จะต๎องตอบสนองความต๎องการของบุคลากรสํวนใหญํหรือทั้งหมด มิใชํเป็นการจัดให๎แกํบุคลากรผู๎ใด 
หรือกลุํมใด โดยเฉพาะเทํานั้น ทั้งนี้ เพราะถ๎าหากกระท าเชํนนี้แล๎ว จะไมํท าให๎เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การให๎บริการและไมํค๎ุมกับการด าเนินการนั้น ๆ ด๎วย 
                                                 

๓๙กุลธน  ธนาพงศธร, การบริหารงานบุคคล, (นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลับสุโขทัยธรร-
มาธิราช, ๒๕๒๘ ),หน๎า ๒๓๖. 

๔๐พิมลจรรย์ นามวัฒน์ และกิตติ วัฒนกุล, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร, (นนทบุรี : 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลับสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๒ ),หน๎า ๒๖๑. 

๔๑ทิวา  ประสุวรรณ, ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของพนักงานส่วน
ต าบล ศึกษาเฉพาะกรณีที่ ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง.  (ปัญหาพิเศษ                      
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาวิชาการบริหารทั่วไปบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๔๗), หน๎า ๑๕. 

๔๒เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๒๕. 
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 ๒. หลักความสม่ าเสมอ กลําวคือ การให๎บริการจะต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอมิใชํ
ท า ๆ หยุด ๆ ตามความพึงพอใจของผู๎บริหารระดับสูงขององค์การ ทั้งนี้ เพราะถ๎าหากด าเนินการอยําง
ไมํตํอเนื่อง จะท าให๎บุคลากรขององค์การไมํเกิดความรู๎สึกผูกพันและจงรักภักดีตํอองค์กรได๎ 
 ๓. หลักความสนองตอบความต๎องการ กลําวคือ ประเภทของบริการที่จะจัดขึ้นนั้น  จะต๎อง
ตอบสนองตรงกับความต๎องการที่แท๎จริงของบุคลากร มิใชํตรงกับความต๎องการหรือความคิดเห็นของ
ผู๎บริหารระดับสูงขององค์การเพียงบางคนเทํานั้น ด๎วยเหตุนี้ กํอนนี้จะจัดบริการใด ๆ จึงควรมีการ
ส ารวจความต๎องการที่แท๎จริงของบุคลากรในองค์การเสียกํอน มิฉะนั้นแล๎วบริการที่จัดให๎จะสูญเปลํา
หรือไมํค๎ุมคําแกํการด าเนินการ 
 ๔.  หลักความเสมอภาค กลําวคือ บริการที่จะจัดขึ้นนั้นจะต๎องให๎บุคลากรทุกคนขององค์กร
อยํางเสมอหน๎า เทําเทียมกัน ไมํมีการเลือกปฏิบัติหรือให๎สิทธิพิเศษแกํผู๎ใดหรือกลุํมใด 
 ๕.  หลักความประหยัด กลําวคือ การที่องค์การจะบริการใด ๆ ให๎แกํบุคลากรนั้น จะต๎องมี
ลักษณะเป็นการเสริมสร๎างความสามารถของบุคลากรในการชํวยเหลือตนเองได๎ตํอไปในอนาคต 
 ๖.  หลักความสะดวกในการปฏิบัติ กลําวคือ บริการใด ๆ ที่จะจัดให๎มีขึ้นนั้น จะต๎องสามารถ
น าเอาไปใช๎ปฏิบัติได๎โดยงําย สะดวก และสิ้นเปลืองทรัพยากรตําง ๆ ไมํมากไมํเป็นการสร๎างภาระ
ยุํงยากใจแกํบุคลากรขององค์การ 
 มิลเล็ต ได๎ให๎รายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ (Satisfactory Services) หรือ
ความสามารถในการสร๎างความพึงพอใจให๎กับผู๎รับบริการให๎พิจารณาจากองค์ประกอบ ๕ ด๎าน๔๓ คือ 

๑. ความสามารถในการจัดบริการให๎อยํางเพียงพอแกํความต๎องการของผู๎รับบริการ (Ample 
Service)  
 ๒.  ความสามารถในการจัดบริการให๎อยํางยุติธรรม โดยลักษณะการจัดให๎นั้นจะต๎องเป็นไปอยําง
เสมอภาคและเสมอหน๎า (Equitable Service) แกํผู๎รับบริการ 
 ๓.  ความสามารถในการจัดบริการให๎อยํางตํอเนื่อง (Continuous Service) โดยไมํมีการหยุดหรือ
ติดขัดในการให๎บริการนั้น ๆ 
 ๔.  ความสามารถในการจัดบริการให๎รวดเร็ว ทันตํอเวลา (Timely Service) ตามลักษณะความ
จ าเป็นรีบดํวนในบริการ และความต๎องการของประชาชนนั้น ๆ 
 ๕.  ความสามารถในการพัฒนาบริการที่จัดให๎ทั้งในด๎านปริมาณและคุณภาพให๎มีความ
เจริญก๎าวหน๎า (Progressive  Service) ตามลักษณะของการบริการนั้นขึ้นไปเรื่อย ๆ 
 การบริการสาธารณะกิจกรรมหรือการกระท าใด ๆ ก็ตามที่องค์การจัดให๎มีขึ้น เพ่ือให๎บุคลากร
ขององค์การได๎รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติหน๎าที่มีความมั่นคงในอาชีพและมีความพึงพอใจใน
งานในองค์การบริหารสํวนต าบลจ าเป็นต๎องมีหลักการ และระบบการบริการสาธารณะที่ดี  เพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กรและในชุมชน๔๔ 

                                                 
๔๓Millett, J.D., Management in the Public Service : The Best for Effective  

Performance.  (New Youk : McGraw-Hill Book Co.lnc,๑๙๕๖) P.4. 
๔๔เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๔. 
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 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ องค์การบริหารสํวนต าบล มีสํวนเกี่ยวข๎องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการให๎บริการสาธารณะ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักที่ต๎องด าเนินการ เพราะการบริการ
สาธารณะเป็นกิจกรรมหรือการกระท าใด ๆ ที่องค์การจัดให๎มีขึ้น เพ่ือให๎บุคลากรขององค์การได๎รับ
ความสะดวกสบายในการปฏิบัติหน๎าที่มีความมั่นคงในอาชีพและมีความพึงพอใจในงาน ซึ่งหลักในการ
ให๎บริการที่ด ีคือ ๑) มีความสอดคล๎องกับความต๎องการของบุคลากรสํวนใหญํ กลําวคือ บริการที่จะจัด
ให๎นั้น จะต๎องตอบสนองความต๎องการของบุคลากรสํวนใหญํหรือทั้งหมด ๒) หลักความสม่ าเสมอ 
กลําวคือ การให๎บริการจะต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ ๓) หลักความสนองตอบความ
ต๎องการ กลําวคือ ประเภทของบริการที่จะจัดขึ้นนั้นจะต๎องตอบสนองตรงกับความต๎องการที่แท๎จริง
ของบุคลากร ๔) หลักความเสมอภาค กลําวคือ บริการที่จะจัดขึ้นนั้นจะต๎องให๎บุคลากรทุกคนของ
องค์กรอยํางเสมอหน๎า เทําเทียมกัน ไมํมีการเลือกปฏิบัติหรือให๎สิทธิพิเศษแกํผู๎ใดหรือกลุํมใด  ๕) หลัก
ความประหยัด กลําวคือ การที่องค์การจะบริการใด ๆ ให๎แกํบุคลากรนั้น จะต๎องมีลักษณะเป็นการ
เสริมสร๎างความสามารถของบุคลากรในการชํวยเหลือตนเองได๎ตํอไปในอนาคต  ๖) หลักความสะดวก
ในการปฏิบัติ กลําวคือ บริการใด ๆ ที่จะจัดให๎มีขึ้นนั้น จะต๎องสามารถน าเอาไปใช๎ปฏิบัติได๎โดยงําย 
สะดวก และสิ้นเปลืองทรัพยากรตําง ๆ ไมํมากไมํเป็นการสร๎างภาระยุํงยากใจแกํบุคลากรขององค์การ 
จึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่องค์การบริหารสํวนต าบลต๎องมีหลักการและระบบการบริการสาธารณะที่ดี เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่น  เนื่องจากองค์การบริหารสํวนต าบลมีหน๎าที่หลัก ในการจัดให๎มีและ
บริการสาธารณะที่เป็นไปตามความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นนั้น ๆ เพ่ือให๎ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีชีวิตอยูํอยํางมีความสุข 
 

ญ. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
 ความหมายของงบประมาณจะแตกตํางกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการให๎ความหมาย
ของนักวิชาการแตํละด๎าน ซึ่งมองงบประมาณแตํละด๎านไมํเหมือนกัน เชํน นักเศรษฐศาสตร์ มอง
งบประมาณในลักษณะของการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัดให๎เกิดประโยชน์สูงสุด นักบริหารจะมอง
งบประมาณในลักษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุ
เปูาหมายของแผนงานที่วางไว๎ นักการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุํงให๎รัฐสภาใช๎อ านาจ
ควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล 
 ความหมายดั้งเดิม งบประมาณหรือ Budget ในความหมายภาษาอังกฤษแตํเดิม หมายถึง 
กระเป๋าหนังสือใบใหญํที่เสนนาบดีคลังใช๎บรรจุเอกสารตําง ๆ ที่แสดงถึงความต๎องการของประเทศและ
ทรัพยากรที่มีอยูํในการแถลงตํอรัฐสภา ตํอมาความหมายของ Budget ก็คํอย ๆ เปลี่ยนจากตัวกระเป๋า
เป็นเอกสารตําง ๆ ที่บรรจุในกระเป๋านั้น 

การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดท างบประมาณการจัดท าบัญชีการใช๎จํายเงินและ
การควบคุมตรวจสอบทางด๎านการเงินและทรัพย์สิน สามารถแบํงลักษณะงบประมาณได๎ ๒ ภาคสํวน ดังนี้ 

๑. งบประมาณภาคราชการ โดยจัดสรร และจัดท าโดย กระทรวง กรมตําง  ๆ ไปตามความ
จ าเป็น  โดยจัดสรรตามแผนงานโครงการ 
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๒. งบประมาณของภาคเอกชน เป็นทุนที่บริษัท ห๎างร๎าน ได๎มาจากการระดมทุน เชํน หุ๎น 
เงินกู๎จากแหลํงธุรกิจ  หรืออาจมาจากทุนสํวนตัวการบริหาร จัดสรรมาจากคณะกรรมการตามแผนงาน
ที่คณะกรรมการได๎ก าหนดนโยบาย หรือกลยุทธ์ไว๎๔๕ 
 ยาเย็น เรืองจรูญศรี กลําววํา นักการบัญชีจะให๎ความหมายงบประมาณในลักษณะวํา
งบประมาณ คือ เอกสารอยํางหนึ่งประกอบด๎วยข๎อความและตัวเลขซึ่งเสนอขอรายจํายเพ่ือรายการ
และวัตถุประสงค์ตําง ๆ ข๎อความจะพรรณนาถึงรายการคําใช๎จําย เชํน เงินเดือน ครุภัณฑ์ คําใช๎จําย 
ฯลฯ หรือวัตถุประสงค์ เชํน การเศรษฐกิจ การศึกษา การปูองกันประเทศ ฯลฯ และมีตัวเลขแนบอยูํ
ด๎วยทุกรายการหรือทุกวัตถุประสงค์ 
 ค าจ ากัดความที่ศาสตราจารย์ Frank P. Sherwood แหํงมหาวิทยาลัย Southern  California  
ให๎ไว๎วํา “งบประมาณ” คือ แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการ ด าเนินงานทั้งหมดใน
ระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการกะประมาณบริหาร กิจกรรม โครงการ และคําใช๎จําย ตลอดจน
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนในการด าเนินงานให๎บรรลุตามแผนนี้ยํอมประกอบด๎วยการกระท า  
๓ ขั้นด๎วยกัน คือ ๑) การจัดเตรียม ๒) การอนุมัติ ๓) การบริหารงบประมาณ ซึ่งหนํวยงานบริหาร 
กระทรวง ทบวง กรมตําง ๆ ยื่นเสนอตํอส านักงบประมาณนั้น จะสะท๎อนถึงความคาดหมายของ
หนํวยงาน กลําวคือ เป็นจ านวนซึ่งหนํวยงานคาดหมายที่จะได๎เห็นในรํางกฎหมายงบประมาณรายจําย
และที่จะได๎ใช๎จริง ๆ แตํก็เป็นไปได๎เหมือนกันที่จ านวนเงินงบประมาณรายจํายสะท๎ อนถึงความ
ทะเยอทะยานของหนํวยงาน กลําวคือ เป็นจ านวนซึ่งหนํวยงานคาดหมายวําจะได๎รับและใช๎จํายใน
โครงการตําง ๆ หากสถานการณ์อ านวย ทั้งนี้เพ่ือจะได๎รับความสนับสนุนทางการเมือง อยํางไรก็ตาม
เนื่องจากจ านวนงบประมาณที่ขอยํอมจะมีผลตํอจ านวนงบประมาณที่จะได๎รับ ดังนั้นการเสนอขอ
งบประมาณจึงมักจะเป็นกลยุทธ์ จ านวนเงินงบประมาณรวมของแตํละหนํวยงานที่ได๎รับการสนับสนุน 
ผู๎ที่มีสํวนในการท างบประมาณแตํละคนจะก าหนดงบประมาณขึ้นจากข๎อมูลและขําวสารตําง ๆ ที่
ได๎รับเกี่ยวกับความนิยมของคนอ่ืน ๆ และแสดงความปรารถนาของตนออกมา๔๖ 
 การบริหารงบงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการ
ด าเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการและคําใช๎จําย
ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานให๎บรรลุตามแผนนี้ ยํอมประกอบ ด๎วยการ
ท างาน ๓ ขั้นตอน คือ (๑) การจัดเตรียม (๒) การอนุมัติ และ (๓) การบริหารงบประมาณที่ดีจะต๎องเป็น
ประโยชน์ตํอหนํวยงาน ตรงความต๎องการของชุมชน๔๗ 
 

                                                 
๔๕ไพฑูรย์  เจริญพันธุวงศ์, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียน -

สโตร์, ๒๕๔๗), หน๎า ๕๓. 
๔๖

 ยาเย็น  เรืองจรูญศรี, การบริหารงบประมาณ, พิมพ์ครั้งที่ ๑ , (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์ศรีสมบัติ, ๒๕๕๒), หน๎า ๙-๑๑. 

๔๗
 ไพฑูรย์  เจริญพันธุวงศ์, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียน-

สโตร์, ๒๕๔๗), หน๎า ๕๓. 



 
๖๑ 

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ องค์การบริหารสํวนต าบล มีความเกี่ยวข๎องกับ
งบประมาณ กลําวคือ ต๎องมีการบริหารงบประมาณในการจัดและให๎มีบริการสาธารณะแกํประชาชนใน
ท๎องถิ่น ซ่ึงงบประมาณ คือ แผนเบ็ดเสร็จ ที่แสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการ ด าเนินงานทั้งหมด
ในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการกะประมาณบริหาร กิจกรรม โครงการ และคําใช๎จําย  ตลอดจน
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนในการด าเนินงานให๎บรรลุตามแผนนี้ยํอมประกอบด๎วยการกระท า 
๓ ขั้นด๎วยกัน คือ ๑) การจัดเตรียม ๒) การอนุมัติ ๓) การบริหารงบประมาณ ซึ่งหนํวยงานบริหาร 
กระทรวง ทบวง กรมตําง ๆ ยื่นเสนอตํอส านักงบประมาณนั้น จะสะท๎อนถึงความคาดหมายของ
หนํวยงาน กลําวคือ เป็นจ านวนซึ่งหนํวยงานคาดหมายที่จะได๎เห็นในรํางกฎหมายงบประมาณรายจําย
และที่จะได๎ใช๎จริง ๆ แตํก็เป็นไปได๎เหมือนกันที่จ านวนเงินงบประมาณรายจํายสะท๎อนถึงความ
ทะเยอทะยานของหนํวยงาน กลําวคือ เป็นจ านวนซึ่งหนํวยงานคาดหมายวําจะได๎รับและใช๎จํายใน
โครงการตําง ๆ หากสถานการณ์อ านวย ทั้งนี้เพ่ือจะได๎รับความสนับสนุนทางการเมือง อยํางไรก็ตาม
เนื่องจากจ านวนงบประมาณที่ขอยํอมจะมีผลตํอจ านวนงบประมาณที่จะได๎รับ  ดังนั้นการเสนอขอ
งบประมาณจึงมักจะเป็นกลยุทธ์ จ านวนเงินงบประมาณรวมของแตํละหนํวยงานที่ได๎รับการสนับสนุน 
ผู๎ที่มีสํวนในการท างบประมาณแตํละคนจะก าหนดงบประมาณขึ้นจากข๎อมูลและขําวสารตําง ๆ ที่
ได๎รับเกี่ยวกับความนิยมของคนอ่ืน ๆ และแสดงความปรารถนาของตนออกมา 
 

ฎ.  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร 
                             “                 ”                       

“Personnel Administration”      “Personnel Management”                                   
               ๔๘ 
 Felix A. Nigro               “Personnel Administration is the art of selection new  
employees and making use of old ones in such manner that the maximum quality and 
quantity of output and service are obtained from the working force” แ      “            
                       ใ                                                         
                                 ” 
 Beach เห็นวํา การบริหารงานบุคคล หมายถึง การวางนโยบาย การก าหนด แผนงาน การ
เลือกสรร การฝึกอบรม การก าหนดคําตอบแทน การจัดอัตราก าลัง การเสริมสร๎างแรงจูงใจ การ
เสริมสร๎างภาวะผู๎น า ตลอดจนการเสริมสร๎างมนุษย์สัมพันธ์ และบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหนํวยงาน 
                             “                                                    
                                                                                           
                                                 ๔๙ 
                                                 

๔๘สมศักดิ์  ค ง เที่ ย ง ,  การบริ หารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ จ ากัด, ๒๕๔๘),หน๎า ๑๕-๑๖. 

๔๙                   ,                        , (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อักษราพิพัฒน์ 
จ ากัด, ๒๕๓๕), หน๎า ๓๙. 



 
๖๒ 

                              “                                                  
                                                                   ง                     ” 

การบริหารงานบุคคล หมายถึง การวางนโยบาย การก าหนด แผนงาน การเลือกสรร      
                 การฝึกอบรม การก าหนดคําตอบแทน การจัดอัตราก าลัง การเสริมสร๎างแรงจูงใจใน
การ                                                           ๕๐ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร องค์การบริหารสํวนต าบล มีความเกี่ยวข๎องกับ
การบริหารจัดการบุคลากร กลําวคือ ต๎องมีการบริหารจัดการบุคลากรในการจัดและให๎มีบริการ
สาธารณะแกํประชาชนในท๎องถิ่น อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ          ร                         ใ  
                                                                                    
       อีกทั้งยังรวมถึงการวางนโยบาย การก าหนด แผนงาน การเลือกสรร การฝึกอบรม การ
ก าหนดคําตอบแทน การจัดอัตราก าลัง การเสริมสร๎างแรงจูงใจ การเสริมสร๎างภาวะผู๎น า ตลอดจนการ
เสริมสร๎างมนุษย์สัมพันธ์ และบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนํวยงาน 

 

๑.๗.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เสนอ ศรีถม ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “การแก๎ปัญหาความยากจนที่เป็นการบูรณาการความรํวมมือ

ระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลกับภาคีที่เกี่ยวข๎องในต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี” 
การศึกษาวิจัยเพ่ือแกไ๎ขปัญหาความยากจนที่เป็นการบูรณาการความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวน-
ต าบลกับภาคีท่ีเกี่ยวข๎องในต าบลตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์การศึกษาคือการ
สร๎างความเข๎าใจในกระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการแก๎ไขปัญหาความ
ยากจน โดยการเข๎าไปศึกษาบริบทชุมชนและบริบทคนจน ต าบลตะนาวศรี มีวิธีการศึกษาดังนี้ ๑) ชี้แจง
ท าความเข๎าใจในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมกับองค์การบริหารสํวนต าบล ตลอดจน
ภาคีที่เกี่ยวข๎อง ๒) สร๎างภาคการวิจัยและก าหนดบทบาทของแตํละภาคี ๓) ก าหนดประเด็นการศึกษา
ความยากจน ๔) เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยน าประเด็นการศึกษาไปสัมภาษณ์และจัดท าเวทีประชุมกลุํม 
พร๎อมทั้งสัมภาษณ์ผู๎รู๎หรือผู๎ที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงการรวบรวมข๎อมูลทุติยภูมิ ที่มีอยูํในพ้ืนที่ ๕) จัดเวที
สะท๎อนบทเรียนทุกขั้นตอนที่ศึกษา ๖) ก าหนดยุทธศาสตร์การแก๎ไขปัญหาความยากจน และ ๗) คัดเลือก
กิจกรรมที่ได๎จากการท ายุทธศาสตร์น าไปสูํการปฏิบัติเพ่ือแก๎ไขปัญหาความยากจน ผลการศึกษา สภาพ
บริบทชุมชนต าบลตะนาวศรี เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนของเทือกเขาตะนาวศรี ลักษณะ
พ้ืนที่จึงเป็นภูเขาสูงสลับซับซ๎อน และพ้ืนที่ลอนลาดไหลํเขา โดยมีล าน้ าภาชีและสาขาของล าน้ า ซึ่งเป็น
ล าน้ าขนาดเล็ก มีความลาดชันไหลผํานพ้ืนที่ของชุมชนทั้ง ๗ หมูํบ๎านจึงท าให๎มีพ้ืนที่ปุาและทรัพยากรน้ า
ที่อุดมสมบูรณ ์เป็นแหลํงอาหารและที่อยูํอาศัยของสัตว์ปุาต าบลตะนาวศรี จึงมีพ้ืนที่เกือบทั้งหมดเป็นปุา
อนุรักษ์และปุาสงวนแหํงชาติ ประชาชนร๎อยละ ๘๐ เป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง หรือไทยตะนาวศรี ทั้ง
ที่มีบัตรประจ าตัวประชาชนและยังไมํมีทะเบียนราษฎร์ รัฐออกหลักฐานจ าแนกบัตรออกได๎ดังนี้ บัตรสีฟูา 
เป็นบุคคลบนพ้ืนที่สูง บัตรสีเขียวขอบแดงเป็นบัตรแสดงสถานะชุมชนบนพ้ืนที่สูง สํวนบัตรสีมํวงคือกลุํม
ผู๎หลบหนีเข๎าเมืองสัญชาติพมํา และบัตรสีชมพูเป็นผู๎พลัดถิ่นสัญชาติพมํา ซึ่งมีอยูํไมํมากและรอที่จะ
ผลักดันกลับออกไป ประชาชนสํวนใหญํมีอาชีพรับจ๎างและท าการเกษตร สภาพบริบทของคนจนต าบล
                                                 

๕๐เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๔๐. 



 
๖๓ 

ตะนาวศรี จ าแนกคนจนได๎เป็นประเภท คือ ๑) ผู๎ที่อยูํในวัยชราไมํได๎รับการดูแลจากลูกหลาน ๒) ผู๎พิการ 
๓) ผู๎ที่ท าการเกษตรแล๎วไมํประสบความส าเร็จ ๔) ผู๎ที่หาของปุาเพ่ือน ามาบริโภคและจ าหนําย คนจน
เกือบทุกหลังคาเรือน ปลูกสร๎างบ๎านเรือนที่ท ามาจากไมํไผํผําซีก หรือน ามาขัดแตะคล๎ายกระต๏อบไมํ
มั่นคงแข็งแรง มีมิติความยากจนในด๎านจนทรัพย์สิน จนโอกาส จนอ านาจ และจนศักดิ์ศรี จากการจัด
ประชุมเวทีประชาคมกับทุกภาคีท่ีเกี่ยวข๎องเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การแก๎ไขปัญหาความยากจนมีข๎อค๎นพบ 
คือ สถานภาพของชุมชนในการแก๎ไขปัญหาความยากจนอยูํในภาวะถดถอย ๕ หมูํบ๎าน อยูํในสภาวะของ
การเติบโต ๑ หมูํบ๎าน และอยูํในสภาวะของการพัฒนาคนจ านวน ๑ หมูํบ๎าน ส าหรับทิศทางการแก๎ไข
ปัญหาความยากจนมีหลายด๎านดังนี้ ๑)ด๎านการพัฒนาอาชีพ ๒)ด๎านการพัฒนากลุํม ๓)ด๎านการอนุรักษ์
ทรัพยากรปุาไม๎ของทั้งต าบลเพ่ือให๎เกิดการแก๎ไขปัญหาความยากจนของต าบลตะนาวศรีอยํางเป็น
รูปธรรมและสามารถด าเนินกิจกรรมได๎ คณะผู๎น าในชุมชนจึงเห็นวํา กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎
เป็นกิจกรรมที่ส าคัญจึงได๎มีการจัดท าเวทีประชาคมโดยกลุํมคนรักษ์ปุาสวนผึ้ง และกลุํมองค์กรอ่ืนใน
ชุมชนรํวมกันก าหนดกฎระเบียบการใช๎ประโยชน์จากปุาทั้งต าบล ทั้งปุาเบญจพรรณ และปุาไผํ โดย
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ปุาไม๎ให๎กับคนทั้งในและนอกชุมชนทราบ จัดตั้งราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุาท า
หน๎าที่ตรวจตราดูแลรักษาปุา ตลอดจนการดูแลไฟปุา ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของการอนุรักษ์ปุาในพ้ืนที่ 
สํวนบทเรียนที่ได๎รับจากการศึกษาวิจัย พบวํา คนจนในต าบลตะนาวศรีได๎รับการพัฒนาอยํางเสมอภาคใน
ด๎านการใช๎ประโยชน์จากปุาภายใต๎การรํวมคิดรํวมวิเคราะห์ รํวมปฏิบัติ และรํวมประโยชน์จากทุกภาคี
สํวนที่เกี่ยวข๎องในสังคม๕๑ 
 ศิริพงษ์  มุขศรี  ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “การด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล จังหวัด
สกลนคร” ผลการวิจัยพบวํา จังหวัดสกลนคร ได๎เริ่มจัดตั้งและด าเนินการตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๓๙ และได๎จ าแนกงานออกเป็น ๖ ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการบริหารส านักงาน การวาง
แผนพัฒนา การประชุมองค์การ การจัดท าข๎อบังคับต าบล การบริหารงานบุคคลและด๎านการบริหาร
งบประมาณ นอกจากนั้นยังพบวําการบริหารงานและปัญหาในการบริหารงานขององค์การบริหารสํวน
ต าบล ดังนี้ 

๑. องค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํมีส านักงานชั่วคราวเป็นที่ท าการ มีการบรรจุพนักงาน
สํวนต าบลแล๎วเกือบทุกต าแหนํง โดยได๎ด าเนินงานตามพัฒนาระยะ ๕ ปี มีการจัดท าแผนประจ าปี 
๒๕๔๐ แล๎วเสร็จเกือบทั้งหมด  คณะกรรมการสํวนใหญํมีความรู๎ความเข๎าใจในระเบียบขั้นตอนการ
ประชุมอยูํในระดับปานกลาง และมีสํวนรํวมในการจัดท าข๎อบังคับ  การใช๎เงินงบประมาณสํวนใหญํ
น าไปใช๎ในการพัฒนาแหลํงน้ าส าหรับบริโภค 

๒. องค์การบริหารสํวนต าบลสํวนใหญํ  ต๎องการมีที่ท าการถาวร  วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
บริหารงาน คณะกรรมการบางคนขาดความรู๎ ความเข๎าในกฎหมาย ข๎อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน

                                                 
๕๑เสนอ ศรีถม, “การด าเนินงานของพนักงานสํวนต าบลตามบทบาทขององค์การบริหารสํวน

ต าบลในเขตอ าเภอพรานกระตําย”, งานวิจัย, (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูํบ๎านจอมบึง.), ๒๕๔๐, ๒๔๕ หน๎า. 



 
๖๔ 

อยํางถํองแท๎  งบประมาณที่ได๎รับมีจ ากัด ไมํเพียงพอในการด าเนินงานและไมํได๎รับความรํวมมือจาก
ประชาชนเทําที่ควร๕๒ 

ยิ่ง กีรติบูรณะ ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “ระบบการด าเนินงานแบบมีสํวนรํวมเพ่ือกํอให๎เกิดผล
ความรํวมมือ”   เพ่ือให๎ข๎อมูลเชิงวิชาการ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให๎บริการการศึกษานอก
โรงเรียน ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน มีการพัฒนาคุณภาพ สร๎างความสมดุลระหวํางระบบการ
ด าเนินงานกับการมีสํวนรํวม โดยใช๎เทคนิคเดลฟายในการหารูปแบบเพ่ือใช๎รูปแบบในการวิจัย
ภาคสนาม เป็นระยะเวลา ๓ เดือนติดตํอกัน และน าผลการวิจัยจากการปฏิบัติจริงภาคสนามมา
อภิปราย เพ่ือปรับปรุงรูปแบบให๎สามารถน าไปประยุกต์ได๎ในสถานการณ์จริง ของการจัดการศึกษา
ของหนํวยงานการศึกษานอกโรงเรียนระดับจังหวัดและอ าเภอ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ ๕ จังหวัด และ ๕ 
อ าเภอ จากประชากรศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในเขตภาคกลาง ซึ่งมี ๑๗ จังหวัด โดยการสุํม
อยํางงําย และเลือกศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอในจังหวัดตัวอยําง จังหวัดละ ๑ อ าเภอ 
โดยวิธีการสุํมอยํางงําย บุคลากรในจังหวัดและอ าเภอตัวอยํางที่ได๎รับเกียรติ ให๎รํวมงานวิจัยครั้งนี้ได๎ใช๎
ขนาดตัวอยํางบุคลากรในจังหวัด และอ าเภอตัวอยํางที่ประสงค์จะรํวมการทดลองปฏิบัติจริงภาคสนาม
จ านวน ๑๑๖ คน เครื่องมือที่ใช๎ในงานวิจัยนี้คือ แบบสอบถาม แบบวัดผลความรํวมมือ และการ
สัมมนาแบบเจาะลึก (Indept Seminar) วิเคราะห์และประมวลผล โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS
๑๐.๐.๑ สถิติที่ใช๎คือการแจกแจงความถี่ฐานนิยม คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-
paired เพ่ือให๎ผลงานวิจัยนี้สามารถน าไปประยุกต์ได๎ตรงตามความต๎องการ ของประชากรของ
หนํวยงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  งานวิจัยครั้งนี้ได๎ส ารวจความ
ต๎องการการมีระบบการด าเนินงาน แบบมีสํวนรํวมจากประชากร  ซึ่งเป็นบุคลากรในหนํวยงาน
การศึกษานอกโรงเรียน ระดับจังหวัดและอ าเภอทั่วประเทศรวม ๗๖ จังหวัด และ ๘๑๖ อ าเภอ กับทั้ง
ได๎ส ารวจสภาพระบบการด าเนินงานแบบมีสํวนรํวม ที่มีอยูํจริงในปัจจุบันพบวํา ประชากรสํวนใหญํ
และเกือบทุกคนมีความต๎องการระบบการด าเนินงาน แบบมีสํวนรํวมสูงกวําระบบการด าเนินงานที่
เป็นอยูํจริงในปัจจุบันมาก จากผลการเสาะหารูปแบบระบบการด าเนินงานแบบมีสํวนรํวม โดยให๎
ผู๎เชี่ยวชาญจ านวน ๒๖ คน รํวมพิจารณาตามเทคนิคเดลฟาย ๒ รอบ โดยอาศัยแนวคิดระบบการ
ด าเนินงานของเดมมิ่งผสมผสาน กับแนวคิดความรํวมมือของ Cohen และ Unhoff พบวําสํวนใหญํ
เห็นตรงกันวํารูปแบบผสมผสานแนวคิดความรํวมมือของ Deming และ แนวคิดของ Coohen และ 
Unhoff เป็นรูปแบบที่สามารถน าไปประยุกต์ในการจัดให๎บริการการศึกษานอกโรงเรียนในหนํวยงาน
ระดับจังหวัดและอ าเภอได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปแบบระบบการด าเนินงานแบบมีสํวนรํวม
เพ่ือกํอให๎เกิดผลความรํวมมือ ที่เสนอให๎น าไปทดลองปฏิบัติจริงภาคสนาม จากผลการทดลองปฏิบัติ
จริงภาคสนามในจังหวัดอ าเภอตัวอยําง พบวํา ผลของความรํวมมือที่เกิดจากการน ารูปแบบระบบการ
ด าเนินงานแบบมีสํวนรํวม เพ่ือกํอให๎เกิดผลความรํวมมือกํอนและหลังการทดลองเกือบทุกด๎าน และ

                                                 
๕๒ศิริพงษ์  มุขศรี, “การด าเนินงานของพนักงานสํวนต าบลตามบทบาทขององค์การบริหาร

สํวนต าบลในเขตอ าเภอพรานกระตําย”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๔๐, ๑๔๒ หน๎า. 



 
๖๕ 

เกือบทุกกิจกรรม ไมํมีความแตกตํางกัน คงมีกิจกรรม ๒ กิจกรรมจาก ๖๑ กิจกรรมเทํานั้น ที่แตกตําง
กันและยังพบวํามีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่หลังการทดลองแล๎งเกิดผลของความรํวมมือลดลง  ด๎วยผล
การทดลองเป็นเชํนดังกลําวข๎างต๎น กลุํมเปูาหมาย (Focus Group) ได๎เสนอผลสรุปการอภิปรายวํา
ควรมีการใช๎กระบวนการกลุํม คณะท างาน การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือการนิเทศ การสร๎าง
บรรยากาศในการท างานแบบรํวมมือด๎วยการสร๎างระบบสารสนเทศ การสนับสนุนทรัพยากรและการ
ให๎มีสํวนรํวมในผลประโยชน์และใช๎ยุทธศาสตร์การท างานเชิงรุกมากกวําตั้งรับ  ยุทธศาสตร์การสร๎าง
ประสบการณ์หลากหลายให๎บุคลากรและการพัฒนาองค์ความรู๎ อนึ่งการเกิดผลความรํวมมือเกิดได๎ทั้ง
ในด๎านบวกและด๎านลบ การค านึงถึงสถานการณ์ ความมากน๎อยของการใช๎วิธีการการรํวมมือในการ
ตัดสินใจ ปัจจัยเหลํานี้หากใช๎รํวมกับระบบการด าเนินงานแบบมีสํวนรํวมเพ่ือกํอให๎เกิดผลความรํวมมือ 
จักกํอให๎เกิดประสิทธิภาพในการบริการกระบวนการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
บรรลุจุดหมายปลายทางท่ีพึงประสงค์ตํอไป๕๓ 
 จรัส ปันธิ ได๎ศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์ประยุกต์หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานบุคคล 
มาประยุกต์ใช๎ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ตั้งแตํกํอตั้งจนถึงปัจจุบัน โดยศึกษา
วิเคราะห์จากเอกสารเป็นหลัก และน ามาเสนอด๎วยการพรรณนา จากการศึกษาพบวํา “การบริหารงานบุคคล
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับคนทั้งสิ้นเริ่มตั้งแตํการสรรหาคนเข๎าสูํองค์กร จนกระทั่งพ๎นจากองค์กรไป 
กระบวนการในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหมํตั้งแตํกํอตั้งจนถึงปัจจุบันได๎บริหารงานโดย
ยึดหลักระบบราชการ น าระบบคุณธรรม จริยธรรม การบริหารแบบธรรมาภิบาล และหลักแหํงสัจจะ ตาม
ปณิธานและภาษิตของมหาวิทยาลัย ที่มีจุดมุํงหมายเพ่ือจะสร๎างบุคลากรทุกฝุายให๎มีความรู๎ฝึกฝนตนเอง จน
สามารถเป็นที่ยอมรับเคารพนับถือ เป็นผู๎ที่สามารถครองตน และครองงานได๎ ซึ่งเป็นการสอดคล๎องกับหลัก
สาราณียธรรม ๖ ประการ ของพระพุทธศาสนา กลําวคือ เป็นการแสดงความรัก ความเมตตาตํอกัน 
สนับสนุนชํวยเหลือเกื้อกูลกัน ให๎ค าแนะน าชี้แนะในสิ่งที่ดีงาม มีความหวังดี ปรารถนาดีตํอกัน ให๎ความ
อนุเคราะห์ชํวยเหลือแบํงปันกัน ยึดมั่นในศีลธรรมอันดี ตามกฎ แบบแผน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
ตลอดถึงมีความคิดเห็นที่เกื้อกูลกัน เป็นไปในท านองเดียวกัน เมื่อมีข๎อสงสัยหรือความไมํชัดเจนก็น ามา
ปรึกษาหารือกันอยูํตลอดเวลา โดยหลักสาราณียธรรม ๖ ประการนั้น มหาวิทยาลัยสามารถน ามาประยุกต์ใช๎
ในการบริหารงานบุคคลได๎เป็นอยํางดีทุกระดับ ทั้งระดับผู๎บริหาร ผู๎บังคับบัญชา ตัวเอง เพ่ือนรํวมงาน และ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา สํงผลให๎การบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลัยเชียงใหมํ ประสบความส าเร็จ และพัฒนามา
โดยตลอด”๕๔  

ธานินทร์  อินทรเสนีย์  ได๎ท าการวิจัย เรื่อง “วิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินงานขององค์การ-
บริหารสํวนต าบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารสํวนต าบลในอ าเภอบ๎านฉาง” ผลการวิจัยพบวํา “การ
พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล ในเรื่องบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 

                                                 
๕๓ยิ่ง กีรติบูรณะ, ระบบการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อก่อให้เกิดผลความร่วมมือ, 

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.), (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๔, ๒๔๓ หน๎า. 
๕๔จรัส ปันธิ, “วิเคราะห์การประยุกต์ใช๎หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานบุคคล”, 

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ), ๒๕๔๗, 
๑๖๔ หนา๎.  



 
๖๖ 

งบประมาณ การบริหารจัดการ ต๎องด าเนินการให๎บุคลากรได๎รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ิมพูน
ความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎องตามระเบียบกฎหมาย วัสดุ
อุปกรณ์ต๎องปรับปรุงให๎ทันสมัยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติหน๎าที่ใน
ปัจจุบันงบประมาณต๎องวางระบบการจัดท าแผนที่ภาษีให๎สามารถจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น  สามารถบริหาร
งบประมาณได๎ด๎วยตนเองอยํางเพียงพอ การบริหารบุคลากรให๎เพียงพอตํอภารกิจที่เพ่ิมขึ้นตามแผน
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ  โดยต๎องมีการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในระบบงาน  เข๎ามา
ปฏิบัติหน๎าที่ตามโครงสร๎างกรอบอัตราขององค์การบริหารสํวนต าบลมีกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมกับ
งานในปัจจุบันมีการประสานงานกันภายในหนํวยงาน  และแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์การ -
บริหารสํวนต าบลที่ส าคัญอีกอยํางหนึ่ง คือ การให๎บุคลากรได๎รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ มีการเพ่ิมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ให๎เพียงพอตํอการปฏิบัติงาน อบรม
บุคลากรให๎มีทักษะในการปฏิบัติหน๎าที่ และมีแนวทางในการพัฒนาในด๎านตําง ๆ ให๎เกิดประสิทธิภาพ
ตํอการด าเนินงาน เป็นการพัฒนาศักยภาพที่บรรลุตํอองค์การบริหารสํวนต าบล๕๕ 

เสน่ห์  สนองพงษ์ ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวน
ต าบลในการปฏิบัติงานด๎านโยธา : กรณีศึกษาองค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอบ๎านฉาง จังหวัด
ระยอง” โดยการวิเคราะห์รูปแบบและพัฒนารูปแบบตามความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวน
ต าบลในการปฏิบัติงานด๎านโยธา ในเขตอ าเภอบ๎านฉาง จังหวัดระยอง ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลใช๎
วิธีการสัมภาษณ์กลุํมตัวอยํางที่เป็นปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล หัวหน๎าสํวนโยธา นายชํางโยธา 
และชํางโยธา จ านวน ๑๐ คน และวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วย สถิติ ความถี่ และร๎อยละ สํวนผลการสัมภาษณ์
กลุํมตัวอยํางใช๎การวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบวํา ๑) ความรํวมมือเกี่ยวกับการจัดท าแผนและ
วางแผน มีความรํวมมือในเรื่องการประสานงานรํวมกันคิด ประชุมสัมมนาปรึกษาหารือบุคคลในแผนก
รํวมปฏิบัติงานโดยไมํต๎องค านึงวําเป็นหน๎าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือให๎ได๎ผลงานที่รวดเร็วถูกต๎อง มี
ความสอดคล๎องตรงกับความต๎องการของประชาชนตามแผนพัฒนา  รํวมมือเกี่ยวกับการตรวจสอบ
โครงการให๎ถูกต๎องให๎เป็นไปตามระเบียบและมีการปรับปรุงแก๎ไขเครื่องมืออุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย
น ามาใช๎การได๎ ๒) รูปแบบของความรํวมมือ การจัดท าแผนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประชาชนมีการวางแผน เรียงล าดับความส าคัญกํอน-หลัง ของโครงสร๎างพ้ืนฐาน จะต๎องประสานงาน
กับแตํละฝุาย ตามความถนัดในหน๎าที่และปฏิบัติงานตามค าสั่งผู๎บังคับบัญชาให๎มีความถูกต๎องรํวมมือ
ตรวจสอบโครงการให๎ถูกต๎องให๎เป็นตามกฎเกณฑ์ ปรึกษาหารือกันทุก ๆ ด๎าน ๓) ปัญหาความรํวมมือ 
ได๎แกํ ความไมํแนํนอนของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงโครงการบํอยท าให๎การท างานไมํเป็นไปตามแผน 
ข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณไมํเพียงพอกับโครงการที่จะพัฒนาการท างานมีผลประโยชน์เข๎ามาเกี่ยวข๎อง 
ท าให๎บุคคลบางสํวนขาดจรรยาบรรณและการไมํยอมรับฝังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน  ประชาชนยังไมํมี
ความเข๎าใจจึงยังไมํสนใจให๎ความรํวมมือในสํวนโครงการเทําที่ควร ๔) การพัฒนารูปแบบความรํวมมือ

                                                 
๕๕ธานินทร์  อินทรเสนีย์, “วิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล : 

ศึกษากรณีองค์การบริหารสํวนต าบลในอ าเภอบ๎านฉาง”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๔๗, ๑๕๒ หน๎า. 

 
 



 
๖๗ 

พบวําความจัดให๎มีการประชุม ประสานงานระหวํางผู๎รํวมงาน และหัวหน๎างาน ให๎เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือลดความขัดแย๎งในการรํวมปฏิบัติงานสํงเสริมให๎มีการอบรมสัมมนาในด๎าน ตําง ๆ  เพ่ิม
ประสบการณ์ของบุคลากรในทุกด๎าน ทั้งทางกฎหมาย เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยํางเป็นระบบตํอเนื่อง
ยั่งยืน๕๖ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได๎ท าการวิจัย เรื่อง “การศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนในการให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา”  

ผลการวิจัยพบวํา  องค์การบริหารสํวนต าบลเป็นรูปแบบการปกครองที่รัฐได๎กระจายอ านาจ
ให๎กับประชาชนปกครองตนเอง มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารสํวนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ แนวความคิดในการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎ยึดหลัก ๓ ประการ คือ ด๎านความอิสระในการก าหนด
นโยบายและการบริหารจัดการ ด๎านการบริหารราชการแผํนดินและการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น และ
ด๎านประสิทธิภาพการบริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยรัฐต๎องกระจายอ านาจให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นให๎ประชาชนได๎รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
สํวนต าบล ก าหนดอ านาจหน๎าที่ตํอชุมชน หมูํบ๎าน ต าบล ไว๎ดังนี้  

๑. เป็นองค์กรในการบริหารจัดการ พัฒนาต าบล เป็นไปตามนโยบายกระจายอ านาจให๎แกํ
ท๎องถิ่น ในการบริหารกิจการของต าบล ทั้ง ด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

๒. เป็นหนํวยปฏิบัติและประสานทรัพยากรระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลกับท๎องถิ่ น    
อ่ืน ๆ รวมทั้งหนํวยราชการ และหนํวยเอกชนอื่น ๆ 

๓. เป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นและผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลและนายกองค์การบริหารสํวนต าบล) เข๎าไปมีสํวนรํวม 
ตัดสินใจ ในการจัดการงบประมาณ รายได๎ ทรัพย์สิน และการระดมทุนเพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

๔. เป็นการสํงเสริมและพัฒนาคนในท๎องถิ่นให๎มีความสามารถท างานรับใช๎ท๎องถิ่นอยํางเต็ม
ก าลัง และกํอให๎เกิดการจ๎างงานขึ้นในท๎องถิ่น เชํน สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล พนักงานสํวน
ต าบลและพนักงานจ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบล 

๕. เป็นการสํงเสริมการใช๎สิทธิและหน๎าที่ของพลเมืองในการมีสํวนรํวมพัฒนาท๎องถิ่น 
ตรวจสอบการท างาน และการใช๎สิทธิเข๎าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล ที่ไมํ
โปรํงใส ตามบทบาทหน๎าที่ในการเลือกตั้ง ก ากับควบคุม และการถอดถอนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
สํวนต าบล ที่ไมํโปรํงใส 

โดยอ านาจหน๎าที่และภารกิจท าให๎บทบาทขององค์การบริหารสํวนต าบลมีความส าคัญอยํางยิ่ง
ตํอการสร๎างความเข๎มแข็ง และความเจริญงอกงามของทุกๆ องค์ประกอบชุมชนให๎สมดุล นอกจากนี้
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) 
                                                 

๕๖เสนํห์  สนองพงษ์ “การศึกษาความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลในการ
ปฏิบัติงานด๎านโยธา : กรณีศึกษาองค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอบ๎านฉาง จังหวัดระยอง”, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๔๘, ๑๓๒ หน๎า. 

 



 
๖๘ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ในสํวนอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล มาตราที่ ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ 
วํามีอ านาจหน๎าที่ทั้งในทั้ง ด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งบริการสาธารณะตําง ๆ ซึ่งใน
การให๎บริการสาธารณะเป็นการท าให๎ในฐานะที่เป็นหน๎าที่ของหนํวยงานที่ มีอ านาจกระท าเพ่ือ
ตอบสนองตํอความต๎องการเพื่อให๎เกิดความพึงพอใจ องค์การบริหารสํวนต าบลเป็นหนํวยการปกครอง
ท๎องถิ่นที่เล็กที่สุด มีอ านาจหน๎าที่บริหารจัดการด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จัดให๎มีและ
บ ารุงรักษาทางน้ า และทางบก รักษาความสะอาดของถนนทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ ปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
สํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ 
คุ๎มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น ให๎มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค เพ่ือใช๎ในการเกษตร ให๎มี
และบ ารุงการไฟฟูาและประปา ให๎มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า ให๎มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การ
กีฬาการพักผํอนหยํอนใจและสวนสาธารณะ สํงเสริมอาชีพของราษฎรให๎มีตลาด ทําเทียบเรือ และทํา
ข๎าม การทํองเที่ยว การผังเมือง และอ่ืนๆ องค์การบริหารสํวนต าบลเป็นหนํวยการปกครองที่ต๎องมีการ
เลือกตั้งผู๎บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลทุก ๔ ปี องค์การบริหารสํวนต าบล จัดได๎วํา
เป็นหนํวยงานที่ดูแลความเป็นอยูํของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่เล็กที่สุด ซึ่ง องค์การบริหารสํวนต าบลมี
อ านาจหน๎าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารสํวนต าบลทุก ๆ ด๎าน เชํน การจัดท างบประมาณและ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว๎  

ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบล เป็นที่ถกเถียงกันตั้งแตํต๎นวําไมํใชํกระบวนการสร๎าง
ประชาสังคมที่แท๎จริง เพราะประชาสังคมในประเทศตะวันตกเกิดจากการที่ประชาชนรวมตัวเป็น
ประชาสังคมแล๎วควบคุมรัฐอีกที แตํองค์การบริหารสํวนต าบลของไทยเป็นการจัดตั้งจากสํวนกลาง 
อยํางไรก็ตามสังคมไทยมีพัฒนาการตํางจากสังคมตะวันตก ระบบมูลนายใช๎กลไกมูลนายดูแลไพรํ 
ตํอมาระบบราชการก็ท าหน๎าที่ดูแลราษฎร ฉะนั้นการเกิดของประชาสังคมเป็นไปได๎ยากกวําในสังคม
ตะวันตก แตํสังคมไทยไมํจ าเป็นต๎องพัฒนาเป็นเส๎นตรงตามแบบตะวันตก การสร๎างองค์การบริหาร
สํวนต าบลจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะกระตุ๎นให๎เกิดประชาสังคม โดยประชาชนสามารถควบคุมการ
บริหารความเป็นอยูํพ้ืนฐานของชีวิตตนเอง โดยเลือกตั้งตัวแทนเข๎าไปดูแล และกิจกรรมตํางๆ เหลํานี้ 
จะเป็นกิจกรรมที่สํงผลตํอชีวิตของประชาชนโดยตรง๕๗  
 เกศแก้ว พลวิชิต ได๎ท าการวิจัยเรื่อง”ระบบการบริหารขององค์การบริหารสํวนต าบล : ศึกษา 
เฉพาะกรณีองค์การบริหารสํวนต าบลอํุมเมํา อ าเภอโพนทอง จังหวัดร๎อยเอ็ด” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือ
ศึกษาระบบการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารสํวน
ต าบลอํุมเมํา อ าเภอโพนทอง จังหวัดร๎อยเอ็ด ๒) เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก๎ไขการบริหารของ
องค์การบริหารสํวนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารสํวนต าบลอํุมเมํา อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร๎อยเอ็ด ผลการวิจัยพบวํา ระบบการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลอํุมเมํา อ าเภอโพนทอง 

                                                 

 ๕๗ การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให๎บริการขององค์การบริหารสํวนต าบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานผลการวิจัย, (สถาบันวิจัยและพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราช-
นครินทร์), ๒๕๔๙, ๘๖ หน๎า. 



 
๖๙ 

จังหวัดร๎อยเอ็ด โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ทั้ง ๔ ด๎าน เรียงล าดับคําเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ าดังนี้ ด๎าน
บริหารงานคลังและงบประมาณ ด๎านการบริหารงานทั่วไป ด๎านบริหารงานชําง และด๎านการ
บริหารงานบุคคล เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านระบบการบริหารงานด๎านการบริหารงานทั่วไป 
โดยรวมมีปัญหาอยูํในระดับปานกลาง เนื่องจากองค์การบริหารสํวนต าบล มีความสามารถในการ
บริหารงานปานกลาง เจ๎าหน๎าที่ทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจในระเบียบงานสารบัญน๎อย มีระดับปัญหา
ปานกลางเกี่ยวกับระเบียบข๎อบังคับแนวทางปฏิบัติตําง ๆ ที่ไมํเอ้ือตํอการบริหารงานขององค์การ-
บริหารสํวนต าบล และความเข๎าใจในระเบียบกฎหมาย ของเจ๎าหน๎าที่ เจ๎าหน๎าที่ยังขาดความรู๎ในเรื่อง
ระเบียบที่จ าเป็นต๎องใช๎ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล๎องกับปัจจุบันนี้ มีระเบียบกฎหมายที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น แตํแนวทางการปฏิบัติยังไมํชัดเจนเทําที่ควร และเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานขาดความรู๎ความเข๎าใจ
เรื่องกฎหมายระเบียบตําง ๆ นอกจากนี้ฝุายผู๎บริหารและสมาชิกสภาสํวนใหญํมีคุณวุฒิต่ า ยังไมํศึกษา 
ท าความเข๎าใจหน๎าที่ของตนเองท าให๎การบริหารงานในองค์กรไมํสามารถบริหารได๎มีประสิทธิภาพ
เทําที่ควร การมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดท าแผน ความรู๎ ความเข๎าใจในการจัดท าแผนของ
เจ๎าหน๎าที่ การจัดท าแผนไมํสอดคล๎องตามกรอบของทางราชการก าหนด๕๘ 

ไชยเดช  มะโนรส   ได๎ท าการวิจัย เรื่อง “ศึกษาบทบาทผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบล : 
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารสํวนต าบลปุาไหนํ อ าเภอพร๎าว จังหวัดเชียงใหมํ” มีวัตถุประสงค์ ๑) 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอบทบาทผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลปุาไหนํ อ าเภอ
พร๎าว จังหวัดเชียงใหมํ ๒) เพ่ือศึกษาปัญหา แนวทางแก๎ไข ในการบริหารงานขององค์การบริหารสํวน
ปุาไหนํ อ าเภอพร๎าว จังหวัดเชียงใหมํ ผลการวิจัยพบวํา บทบาทผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลปุา
ไหนํ ด๎านนโยบายในการบริหารงาน อยูํในระดับดี โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ ๓.๓๕ ด๎านการพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต าบลตามกฎหมายก าหนด อยูํในระดับดี โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ ๓.๔๒ ด๎านการบริหารงาน
บุคคล อยูํในระดับดี โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ ๓.๕๒ และด๎านรายได๎และงบประมาณ อยูํในระดับดี โดยมี
คําเฉลี่ยเทํากับ ๓.๔๒๕๙ 

พระกรศิริ กนฺตสิริ (คตภูธร) ได๎ท าการวิจัยเรื่อง “การด าเนินงานของพนักงานสํวนต าบลตาม
บทบาทขององค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอพรานกระตําย” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาการ
ด าเนินงานของพนักงานสํวนต าบลตามบทบาทขององค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอพราน
กระตําย ๒) เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานของพนักงานสํวนต าบลตามบทบาทขององค์การบริหาร
สํวนต าบลในเขตอ าเภอพรานกระตํายที่ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานตํางกัน ๓)  
เพ่ือเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของพนักงานสํวนต าบลตามบทบาทขององค์การบริหารสํวน
ต าบลในเขตอ าเภอพรานกระตําย ผลการวิจัยพบวํา การด าเนินงานของพนักงานสํวนต าบลตาม

                                                 

 ๕๘เกศแก๎ว พลวิชิต, “ระบบการบริหารขององค์การบริหารสํวนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี
องค์การบริหารสํวนต าบลต าบลอํุมเมํา อ าเภอโพนทอง จังหวัดร๎อยเอ็ด, สารนิพนธ์ศาสนศาตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, ๑๔๓ หน๎า. 

๕๙ไชยเดช  มะโนรส, “ศึกษาบทบาทผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณี
องค์การบริหารสํวนต าบลปุาไหนํ อ าเภอพร๎าว จังหวัดเชียงใหมํ”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, ๑๓๗ หน๎า. 



 
๗๐ 

บทบาทขององค์การบริหารสํวนต าบลในเขตพรานกระตําย ด๎านการจัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ซึ่งหมายความวํา พนักงานสํวนต าบลมีทัศนคติในด๎านการ
จัดการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบกที่ดีก็ด๎วยมองวําเมื่อมีงบประมาณในการท านุบ ารุงก็จะสามารถ
สร๎างประโยชน์  หรือสร๎างความสะดวกสบายให๎เกิดแกํชุมชนแตํก็คงจะไมํเน๎นที่งบประมาณมากเกินไป
การขอความรํวมจากภาคเอกชนก็ส าคัญ ด๎วยการจัดซํอมบ ารุงหรือประเมินผลงานอยูํตลอดทั้งปีนั้นก็
เป็นแนวทางที่พนักงานสํวนต าบลควรจะรักษาไว๎ซึ่งความรํวมมือจากทุกฝุายทั้งภาคประชาชนและ
เอกชน การพัฒนาถึงจะก๎าวหน๎าไปได๎  เพ่ือเพ่ิมระดับการด าเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหาร-
สํวนต าบลให๎มากที่สุด 

จากผลการวิเคราะห์ข๎อมูล พบวํา การด าเนินงานของพนักงานสํวนต าบลตามบทบาทของ
องค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอพรานกระตําย ด๎านการปูองกันและระงับโรคติดตํอโดยรวมอยูํ
ในระดับปานกลาง ซึ่งหมายความวํา พนักงานสํวนต าบลมีความคิดเห็นวําการที่จะขจัดโรคภัยตําง ๆ 
ให๎หายขาดไปนั้น ต๎องมีการปูองกันซึ่งการปูองกันที่ดีที่สุดคือการท าความเข๎าใจให๎ประชาชนรู๎จักการ
เอาใจใสํตนเองและเอาใจใสํในเคหสถานที่ตนเองอาศัยอยูํวํามีความปลอดภัย มีความสะอาดอันจะ
น ามาซึ่งมาตรการปูองกันชุมชน  และพนักงานสํวนต าบลก็ด าเนินการในด๎านตามก าลังที่ตนเองจะ
สามารถท าได๎ด๎วยการให๎ความรู๎ ให๎ค าปรึกษาแกํประชาชนเป็นเบื้องต๎นและคอยรายงานผลแกํผู๎บริหาร
เพ่ือการเพ่ิมแผนการปูองกันหรือเพ่ิมงบประมาณในการปูองกันแนวทางนี้องค์การบริหารสํวนต าบล
ควรรักษาไว๎และพนักงานสํวนต าบลควรคงไว๎ซึ่งแนวทางอันแนํวแนํของตนเอง เพ่ือเพ่ิมระดับการ
ด าเนินงานตามตามบทบาทขององค์การบริหารสํวนต าบลให๎มากที่สุด 

จากผลการวิเคราะห์ข๎อมูลพบวํา การด าเนินงานของพนักงานสํวนต าบลบทบาทขององค์การ-
บริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอพรานกระตําย ด๎านการสํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
โดยรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งหมายความวํา พนักงานสํวนต าบลถือวําการศึกษาเป็นเครื่องที่ส าคัญจะ
สร๎างความมั่นคงและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคคลในสังคมทัศนคติที่มีตํอการศึกษาถือวํามี
มากพอแตํทั้งนั้นการศึกษาจะต๎องมาควบคูํหรือน าหน๎าด๎วยคุณธรรมประจ าตัว การที่ศาสนาและ
วัฒนธรรมเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องกับกระบวนการทางการศึกษาเป็นการยืนยันวําผู๎ที่มีการศึกษาและ
วัฒนธรรมเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องกับกระบวนการทางการศึกษาเป็นการยืนวําผู๎ที่มีการศึกษาจะ
เพียบพร๎อมด๎วยคุณธรรม ดั่งที่พนักงานสํวนต าบลพยายามที่จะคงไว๎ซึ่งกระบวนการศึกษาที่ประสบ
ผลส าเร็จและมุํงพัฒนา ดังนั้นควรมีการรักษาแนวทางท่ีจะพัฒนาการศึกษาให๎เทําเทียมและทั่วถึงถือวํา
เป็นแนวทางที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรกระท าเปูนอยํางยิ่ง เพ่ือเพ่ิมระดับการด าเนินงานตาม
บทบาทขององค์การบริหารสํวนต าบลให๎มากที่สุด 

จากผลการวิเคราะห์ข๎อมูล พบวํา การด าเนินงานของพนักงานสํวนต าบลตามบทบาทของ
องค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอพรานกระตําย ด๎านปฏิบัติหน๎าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการ
มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบบุคลากร ให๎ตามความจ าเป็นและสมควร  โดยรวมอยูํในระดับ
มาก  ซึ่งหมายความวํา  พนักงานสํวนต าบลมีความรับผิดชอบในบทบาทของตนเอง มีความรับผิดชอบ
ในหน๎าที่ของตนเอง และในบทบาทหน๎าที่แทรกซ๎อนซึ่งจะน ามาซึ่งความเจริญรุํงเรืองของหนํวยงาน



 
๗๑ 

ของตนเอง  ถือเป็นหลักที่ควรรักษาและยึดถือไว๎เป็นแบบอยํางท่ีดีตํอบุคคลรุํนหลัง  เพ่ือเพ่ิมระดับการ
ด าเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารสํวนต าบลให๎มากท่ีสุด๖๐ 

๑.๗.๓ บทความท่ีเกี่ยวข้อง 
 สาโรช คัชมาตย์ ได๎เขียนบทความเรื่อง “การจัดการบริการสาธารณะบนแนวคิดความรํวมมือ
ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น”  ซึ่งการจัดการบริการสาธารณะบนแนวคิดความรํวมมือระหวําง
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นวิธีการในการให๎บริการสาธารณะวิธีการหนึ่งที่เน๎นการแก๎ไขปัญหาการ
ขาดแคลนทรัพยากรเพ่ือใช๎ประโยชน์รํวมกันให๎เกิดความคุ๎มคําสูงสุด ซึ่งรูปแบบของความรํวมมือ
ดังกลําวปรากฏในหลายลักษณะ ตั้งแตํความรวมมือในระดับหลวม ๆ ไมํเป็นทางการ ซึ่งเกิดจาก
ความสัมพันธ์อันดีระหวํางผู๎น าท๎องถิ่น ไปจนถึงระดับที่มีการรวมกลุํมจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีสถานะเป็น
นิติบุคคล ส าหรับประเทศไทยในอดีตจะพบแตํความรํวมมือในระดับหลวม ๆ และการมอบหมายให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการแทนเทํานั้น ในขณะที่การจัดตั้งองค์กรความรํวมมือที่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคลยังไมํปรากฏขึ้น ถึงแม๎วําจะมีการก าหนดไว๎ในกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข๎องก็ตาม ศึกษาข๎อจ ากัดของประเทศไทยที่ไมํสามารถจัดตั้งความ
รํวมมือดังกลําว และได๎เสนอแนวทางแนวทางในการจัดตั้งองค์กรความรํวมมือให๎เกิดผลเป็นรูปธรรม
ตํอไป๖๑ 
 

๑.๘ ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใชใ้นการวิจัย 
 รูปแบบ หมายถึง แนวทางความรํวมมือด๎วยหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารสํวนต าบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง การด าเนินกิจกรรมตําง ๆ รวม ๔ 
ด๎าน คือ ด๎านการก าหนดนโยบาย ด๎านการให๎บริการสาธารณะ ด๎านการบริหารงบประมาณ และด๎าน
การบริหารจัดการบุคลากร ขององค์การบริหารสํวนต าบล  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ด้านการก าหนดนโยบาย หมายถึง กระบวนการความรํวมมือในการวางแผนก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาให๎เป็นไปตามความต๎องการของประชาชน และเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 
 ด้านการให้บริการสาธารณะ หมายถึง กระบวนการความรํวมมือในการให๎บริการสาธารณะ
แกํประชาชน ได๎แกํ การจัดให๎มี และบ ารุงรักษาทางบก และทางน้ า การกํอสร๎างสะพาน การไฟฟูา 
กิจการประปา การบรรเทาสาธารณภัยตําง ๆ เป็นต๎น 
 ด้านการบริหารงบประมาณ หมายถึง กระบวนการความรํวมมือในการบริหารงบประมาณ 
ในการรํวมกันพัฒนาให๎เป็นไปตามความต๎องการของประชาชน และเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 

                                                 
๖๐พระกรศิริ กนฺตสิริ (คตภูธร) , “การด าเนินงานของพนักงานสํวนต าบลตามบทบาทของ

องค์การบริหารสํวนต าบลในเขตอ าเภอพรานกระตําย”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒, ๑๖๗ หน๎า.   

๖๑สาโรช คัชมาตย์, วารสารการพัฒนาท๎องถิ่น, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มิถุนายน – กันยายน 
๒๕๕๐, ๗๘ หน๎า. 



 
๗๒ 

 ด้านการบริหารจัดการบุคลากร หมายถึง กระบวนการความรํวมมือในการบริหารจัดการ
บุคลากร ในการรํวมกันพัฒนาให๎เป็นไปตามความต๎องการของประชาชน  

องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง องค์การบริหารสํวนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 
๗๙ แหํง 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง นายกองค์การบริหารสํวนต าบล ที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายวําด๎วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นและผู๎บริหารท๎องถิ่น 
ขององค์การบริหารสํวนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน ๑๑ อ าเภอ ๆ ละ ๑ แหํง รวม ๑๑ แหํง 

หลักสาราณียธรรม หมายถึง หลักสาราณียธรรม ๖ ตามหลักพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก 
 

๑.๙ สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง บูรณาการความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลด๎วยหลักสาราณียธรรม นี้  
ผู๎วิจัยได๎พิจารณาเลือกแนวทางของหลักสาราณียธรรม ๖ ได๎แกํ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
มโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา มาบูรณาการกับความรํวมมือระหวํางองค์การ-
บริหารสํวนต าบล รวม ๔ ด๎าน  ได๎แกํ ด๎านการก าหนดนโยบาย ด๎านการให๎บริการสาธารณะ ด๎านการบริหาร
งบประมาณ และด๎านการบริหารจัดการบุคลากร โดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดที่ใช๎ในการวิจัย ได๎ดังนี้ 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิภาพที่ ๑.๙.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

ความร่วมมือระหว่าง 

องค์การบริหารส่วนต าบล ๔ ด้าน 
หลักสาราณียธรรม 

 

MODEL 

บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
ด้วยหลักสาราณียธรรม 

 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

เอกสาร/สัมภาษณ์เชิงลึก 
 



 
๗๓ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาข๎อมูลจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ได๎แกํ 
คัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ต ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ของหลักสาราณียธรรม ๖ และความ
รํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบล น าข๎อมูลที่ได๎รับมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดประเภท 
หมวดหมูํ และบูรณาการกัน จัดท าแบบสอบถาม และน าไปท าการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญ เพ่ือหาความ
เชื่อมั่นในข๎อมูล น ามาบูรณาการ วิเคราะห์เรียบเรียง น าเสนอเป็นองค์ความรู๎ใหมํ (NEW MODEL) 
“รูปแบบบูรณาการความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลด๎วยหลักสาราณียธรรม” เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบความรํวมมือระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
เป็นแนวทางการพัฒนาความรํวมมือของท๎องถิ่นในระดับประเทศตํอไป 



 
บทท่ี ๒ 

ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

การวิจัย เรื่อง บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรม 
ในบทที่ ๒ เป็นการศึกษาให้ทราบถึงความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล และศึกษาความร่วมมือ
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล รวม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการให้บริการ
สาธารณะ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารจัดการบุคลากร ดังต่อไปนี้ 
 

๒.๑ ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบล (Sub-district Administration Organizations) เป็นหน่วย

ราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีรูปของการปกครองตนเอง (Local Self 
Government) ที่จ าเป็นและมีความส าคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่าง ๆ เฉพาะอย่าง
ยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National 
Security) จัดท าบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกชุมชนในการด าเนินงานที่สนองตอบต่อความ
ต้องการของแต่ละชุมชนได้ และรวมทั้งการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือ
เจ้าหน้าที่ด าเนินงานให้ทั่วถึงได้ จึงเป็นผลให้มีบทบาทและความส าคัญเกิดขึ้นที่จะรักษาความมั่นคง
และความผาสุกของประชาชน๑ 
 ก. รูปแบบโครงสร้างอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑.  ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบล เดิมสภาต าบลได้จัดตั้งขึ้นตามค าสั่ง
กระทรวงมหาดไทยที่  ๒๒๒/๒๔๙๙  ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๙๙ เป็นกฎหมายที่ใช้จัดระเบียบงานใน
ต าบลแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ นับตั้งแต่ พ.ร.บ.สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ท าให้มีการ
ปรับฐานะการบริหารงานในระดับต าบล โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาต าบลทั่ว
ประเทศ โดยแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้  
 ๑) รูปแบบ “สภาต าบล” ได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล อันได้แก่ สภาต าบลที่มีรายได้  
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๒) รูปแบบ “องค์การบริหารส่วนต าบล” (อบต.) ตั้งขึ้นจากสภาต าบลที่มีรายได้ (โดยไม่รวม
เงินอุดหนุน)  ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับการ
ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  
 หลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้สภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ตามพระราชบัญญัติสภา-
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ก าหนดว่าถ้าสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่ร่วมเงิน
อุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน อาจ

                                                           
๑โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน 

จ ากัด, ๒๕๔๒), หน้า หน้า ๑๖๙-๑๗๐. 
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จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาในประกาศนั้นให้ระบุชื่อ และเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบล  ให้พ้นจากอ านาจแห่งสภาต าบล  นับแต่วันที่กระทรวง มหาดไทย
ได้ประกาศจัดตั้งข้ึนเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  และ
ขอให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ์ สิทธิ์เรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของ สภาต าบลไปเป็น
ขององค์การบริหารส่วนต าบล๒ 
 ๒. โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลปัจจุบัน  มี
ลักษณะโครงสร้างที่มีทั้งฝ่าย  นิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร  ซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๔๖)  ท าให้โครงสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  มีดังนี้๓ 

๒.๑ โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกหมู่บ้านละ ๒ คน 
องค์การบริหารส่วนต าบลใดมี ๑ หมู่บ้าน ให้มีสมาชิก ๖ คน องค์การบริหารส่วนต าบลใด มี ๒ 
หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๓ คน 

๒.๒ โครงสร้างคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ๑ คน จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒ คน  
และเลขานุการองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ คน โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้แต่งตั้ง 

๓. การยุบองค์การบริหารส่วนต าบล ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนประชากร
ทั้งหมดไม่ถึงสามพันคน  ทั้งเป็นเหตุให้ไม่สามารถที่จะด าเนินการบริหารงานพ้ืนที่นั้นให้มี
ประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การบริหารส่วนต าบลได้หรือองค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดตั้งขึ้น
เป็นเทศบาลให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา ๔๑ และ ๔๒  
วรรคสองและวรรคสาม 
 ๔. อ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๔.๑  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การ -
บริหารส่วนต าบล 
 ๔.๒  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
 ๔.๓  ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาต าบล
และกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ 
 ๕. อ านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                           

 ๒สภาร่างรัฐธรรมนูญ , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  . 
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 ๕.๑ การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบัญญัติ และ
แผนพัฒนาต าบลและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 ๕.๒ จัดท าแผนพัฒนาต าบลและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเสนอให้สภาองค์การ-
บริหารส่วนต าบล พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ
อย่างน้อยปีละสองครั้ง 
 ๕.๔  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 ๖. การหมดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๖.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลหมดวาระหรือยุบสภา 
 ๖.๒  ตาย 
 ๖.๓  ลาออกต่อนายอ าเภอ 
 ๖.๔  มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น หรือ
กิจการที่ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
 ๖.๕  ขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิก 
 ๖.๖  ไม่อยู่ในหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งติดต่อกัน  ๖  เดือน 
 ๖.๗  ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลติดต่อกัน  ๓  ครั้ง  โดยไม่มีเหตุผลสมควร 
 ๖.๘  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้ออก  เพราะท าตัวเสียหายหรือท าให้
ประชาชนเสียประโยชน์ 
 ๖.๙  ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้สมาชิกสภาหรือผู้บริหารออกจากต าแหน่งได้ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา  ๒๘๖ 
 ๗.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 
 ๗.๑  ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๗.๒  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอยู่ 
 ๗.๓  ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง 
 ๗.๔  ลาออก 
 ๗.๕  มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๗.๖  ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้คณะผู้บริหารพ้นจากต าแหน่ง 
 ๗.๗  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติไม่รับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 ๗.๘  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงพร้อมกัน 
 ๘.  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ดังนี้ 
 ๘.๑  มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
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 ๘.๒  มีอ านาจหน้าที่จะต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
 ๘.๒.๑  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 ๘.๒.๒  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
 ๘.๒.๓  ป้องกันโรคและระวังโรคติดต่อ 
 ๘.๒.๔  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๘.๒.๕  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 ๘.๒.๖  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 ๘.๒.๗  คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๘.๒.๘  บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 ๘.๒.๙  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจกรรมเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค  บริโภค และการเกษตร 
 ๒. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 ๓. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
 ๔. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  และสวนสาธารณะ 
 ๕. ให้มแีละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
 ๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 ๗. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 ๘. การควบคุมดูแล  และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
 ๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑๐. ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม 
 ๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
 ๑๒.การท่องเที่ยว 
 ๑๓.การผังเมือง 
 ๙.  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่ต้องท าหน้าที่
พัฒนาพ้ืนที่ในต าบลให้เจริญ  ตามรายได้และงบประมาณในต าบล  นอกจากนี้ยังมีอ านาจหน้าที่ใน
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  อากรฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนที่เกิดจากการ
ฆ่าสัตว์  ซึ่งแต่เดิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บให้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่ารายได้ขององค์การบริหาร-
ส่วนต าบลมีหลายทาง  ซึ่งแบ่งเป็นหมวดได้ดังนี้๔ 
 ๙.๑ ภาษีอากรและค่าธรรมเนียม 
 ๙.๑.๑ ภาษีบ ารุงท้องที่ 
 ๙.๑.๒ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
                                                           

 
๔โกวิทย์ พวงงาม  ,การปกครองท้องถิ่นไทย ,อ้างแล้ว  ,หน้า ๑๗๙. 
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 ๙.๑.๓ ภาษีป้าย 
 ๙.๑.๔ อากรฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากสัตว์ 
 ๙.๑.๕ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ล้อเลื่อน 
 ๙.๑.๖ ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 ๙.๑.๗ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
 ๙.๑.๘ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนัน 
 ๙.๑.๙ อากรรังนกนางแอ่น 
 ๙.๑.๑๐ ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล 
 ๙.๑.๑๑ อากรประทานบัตร  ใบอนุญาตและอาชญาบัตรการประมง 
 ๙.๑.๑๒ ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
 ๙.๑.๑๓ ค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
 ๙.๑.๑๔ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 
 ๙.๑.๑๕ ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
 ๙.๑.๑๖ เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 
 ๙.๑.๑๗ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 ๙.๑.๑๘ ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต  และค่าปรับตามที่กฎหมายก าหนด 

๙.๒ เงินอุดหนุนรัฐบาล 
๙.๓ รายได้ทรัพย์สินและรายได้ประเภทอ่ืน ๆ 
๙.๓.๑ รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๙.๓.๒ รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๙.๓.๓ รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๙.๓.๔ เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
๙.๓.๕ รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
๙.๓.๖ รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๙.๔ เงินกู้  โดยมีหลักการ  ดังนี้ 

 ๙.๔.๑ กู้จาก กระทรวง  ทบวง  กรม  องค์การหรือนิติบุคคล 
 ๙.๔.๒ การกู้ตาม ๑) กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๙.๔.๓ การกู้ต้องปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 ๑๐. แหล่งที่มาของรายได้องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑๐.๑ รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองจากภาษีอากรต่าง ๆ ได้แก่ 
 ๑๐.๑.๑ ภาษีบ ารุงท้องที่ 
 ๑๐.๑.๒ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 ๑๐.๑.๓ ภาษีป้าย 
 ๑๐.๑.๔ อากรการฆ่าสัตว์ 
 ๑๐.๒ รายได้ที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ได้รับทั้งจ านวน เมื่อมีการจัดเก็บในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ได้แก่ 



 ๙๑ 

๑๐.๒.๑ เงินอากรตามกฎหมายว่าด้วยรังนกนางแอ่น 
๑๐.๒.๒ ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล 
๑๐.๒.๓  เงินอากรประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

 ๑๐.๒.๔  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
 ๑๐.๒.๕ ค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
 
 ๑๐.๓ รายได้ที่รับการจัดสรรให้เมื่อมีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

๑๐.๓.๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
อากรเมื่อจัดเก็บได้ในจังหวัด จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

บัญญัติไว้ กฎหมายว่าด้วยการนั้น (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ร.บ.รถยนต์) 
 ๑๐.๓.๒ ค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
 เมื่อจัดเก็บได้ในองค์การบริหารส่วนต าบลใด ให้จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบล       
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกระทรวงมหาดไทย 
 ๑๐.๓.๓ เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 
 เมื่อจัดเก็บรายได้ในองค์การบริหารส่วนต าบลใด ให้แบ่งให้องค์การบริหารส่วนต าบล      
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกระทรวงมหาดไทย 
 ๑๐.๔ รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องออกข้อบัญญัติต าบลเพ่ือจัดเก็บเพ่ิมขึ้นตาม
กฎหมายนั้น เป็นรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน อัตราที่เรียกเก็บตามบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 ๑๑. รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑๑.๑ เงินเดือน 
 ๑๑.๒ ค่าจ้าง 
 ๑๑.๓ เงนิค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
 ๑๑.๔ ค่าใช้สอย 
 ๑๑.๕ ค่าวัสดุ 
 ๑๑.๖ ค่าครุภัณฑ์ 
 ๑๑.๗ ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง 
 ๑๑.๘ ค่าสาธารณูปโภค 
 ๑๑.๙ เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น ๆ 
 ๑๑.๑๐รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพันหรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดไว้ 
 ๑๒. การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑๒.๑ นายอ าเภอก ากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ๑๒.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งให้ยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้หากมีการกระท า
เป็นการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย  หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล



 ๙๒ 

 ๑๒.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งให้ผู้บริหารทั้งคณะหรือบางคนพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ
เห็นว่ามีการกระท าฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย๕ 
 

๒.๒  ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามที่ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา รัฐบาลก็ได้เริ่มมีการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ 
ตลอดจนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นโดยล าดับ ส่งผลให้ภารกิจในการจัดท า
และให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีขอบเขตที่กว้างขวางและ
หลากหลายกว่าในอดีต อีกทั้งภารกิจบางด้านก็มีความสลับซับซ้อนและยากต่อการจัดการ เช่น 
ภารกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการศึกษา เป็นต้น๖ 

ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีขอบเขตกว้างขวางมากขึ้นเช่นนี้  ได้ผลักดันให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องหันมาให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การจัดท าและให้บริการสาธารณะมากข้ึนกว่าในอดีตที่ผ่านมา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ส ารวจและทบทวนขีดความสามารถของตนเองอยู่เสมอว่า ตนสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนยังมีข้อจ ากัด     
ก็ต้องพิจารณาถึงแนวทางต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรต่อไป 

โดยหลักการแล้ว การเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สามารถด าเนินการได้ในหลายแนวทาง ซึ่งการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อังกฤษ เป็นต้น ส าหรับประเทศ
ไทยนั้น การจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว กลับเป็นแนวทางที่
ยังมิได้น ามาใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ด้วยข้อจ ากัดในทางข้อกฎหมาย และขาดการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติอย่างเพียงพอ 
 ภารกิจในกระบวนการสร้างความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนต าบล การสร้างความ
ร่วมมือขององค์การบริหารส่วนต าบลกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน ๆ เป็นการให้ความร่วมมือ
แนวราบ (Horizontal Relationship) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเดียวกัน ซึ่งองค์กรใน
ลักษณะนี้จะสัมพันธ์กันในด้านการก าหนดนโยบายร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งระหว่างชุมชน 
(Community to Community Empowerment) โดยเฉพาะในการท ากิจกรรมที่ครอบคลุมพ้ืนที่ซึ่ง
กันและกัน และมีการได้ประโยชน์ร่วมกัน (Common Wealth Relationship) รวมทั้งการจัดท า
บริการพ้ืนฐานที่ครอบคลุมพ้ืนที่ซึ่งกันและกัน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) 
หรือทรัพย์สินสาธารณะ (Public Property) ร่วมกัน ในการนี้ความสัมพันธ์จะครอบคลุมไปถึงการ
แบ่งปันทรัพยากรต่าง ๆ อันได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรการเงินหรืองบประมาณ 

                                                           

  ๕เรื่องเดียวกัน  ,หน้า ๒๘-๓๓. 
๖กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, คู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, )

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ๒๕๔๘), หน้า ๓๕. 



 ๙๓ 

การด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีพ้ืนที่จ ากัดจ าเป็นต้องใช้ความร่วมมือ
ระหว่างกัน  เพราะในบางกิจกรรมอาจครอบคลุมพ้ืนที่เกินจากความรับผิดชอบในเขตรับผิดชอบของ
แต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งอาจจ าแนกได้เป็น ๔ ด้าน คือ 

๑) ด้านการก าหนดนโยบาย 
๒) ด้านการให้บริการสาธารณะ 
๓) ด้านการบริหารงบประมาณ   
๔) ด้านการบริหารจัดการบุคคล 
 

๑) ด้านก าหนดนโยบาย  
 ในการด าเนินงานขององค์กรใด ๆ ก็ตามย่อมต้องมีการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการ
ด าเนินการรวมทั้งแผนงานที่จะปฏิบัติการเพ่ือให้เป็นไปตามทิศทาง หรือเป้าหมายในการด าเนินงาน
ขององค์กรนั้น ๆ แม้แต่รัฐบาลเองก่อนที่จะเข้ามาบริหารงานประเทศยังต้องมีการแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา เพ่ือเป็นการแจ้งให้รัฐสภาทราบว่ารัฐบาลชุดนี้มีทิศทางหรือเป้าหมายในการบริหารงานของ
ประเทศอย่างไร และก่อนสิ้นงบประมาณประจ าปีในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปีรัฐบาลจะต้องเสนอ
ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติ พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปี คือสิ่งที่จะบอก
ให้ประชาชนทราบว่าในนี้หน้ารัฐบาลจะจัดท าอะไรบ้างและใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด ปัจจุบันนี้
องค์กรแรงงานทุกระดับต่างนิยามจัดท าเป็นนโยบายและแผนงานขององค์กรเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารงานขององค์กรและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกกันเป็นประจ าอยู่แล้ว  
 ค าว่า “นโยบาย” ตามพจนานุกรมฉบับราช บัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ความว่า “หลักและ
วิธีปฏิบัติซึ่งจะถือเป็นแนวด าเนินการ” 
 หากจะพูดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  นโยบาย หมายถึง “ทิศทางหรือเป้าหมายในการด าเนินงาน
ขององค์กรซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารงานขององค์กร” 
 แผนงาน ค าว่าแผนงานไม่มีบัญญัติไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ แต่
มีค าใกล้เคียง คือ ค าว่า “แผนการ” ซึ่งเป็นค านามหมายความว่า “แผนตามท่ีก าหนดไว้”  
 ค าว่า “แผนงาน” หากแปลความหมายโดยใช้ควบคู่กันค าว่านโยบายและแผนงาน จึง
หมายถึง “แนวทางหรือวิธีการท างานเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามนโยบายที่ก าหนดไว้” 
ดังนั้น ค าว่า”นโยบายและการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ” จึงหมายความว่า “การก าหนด ทิศทาง
หรือเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์กรซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารขององค์กร และการ
จัดท าวิธีหรือแนวทางในการท างานเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามนโยบายที่ก าหนดไว้”๗ 

การก าหนดนโยบายขององค์กรมีขั้นตอน ดังนี้ คือ 
๑.  การส ารวจข้อมูลขององค์กร ก่อนการก าหนดนโยบายขององค์กรผู้บริหารองค์กรต้อง

ศึกษาและส ารวจข้อมูลในด้านต่าง ๆ ขององค์กรเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของสมาชิก
ในองค์กรก่อนดังนี้ คือ 
 ๑.๑  การร่วมกันส ารวจปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อก าหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหา 
                                                           

๗ นางสาวสุปราณี เพชรน้อย, นโยบายและการวางแผน, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔, 
<www.gotoknow.org/blog/supraneepechnoi>, (20 June 2011). 

http://www.gotoknow.org/blog/supraneepechnoi%3e,
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 ๑.๒ ส ารวจความต้องการของสมาชิกในองค์กรว่าสมาชิกมีความต้องอย่างไรบ้าง อะไรเป็น
ความต้องการหลักอะไรเป็นความต้องการรอง 
 ๑.๓  จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการของสมาชิกในองค์กร 
 ๑.๔ ศึกษาแนวทางในความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรและการด าเนินการ
ตามความต้องการของสมาชิกในองค์กร 
 ๑.๕  จัดล าดับความส าคัญในการสามารถแก้ไขปัญหา และความสามารถในการสนองตอบ
ความต้องการของสมาชิกและน าไปก าหนดเป็นนโยบายขององค์กร 
 ๑.๖ ก าหนดความต้องการในการพัฒนาองค์กรของผู้บริหารองค์กร และจัดล าดับความส าคัญ
ความต้องการดังกล่าวเพ่ือเลือกไปเป็นโยบายขององค์กร (ก าหนดในสิ่งที่ผู้บริหารองค์กรอยากท า) 
 ๒.  การก าหนดนโยบายขององค์กร 
 ๒.๑  น าปัญหาต่าง ๆ ที่ได้ส ารวจและจัดล าดับความส าคัญตามข้อ ๑. มาศึกษาความเป็นไป
ได้ในการแก้ไขและด าเนินการโดยแบ่งนโยบายออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบาย
ต่อสมาชิก นโยบายต่อนายจ้าง นโยบายต่อองค์กรแรงงานอื่น ๆ กลก 
 ๒.๒  ก าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและเพ่ือพัฒนาองค์กรตามล าดับดังนี้ คือ 
 ๒.๒.๑  ก าหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กร 
 ๒.๒.๒  ก าหนดนโยบายเพื่อสนองความต้องการของสมาชิก 
 ๒.๒.๓  ก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาองค์กรตามความต้องการของผู้บริหารองค์กร 
 การก าหนดนโยบายตามล าดับการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของสมาชิกในองค์กร
และผู้บริหารองค์กรดังกล่าว คือ เป็นการก าหนดนโยบายที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อการบริหาร
องค์กรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกท่านในองค์กร 
 ๓.  การก าหนดนโยบายต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงขององค์กรและสังคม 
 ในการก าหนดนโยบายองค์กรนั้นบริหารองค์กรต้องก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงขององค์กรและสังคมเป็นส าคัญ ความเป็นจริงขององค์กรหมายถึง สถานะทางการเงินของ
องค์กรความรู้และความสามารถของบุคลากรในองค์กร สภาพสังคมในปัจจุบัน เช่น ขณะนี้สังคมของ
ประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยการก าหนดนโยบายก็ต้องให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ไม่ใช่
ก าหนดนโยบายเสมือนกับองค์กรอยู่ในสมัยที่ประเทศเป็นเผด็จการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็
เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งของการก าหนดนโยบาย เช่น  การก าหนดนโยบายในการน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารองค์กร 

๔. นโยบายที่ก าหนดขึ้นต้องปฏิบัติได้จริง ผู้บริหารองค์กรต้องก าหนดนโยบายที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริงไม่ใช่นโยบายที่เกิดจากความต้องของสมาชิกและผู้บริหารองค์กรอย่างไม่มีขอบเขตจ ากัด 
หรือเป็นเรื่องท่ีใหญ่เกินความสามารถของบุคลากรในองค์กรจะกระท าได้ เช่น การก าหนดองค์กรของ
ตนเองเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาของขบวนการแรงงาน การก าหนดนโยบายเพ่ือก่อตั้งพรรค
การเมืองโดยองค์กรของตน เป็นต้น 
 การก าหนดวางแผน เมื่อได้มีการก าหนดนโยบายขององค์กรแล้ว จะต้องท าการก าหนด
แผนงานขององค์กรเพ่ือเป็นแนวทางไปด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดขึ้นมาการด าเนินงาน
ตามนโยบายขององค์กรว่าจะประสบความส าเร็จโดยมีแนวทางในการก าหนดแผนงานดังนี้ คือ 
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 ๑. แผนงานที่ก าหนดขึ้นต้องสอดคล้องกับนโยบาย เนื่องจากหลายองค์กรเขียนแผนงานโดย
ไม่น าเอานโยบายมาเป็นตัวตั้งในการก าหนดแผนงาน หรือเอางานประจ ามาเขียนเป็นแผนงาน 
 ๒. ศึกษานโยบายที่ก าหนดขึ้นมาอย่างลึกซึ้ง และน านโยบายแต่ละข้อมาก าหนดให้กรรมการ
แต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้องก าหนดเป็นแผนงานในฝ่ายนั้น 
 ๓. ควรท าการแยกแผนงานซึ่งต้องท าเป็นงานประจ าตามหน้าที่ในฝ่ายออกจากแผนงานที่
จัดท าขึ้นจากนโยบายอย่างชัดเจน 
 ๔. ต้องไม่ก าหนดแผนงานจากความต้องการท าของกรรมการในฝ่ายโดยที่แผนงานดังกล่าวไม่
เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ก าหนดขึ้น 
 ๕. ต้องเป็นแผนงานที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถของบุคลากร
ในองค์กรปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ฐานะทางการเงิน อุปกรณ์ในการด าเนินงานและสภาพแวดล้อม
อ่ืน ๆ ในองค์กร เช่น ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กรข้อจ ากัดของท้องถิ่นต่าง ๆ  
 ๖. ควรท าการประชาพิจารณ์แผนงานในระหว่างสมาชิกในองค์กรว่าสมาชิกเห็นด้วย หรือไม่ 
หรือสมาชิกมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไร ก่อนประกาศใช้แผนงานอย่างเป็นทางการ 
 ส าหรับในเรื่องประชาพิจารณ์แผนงานนั้นผู้บริหารองค์กรควรตัดสินใจอย่างรอบคอบเสียก่อน
หากเห็นว่าบุคลากรไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชาพิจารณ์ก็ไม่จ าเป็นต้องกระท าก็ได้ 

การด าเนินการให้การจัดท านโยบายและแผนงานประสบความส าเร็จในการน าไปใช้จริง 
ภายหลังการจัดท านโยบายและแผนงานแล้ว ผู้บริหารองค์กรต้องน านโยบายและแผนงานไปปฏิบัติให้
ได้อย่างจริงจัง เนื่องจากมีองค์กรเป็นจ านวนมากที่จัดท านโยบายและแผนงานแล้วไม่ได้น านโยบาย
และแผนงานไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้ง ๆ ที่ได้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นจ านวนมากในการ
จัดสัมมนาก าหนดนโยบายและแผนงานขึ้นมา ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ส านึกของผู้บริหารองค์กรที่จะต้อง
กระท าให้นโยบายและแผนงานได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง ด้วยวิธีการต่อไป 
 ๑. ก าหนดวาระการประชุม เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานในการ
ประชุมประจ าเดือนของผู้บริหารองค์กร 
 ๒. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ต้องคอยติดตามและกระตุ้นให้กรรมการในฝ่ายได้เร่งรัดและ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานของตนอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานตามนโยบายแลแผนงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้สมาชิก
ในองค์กรได้ทราบอย่างสม่ าเสมอ 
 ๔. จัดประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ทุกสามเดือนหรือหกเดือน 
เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคและความคืบหน้าในการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานของกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งการทบทวนและแก้ไขแผนงานที่มีปัญหาและไม่สามารถด าเนินงานได้จริง 
 ๕. วางแผนในการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานของแต่ละฝ่ายเป็นการล่วงหน้าอย่าง
น้อย ๑ - ๒ เดือน เพ่ือให้มีเวลาด าเนินงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 ๖. ท าการประชาสัมพันธ์และกระตุ้น เตือนให้สมาชิกในองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นตาม
นโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 การก าหนดนโยบายและแผนงานขององค์กรต่าง ๆ นั้น เป็นภาระอันส าคัญของผู้บริหาร
องค์กรทุกคน ที่จะต้องเข้าร่วมกันจัดท าและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ 
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เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร มีนโยบายและแผนงานที่ดีเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งส าคัญแต่ท า
อย่างไรเพื่อให้สมาชิกภายในองค์กรให้ความร่วมมือสนับสนุนและและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นตาม
นโยบายและแผนงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพราะถ้ามีนโยบายและแผนงานที่ดีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ เนื่องจากไม่มีผู้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนด นโยบาย
และแผนงานที่เกิดขึ้นมานั้นถือว่าประสบความล้มเหลว นี่คือภารกิจที่นโยบายผู้บริหารองค์กรทุกคน
ต้องค านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การก าหนดนโยบาย หมายถึง การก าหนดกรอบการด าเนินงานของ
อนาคต (Framework of Futurity) ซึ่ง คือ แนวทางที่องค์กรจะกระท าหรือไม่กระท าโดยผู้มีอ านาจ 
มี ๔ ระดับด้วยกัน คือ 
 Policy หมายถึง กรอบทิศทางการด าเนินการของหน่วยงานที่ก าหนดสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่จะท า
และไม่ท า โดยมีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด และทรัพยากรที่ชัดเจน  

Plan หมายถึง รายละเอียดของสิ่งที่จะท าโดยก าหนดวัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากร 
เวลา ขั้นตอน ระบบการติดตามและประเมินผล 

Program หมายถึง กลุ่มของโครงการที่มีทิศทางเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ 
Project หมายถึง กลุ่มกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยมีกรอบเวลาและมีความเป็นเฉพาะ

กิจ กล่าวคือเมื่อมีความเป็นเฉพาะกิจโครงการเสร็จสิ้นแล้ว งานจะถูกปรับเป็นงานประจ า เช่น โครงการ
จัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก เมื่อโครงการส าเร็จ ก็จะกลายเป็นงานประจ า (From task to Routine) 

โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีขนาดเล็กที่สุด ใกล้ชิดกับ
ชุมชนมากที่สุด ทั้งโดยประชากรและพ้ืนที่ ท าให้ระดับความร่วมมือเป็นไปอย่างใกล้ชิด อันได้แก่ การ
เชื่อมโยงพ้ืนที่การให้บริการ ซึ่งมีกิจกรรมหลัก เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยว การ พัฒนาการศึกษา 
และการพัฒนาระบบบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้  แต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลจะมีการระดมความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น จากความต้องการของประชาชนใน
แต่ละท้องถิ่น ส าหรับการวางแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน รวมทั้งการก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ 
และเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนการตัดสินใจก าหนดแนวทางพัฒนา 
ซึ่งครอบคลุมกระบวนการการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ทั้ง ๓ ระดับ คือ ๑) ที่มาของ
นโยบาย (Policy Determination) ๒) การจัดท านโยบาย (Policy Formation) ๓) การตัดสินใจ
นโยบาย (Policy Decision) 

เนื่องจากสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้ทวีความ
ยุ่งยากซับซ้อนและส่งผลกระทบในวงกว้าง เช่น ปัญหาด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหาทาง
สังคม กลก องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงล าพังอาจไม่สามารถที่จะจัดการกับ
ปัญหาเหล่านั้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขนาดเล็ก ความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลจะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้ามาร่วมมือกันสามารถจัดการกับ
ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ในกรณีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่มักจะก่อให้เกิด
ผลกระทบในวงกว้าง หากองค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่งได้เข้ามาร่วมมือกัน ก็น่าจะสามารถ
ร่วมกันจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ครอบคลุมและรอบด้านมากกว่า  



 ๙๗ 

การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล นับได้ว่าเป็นแนวทางส าหรับ
การเพ่ิมขีดความสามารถในแก่องค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับความร่วมมือในการก าหนดนโยบาย 
มีข้อดีอยู่หลายประการ กล่าวคือ 

๑. นโยบายที่ดีที่มาจากการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชน จะเป็นแนวทาง
และเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้
อย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุด  

๒. การก าหนดนโยบายที่ดี สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความต้องการได้ครอบคลุม
และรอบด้านมากกว่าการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งใดแห่งหนึ่งจะด าเนินการเพียงแห่งเดียว 

ข้อด้อย ของความร่วมมือด้านก าหนดนโยบาย ได้แก่  
๑. หากผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย การก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และ

เป้าหมายในการพัฒนา ไม่มีกระท าด้วยเมตตาต่อกัน ในกระบวนการความร่วมมือก าหนดนโยบายที่
จะสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง นโยบายที่ดีก็อาจจะไม่เกิดขึ้น ประชาชนก็
ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาต่าง ๆ อยู่ตลอดไป 

๒. หากผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย การก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายในการพัฒนา ไม่มีการพูดด้วยเมตตาต่อกันในกระบวนการความร่วมมือก าหนดนโยบายที่จะ
สนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อาจเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ไม่เข้าใจกัน ไม่
สามารถสื่อสารกันได้ อันอาจจะท าไม่ให้เกิดนโยบายที่ดีขึ้นได้ 

๓. หากผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย การก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายในการพัฒนา ไม่มีจิตคิดด้วยเมตตาต่อกัน ในกระบวนการความร่วมมือก าหนดนโยบายที่จะ
สนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วนั้น ความเต็มใจที่จะร่วมมือก าหนดนโยบาย
ในการพัฒนาร่วมกันจะไม่เกิดขึ้น  

๔.  ในการก าหนดนโยบายการก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนา     
ที่จะด าเนินกิจกรรมร่วมกัน หากไม่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม เท่าเทียมกัน หรือแบ่ง
ผลประโยชน์เน้นไปที่ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ครอบคลุมความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง ก็จะเกิดผลเสียตามมาในลักษณะต่าง ๆ เช่น การประท้วงต่อต้านการด าเนินการตามนโยบาย
ดังกล่าว หรือประชาชนได้ประโยชน์จากนโยบายเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง เป็นต้น 

๕. ถ้าผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย การก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมายในการพัฒนา ไมม่ีความประพฤติท่ีสุจริต ดีงาม ปัญหาคอรัปชั่น แก่งแย่ง ชิงดี ก็จะเกิดข้ึน   

๖. ในการตัดสินใจก าหนดนโยบาย หากผู้ตัดสินใจก าหนดนโยบายไม่มีความเห็นชอบร่วมกัน 
หรือเห็นชอบไม่ถูกต้องตรงกันแล้ว นโยบายดังกล่าวที่จะเกิดข้ึนถือว่าเป็นนโยบายที่ไม่มีประสิทธิภาพ  

ปัญหาทีมี่ส าคัญจ าเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วนของความร่วมมือด้านการก าหนดนโยบาย มีดังนี้ 
 ๑) กระบวนการความร่วมมือที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เกิดประโยชน์เฉพาะกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 ๒) เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง แย่งชิงผลประโยชน์ขึ้น 
 ๓) เกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรประโยชน์ไปยังประชาชน 



 ๙๘ 

 ๔) การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่วางไว้ ก่อให้เกิดการสิ้นเปลือง
งบประมาณ สิ้นเปลืองเวลา ตลอดจนการบริหารจัดการบุคลากรไม่เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

๒) ด้านการให้บริการสาธารณะ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๘ ก าหนดว่า “รัฐจะต้อง

กระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และ
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและ
เท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
ใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น” นอกจากนี้ในการด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยังได้ระบุไว้ในหมวด ๙ รวมทั้งหมด 
๙ มาตรา อันเริ่มตั้งแต่มาตราที่ ๒๘๒ ถึงมาตรา ๒๙๐ ซึ่งโดยรวมแล้วพบว่ามาตราทั้งหมดกล่าวถึง
การที่รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง 
การบริหาร การบริหารจัดการบุคลากร การเงิน การคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
โดยรัฐบาลเป็นเพียงผู้ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ าเป็นภายในกรอบ
ของกฎหมายเท่านั้น 

เพ่ืออนุวัตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘๔ จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๒ ขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาสาระในการก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยพยายามถ่ายโอน
ภารกิจหน้าที่หลายประการที่รัฐด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
สามารถรับผิดชอบในการด าเนินการได้ รวมทั้งก าหนดให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย 
 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับพ่ีน้องประชาชนมากที่สุด 
ประชาชนทุกพ้ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่นั้น ๆ ตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง
เสียชีวิต ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีบทบาทส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน  
 การบริการสาธารณะถือเป็นบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งของท้องถิ่น แบ่งงานออกเป็นหลายด้าน 
ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการให้บริการน้ าประปา ไฟฟ้า และถนน ต้องทั่วถึงชุมชน 
เมื่อประชาชนมีความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องเป็นองค์กรหลักในการแก้ปัญหาให้
อย่างทันท่วงที  เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา จะรู้ปัญหาของท้องถิ่นดีกว่าส่วนภูมิภาค 
เพราะว่า คนที่จะเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จะเป็นคนในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ๆ 
ที่รู้ปัญหาว่าคนในพ้ืนที่ต้องการอะไรบ้าง มีจุดด้อยจุดเด่นตรงไหนบ้าง เรียกได้ว่าเป็นคนที่รู้ข้อมูล
ลึกซึ้ง เวลาที่เกิดวิกฤติไม่ว่าจากด้านเศรษฐกิจ หรือภัยธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนต าบล ก็มี
บทบาทเข้าไปช่วยเหลือ เพราะเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้ว หากเกิดปัญหาแล้วต้องรอจาก
ส่วนกลางเข้ามาช่วยเหลือคงจะไม่ทัน จึงถือว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทที่ชัดเจน แต่ก็ขึ้นอยู่
กับแต่ละพ้ืนที่ว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และชัดเจนต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไร 



 ๙๙ 

คุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ ควรจะให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพราะประชาชนถือเป็นเจ้าของทุกอย่าง ที่ส าคัญองค์การ
บริหารส่วนต าบล ควรสามารถตอบโจทย์ความต้องการของพ่ีน้องประชาชนอย่างครอบคลุม ทั่วถึง 
และมีประสิทธิผล เมื่อประชาชนมีความเดือดร้อน หรือต้องการความช่วยเหลือจากองค์การบริหาร-
ส่วนต าบล จะต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมในการลงพ้ืนที่แก้ปัญหาให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด ดังนั้น
หน้าที่หลักของหน่วยงานนี้ คือ ต้องตอบโจทย์การดูแลการให้บริการช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพที่สุดด้วย 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ การให้บริการสาธารณะ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
Public Service Delivery และได้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่มนุษย์มารวมกันอยู่เป็นประเทศ แต่ละ
ประเทศก็มีลักษณะของบริการสาธารณะที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม  ซึ้งบริการสาธารณะที่
จัดท าขึ้นส่วนใหญ่จะมาจากฝ่ายปกครอง และอาจจะถือได้ว่าเป็นหน้าที่ที่ส าคัญยิ่งในการบริหารงาน
ของภาครัฐ โดยเฉพาะในลักษณะงานที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรง โดยหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการส่งต่อการบริการให้แก่ผู้รับบริการ  มีนักวิชาการให้แนวคิด
เกี่ยวกับการให้บริการที่ขอน ามากล่าวพอสังเขปดังนี้ 

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์ ได้ไห้ความหมายของการให้บริการสาธารณะว่า หมายถึง การที่
บุคคลกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการให้ บริการสาธารณะ ซึ่งอาจจะเป็น
ของรัฐหรือเอกชน มีหน้าที่การส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน๘ โดยส่วนรวมการให้บริการสาธารณะที่เป็นระบบ “ระบบ” มี
องค์ประกอบที่ส าคัญ ๖ ส่วน คือ ๑) สถานที่และบุคคลที่ให้บริการ ๒) ปัจจัยน าเข้าหรอทรัพยากร ๓) 
กระบวนการและกิจกรรม ๔) ผลผลิตหรือตัวบริการ ๕) ช่องทางการให้บริการและ ๖) ผล กระทบที่มี
ต่อผู้รับบริการ 

ประยูร กาญจนดุล ได้กล่าวถึงแนวคิดของการให้บริการสาธารณะว่ามีอยู่ ๕ ประการ๙  ที่
ส าคัญคือ 
             ๑. บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความอ านวยการหรือในความควบคุมของฝ่ายปกครอง 

๒. บริการสาธารณะมีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 
๓. การจัดระเบียบ และวิธีด าเนินบริการสาธารณะยอมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพ่ือให้ 

เหมาะสมแก่ความจ าเป็นแห่งกาลสมัย 

                                                           
๘เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างประสิทธิภาพของการน านโยบายการ

ให้บริการแก่ประชาชนไปปฏิบัติ  : กรณีศึกษาส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์หลักสูตร
ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต  )การบริหารการพัฒนา ( , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
๒๕๓๖, ๒๑๔ หน้า. 

๙ประยูร กาญจนดุล,  กฏหมายการปกครอง, (กรุงเทพมหานคร  : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐๗. 



 ๑๐๐ 

๔. บริการสาธารณะจะต้องจัดด าเนินการอยู่เป็นนิจและโดยสม่ าเสมอไม่มีการหยุดชะงัก  ถ้า
บริการสาธารณะจะต้องหยุดชะงักลงด้วยประการใด ๆ ประชาชนย่อมได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับ
ความเสียหาย 

๕. เอกชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน  จากแนวคิด
ดังกล่าวข้างต้นถึงแม้ว่าจะมองแนวคิดของการให้บริการสาธารณะจ ากัดขอบเขตอยู่เพียงหน้าที่ ของ
ฝ่ายปกครองซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้นแต่เมื่อ พิจารณาในแง่ของวัตถุประสงค์แล้ว อาจกล่าวได้
ว่าค่อนข้างจะครอบคลุม กล่าวคือ เป็นการมองว่าการให้บริการสาธารณะมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองต่อ
ความต้องการส่วนรวมของประชาชนมิใช่เพียงบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้
คุณค่าที่ส าคัญอกประการหนึ่งก็คือ การเน้นหลักการการให้บริการสาธารณะอันได้แก่ ความต่อเนื่อง
และความยุติธรรมในการให้บริการสาธารณะ ซึ่งหลักกานทั้งสองนี้ได้ถูกน าไปใช้ในการวัดความพึง
พอใจของผู้รับบริการด้วยเช่นกัน 

การรับบริการ จากความหมายถึงกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการพิจารณาโดยใช้แนวคิดเชิง ระบบ 
(System Approach) ที่มีหน่วยงานที่ให้บริการใช้ปัจจัยน าเข้า (Input) เข้าสู่กระบวนการการผลิต 
(Process) และออกมาเป็นผลผลิตการบริการ (Output) โดยทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนดไว้ ดังนั้นการประเมินผลจะช่วยท าให้ทราบถึงผลผลิต หรือการบริการที่เกิดขึ้นว่าปีลักษณะ
เป็นเช่นไร ซึ่งจะเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็นปัจจัยน าเข้าต่อไป ด้วยเหตุนี้ระบบการ
ให้บริการสาธารณะลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 
 

 ความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่มีความครอบคลุมพ้ืนที่จ านวนมาก เช่น 
การดูแลเส้นทางคมนาคมทางน้ าและทางบก การจัดบริการไฟฟ้า ถนน และประปา ซึ่งจะต้องมีการ
ก าหนดประเภทกิจกรรมที่กระท าร่วมกัน รวมทั้งการก าหนดวิธีการด าเนินกิจกรรมที่กระท าร่วมกัน 
ตลอดจนการประเมินผลกิจกรรมที่กระท าร่วมกัน  
 ในกระบวนการความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะ มีข้อดี คือ ประชาชนได้รับการ
ตอบสนองความเดือดร้อน ความต้องการ ได้อย่างครอบคลุม ในวงกว้าง และเป็นไปอย่างทั่วถึง เพราะ
มีทีมงานที่จะสามารถแก้ไขปัญหาอย่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที 

ข้อด้อย ในกระบวนการความร่วมมือในการให้บริการสาธารณะ ได้แก่ 
๑. หากการให้บริการสาธารณะต่อประชาชน ไม่เกิดจากการคิด พูด หรือกระท าที่มีเมตตาต่อ

กัน การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ความเต็มใจ ก็จะไม่เกิดขึ้น  
๒. การให้บริการสาธารณะ ถ้าไม่จัดสรรประโยชน์ที่จะได้ร่วมกัน และเล็งเห็นประโยชน์ใน

ระยะยาวแล้ว กิจกรรมนั้นก็อาจต้องยุติลง  
๓. การให้บริการสาธารณะ เป็นเรื่องความต้องการของคนหมู่มาก หรือคนจ านวนมาก ถ้าเน้น

เรื่องความประพฤติที่ซื่อสัตย์ สุจริต ดีงาม การรักษาระเบียบวินัยร่วมกัน ก็จะเกิดผลเสียต่าง ๆ ตามมา 
๔. การให้บริการสาธารณะ ต้องเน้นการมีความเห็นชอบร่วมกัน ไม่เช่นนั้นจะไม่เกิด

ความรู้สึกท่ีอยากจะมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท าในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
ปัญหาที่มีความส าคัญจ าเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วนของความร่วมมือด้านการให้บริการสาธารณะ คือ 



 ๑๐๑ 

 ๑) ขาดการตรวจสอบสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ให้บริการแก่ประชาชน ว่าช ารุดเสียหายใช้
ประโยชน์ได้หรือไม่ อย่างไร 
 ๒) ขาดการบ ารุงดูแลรักษาสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ให้บริการแก่ประชาชน ให้มีสภาพใช้งานได้ดี 
 ๓) ขาดงบประมาณ ในองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขนาดเล็ก งบประมาณในการด าเนินงาน
มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน 
 ๔) ขาดบุคลากร ในองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขนาดเล็ก งบประมาณในการด าเนินงานมี
อยู่อย่างจ ากัด ไม่สามารถจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการดังกล่าว 
 ๕) ขาดวัสดุอุปกรณ์ ในองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขนาดเล็ก งบประมาณในการด าเนินงาน
มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอส าหรับการด าเนินการดังกล่าว 
 ๖) หน่วยงานที่เกี่ยงข้องขาดความรับผิดชอบ ปล่อยปละละเลยในการด าเนินการ 
 
 
 
 

๓)  ด้านการบริหารงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
ความหมายของงบประมาณจะแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการให้

ความหมายของนักวิชาการแต่ละด้าน ซึ่งมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เช่น นัก
เศรษฐศาสตร์ มองงบประมาณในลักษณะของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  นัก
บริหารจะมองงบประมาณในลักษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุเป้าหมายของแผนงานที่วางไว้ นักการเมืองจะมองงบประมาณใน
ลักษณะของการมุ่งให้รัฐสภาใช้อ านาจควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล 

ความหมายดั้งเดิม งบประมาณหรือ Budget ในความหมายภาษาอังกฤษแต่เดิม หมายถึง 
กระเป๋าหนังสือใบใหญ่ที่เสนนาบดีคลังใช้บรรจุเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงความต้องการของประเทศ
และทรัพยากรที่มีอยู่ในการแถลงต่อรัฐสภา ต่อมาความหมายของ Budget ก็ค่อย ๆ เปลี่ยนจากตัว
กระเป๋าเป็นเอกสารต่าง ๆ ที่บรรจุในกระเป๋านั้น 

งบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการด าเนินงาน
ทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจน
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุน 

งบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหน่วยงานสามารถน าเอา
งบประมาณมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า ความส าคัญและประโยชน์
ของงบประมาณมีดังนี้๑๐ 

๑) ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและก าลังเงินที่มีอยู่โดยให้มีการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ เพ่ือป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นของ
หน่วยงานลดลง 
                                                           

๑๐งบประมาณและความหมาย, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ,  <http://km.ru.ac.th/techno/ 
index.php?option.>, (20 June 2011).  

http://km.ru.ac.th/techno/%20index.php?option.%3e,
http://km.ru.ac.th/techno/%20index.php?option.%3e,


 ๑๐๒ 

๒) ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณการใช้จ่ายอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคม โดย
หน่วยงานต้องพยายามใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงการที่จ าเป็นเป็น
โครงการลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดความก้าวหน้าของหน่วยงาน 

๓) เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากร
หรืองบประมาณของหน่วยงานมีจ ากัด ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการ
จัดสรรทรัพยากรหรือใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีการวางแผนในการใช้และจัดสรรเงิน
งบประมาณไปในแต่ละด้าน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้น ๆ ด้วย 
เพ่ือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด และใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด 

๔) เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรม งบประมาณสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมไปสู่จุดที่มีความจ าเป็นและทั่วถึงที่จะท าให้
หน่วยงานนั้นสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕) เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ งานและผลงานของหน่วยงาน เนื่องจากงบประมาณเป็นที่
รวมทั้งหมดของแผนงานและงานที่จะด าเนินการ ในแต่ละปีพร้อมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น หน่วยงาน
สามารถใช้งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานต่าง ๆ ที่ท าเพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

งบประมาณที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ควรจะต้องมีลักษณะดังนี้ 
๑) เป็นศูนย์รวมของเงินงบประมาณทั้งหมด ปกติการใช้จ่ายเงินงบประมาณควรจะใช้จ่าย

และพิจารณาจากศูนย์ หรือแหล่งรวมเดียวกันทั้งหมด ทั้งนี้เพ่ือจะได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบการใช้
จ่ายในแต่ละรายการ หรือทุกโครงการว่ารายการใดมีความส าคัญจ าเป็นมากน้อยกว่ากัน หากรายการ
ใดมีความส าคัญและจ าเป็นมาก ก็ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมาก ทั้งนี้เพ่ือความ
ยุติธรรมในการจัดสรรเงินงบประมาณทุกโครงการ ควรมีสิทธิเท่า ๆ กันในการเสนอเข้ารับการ
พิจารณาในการจัดสรรงบประมาณพร้อมกัน เพ่ือจะได้มีการประสานงานและโครงการเข้าด้วยกัน 
ป้องกันมิให้มีการท างานหรือโครงการซ้ าซ้อน อันจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ ดังนั้นจึงไม่ควร
แยกการพิจารณางบประมาณไว้ในหลาย ๆ จุด หรือหลายครั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพิจารณาที่ต่างกัน
และไม่ยุติธรรม  แต่อย่างไรก็ตาม ในบางโอกาสก็ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องแยกตั้งเงินไว้ต่างหากเป็น
งบพิเศษ นอกเหนือจากงบประมาณ เช่น งบกลาง งบราชการลับ ซึ่งถ้ามีจ านวนไม่มากเกินไปก็มักจะ
ไม่เป็นภัยทั้งยังช่วยให้เกิดความสะดวกบางอย่างด้วย แต่ถ้าการตั้งงบพิเศษมีมากเกินไปจะเกิดผลเสีย
ต่อการบริหารงบประมาณ เพราะจะท าให้เกิดการ คือ โอกาสแยกเงินมาใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นและยังท าให้
การบริหารงบประมาณเป็นไปแบบไม่มีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน 

๒) มีลักษณะของการพัฒนาเป็นหลัก งบประมาณที่ดีควรจะด าเนินการจัดสรรโดยยึด
หลักการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด จึงควรมีการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหลักการพัฒนาที่ดีว่าด้านไหนควรมาก่อนหลัง ตามสถานการณ์และ
ความจ าเป็น 



 ๑๐๓ 

๓) การก าหนดเงินต้องสอดคล้องกับปัจจัยในการท างาน การจัดงบประมาณในแผนงานต้องมี
ความเหมาะสมให้งานนั้น ๆ สามารถจัดท ากิจกรรมได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรืออีกนัยหนึ่ง คือ 
การก าหนดเป้าหมายหรือผลที่จะได้รับต้องสอดคล้องกับงบประมาณและความเป็นไปได้ 

๔) มีลักษณะที่สามารถตรวจสอบได้ หรือเป็นเครื่องมือที่จะใช้ตรวจสอบการบริหารงานของ
หน่วยงานได้ การจัดงบประมาณในแผนงานต่างควรมีรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ อย่างพอเพียง
และเกิดผลเป็นรูปธรรม 

๕) มีระยะการด าเนินงานที่เหมาะสม ตามปกติงบประมาณท่ีดีควรมีระยะเวลาเหมาะสมตาม
สถานการณ์ ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลา ประมาณ ๑ ปี การเริ่มต้นใช้งบประมาณจะ
เริ่มในเดือนใด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เช่น งบประมาณแผ่นดิน เริ่มเดือนตุลาคม 
ถึงเดือนกันยายน ของปีต่อไป งบประมาณเงินรายได้ของสถานศึกษาใช้ตามปีการศึกษาเป็นต้น 

๖) มีลักษณะช่วยให้เกิดการประหยัด ในการท างบประมาณ ควรพยายามให้การใช้จ่ายเงิน
ตามโครงการต่าง ๆ ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยพยายามไม่ให้มีการใช้จ่ายเกินความจ าเป็นฟุ่มเฟือย 
หรือเป็นการใช้จ่ายที่สูญเปล่า ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

๗) มีลักษณะชัดเจน งบประมาณที่ดีควรมีความชัดเจน เข้าใจง่ายเน้นถึงความส าคัญแต่ละ
โครงการได้ด ีไม่คลุมเครือ ง่ายต่อการพิจารณาวิเคราะห์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้น าไปปฏิบัติด้วย 

๘) มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ งบประมาณท่ีดีจะต้องเป็นงบประมาณที่มีความถูกต้องทั้งใน
รายละเอียดทั้งในด้านตัวเลขและรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ หากงบประมาณมีข้อบกพร่องในด้าน
ความถูกต้อง ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือความไม่รอบคอบก็ตามอาจเกิดผลเสียหายขึ้นได้ 
และต่อไปงบประมาณอาจไม่รับความเชื่อถือ 

๙) จะต้องเปิดเผยได้ งบประมาณท่ีดีจะต้องมีลักษณะที่สามารถจะเปิดเผยแก่สาธารณะ หรือ
ผู้เกี่ยวข้องทราบได้ ไม่ถือเป็นความลับ เพราะการเปิดเผยเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์และโปร่งใสใน
การบริหารหน่วยงาน 

๑๐) มีความยืดหยุ่นงบประมาณท่ีดีควรจะยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็นหากจัดวางงบประมาณ
ไว้อย่างเคร่งครัดจนขยับไม่ได้ อาจจะก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการท างาน เพราะลักษณะของการ
ท างบประมาณเป็นการวางแผนการท างานในอนาคต ซึ่งอาจมีปัจจุบันอ่ืนมากระทบท าให้การบริหาร
งบประมาณผิดพลาด และอย่างไรก็ตาม ถ้ามีความยืดหยุ่นมากก็อาจเกิดปัญหาการใช้งบประมาณที่ไม่
มีประสิทธิภาพ 

๑๑) มีความเชื่อถือได้ในแง่ความบริสุทธิ์ งบประมาณที่ดีต้องสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อถือได้ ประหยัด และตรงตามวัตถุประสงค์ 

ข้อดี ความร่วมมือทางด้านการบริหารงบประมาณ ส าหรับในองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ขนาดเล็ก  มีงบประมาณจ ากัด การใช้งบประมาณนอกกรอบที่ก าหนดทั้งในด้านพ้ืนที่และในด้าน
ข้อบังคับอ่ืนๆจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น พ้ืนที่
ของกิจกรรม หรือพ้ืนที่ของการด าเนินการหากอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอ่ืนก็จ าเป็นจะต้องจัดสรรงบประมาณร่วมกัน ความร่วมมือ ทางด้านการใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์บางชนิดมีราคาแพง
การจัดงบประมาณในการจัดซื้ออาจจะล่าช้า จึงจ าเป็นต้องขอยืมและขอใช้โดยองค์การบริหารส่วน-



 ๑๐๔ 

ต าบลที่มีขนาดใหญ่กว่า และมีความพร้อมด้านงบประมาณมากกว่า  เพ่ือให้กิจกรรมและโครงการ
ด าเนินต่อไปได ้
 ข้อด้อย ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลทางด้านการบริหารงบประมาณ มี
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ในการจัดสรรงบประมาณด้านความร่วมมือ หากพิจารณาด้วยกระท าที่ไม่ดีต่อกัน ไม่ถ้อย
ทีถ้อยอาศัย พูดจาไม่ดีต่อกัน และคิดเอารัดเอาเปรียบกันแล้ว ก่อให้เกิดประเด็นความขัดแย้งขึ้น โดย
อาจยึดติดในหลักเกณฑ์ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลใดงบประมาณมาก องค์การบริหารส่วนต าบลใด
งบประมาณน้อย เกี่ยงกันจัดสรงบประมาณ ส าหรับเครื่องมือเครื่ องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ก็อาจไม่
ระมัดระวังว่าเป็นของตน ไม่ร่วมกันดูแลรักษา 
 ๒. หากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในกระบวนการความร่วมมือ ไม่มีความรัดกุม ไม่แบ่ง
สรรผลประโยชน์ให้ทั่วถึง และเป็นธรรม จะเกิดปัญหาขึ้นได้ 
 ๓. หากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในกระบวนการความร่วมมือ ไม่สุจริต ไม่โปร่งใส ไม่
สามารถตรวจสอบได้ ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ก็จะเกิดปัญหาตามมา 
 ๔. หากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในกระบวนการความร่วมมือ ไม่เห็นชอบร่วมกันในที่
ประชุมก็จะเป็นปัญหาได้เช่นกัน ตลอดจนความเห็นชอบในการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ก็ต้องมี
ความเห็นตรงกันด้วย               

ปัญหาที่มีความส าคัญจ าเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วนของความร่วมมือด้านการบรหิารงบประมาณ มีดังนี้ 
 ๑) งบประมาณท่ีจัดสรรไปแล้ว แต่ด าเนินการไม่เป็นไปตามความส าคัญ ความจ าเป็นและไม่
ตรงตามความต้องการของประชาชน และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 ๒) เกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ เอ้ือประโยชน์แก่กุล่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาท แย่งชิงผลประโยชน์กัน 
 ๓) งบประมาณในบางท้องถิ่นไม่เพียงพอที่จะจัดสรรเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง 
 

๔) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
 การบริหารจัดการบุคลากร นับเป็นองคป์ระกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร ที่จะท าให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยทางด้านบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุดในบรรดาทรัพยากรทั้งหมด เพราะสามารถที่จะจัดการหรือหาวิธีที่จะด าเนินการให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคลากรจึงเป็นที่มาของความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
องค์กรอีกด้วย ซึ่งในการบริหารประเทศก็ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดย
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๘ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) ให้ “คน” เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ให้มีขีดความสามารถเพ่ือที่จะพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม  และ
ประเทศชาติต่อไป 

ในการพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องอาศัยการระดม คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี และวิธีการจัดการ
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคนให้ มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผล



 ๑๐๕ 

ดังกล่าว ถ้าองค์การใดมี “คน” ดีและมีประสิทธิภาพในการท างานสูง คนหรือข้าราชการหรือพนักงาน
ก็จะสามารถระดมเงิน วัสดุ มาให้กับองค์กร และสามารถบริหารงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการบุคลากรมีความส าคัญต่อองค์กรมากที่สุด เนื่องจากการ
บริหารจัดการบุคลากรเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของการบริหารที่จัดการเกี่ยวกับบุคคลที่ น ามาใช้ใน
องค์กรและที่มีอยู่แล้ว โดยเริ่มจากการวางแผนการสรรหาบุคคลเข้ามาท างาน  การท านุบ ารุงรักษา 
รวมทั้งการด าเนินการเมื่อบุคคลนั้นพ้นจากไป ซึ่งองค์กรใดจะบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยส าคัญ ก็คือ “คน หรือ บุคลากร” ในองค์กร ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของ
การบริหารงาน และเป็นที่ยอมรับกันว่ามนุษย์หรือคนเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีค่าและส าคัญ
ที่สุดตามหลักการบริหาร จึงได้มีนักวิชาการบริหารหลายท่านเริ่มให้ความสนใจที่จะศึกษาถึง
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร ซึ่งแต่เดิมแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารมุ่งไปที่ประสิทธิภาพในการผลิตของ
องค์กร ขาดการให้ความส าคัญต่อมนุษย์ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร มองมนุษย์เป็นเสมือนเครื่องจักร ไม่มี
ชีวิตจิตใจ สิ่งจูงใจที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร ก็คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ต่อมานักวิชาการจึงเปลี่ยนแนวความคิดการบริหารโดยยึดแนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ 
(Behavior Science) คือ การบริหารที่มุ่งเน้นการให้ความส าคัญทางด้านจิตใจกับมนุษย์ในองค์กร
มากขึ้น โดย เชื่อว่าปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคคลโดยแท้จริงแล้ว เป็นปัจจัยที่มีผลและมีความส าคัญเป็นอย่าง
มากต่อประสิทธิภาพในการท างาน ความเชื่อที่ว่าคนเป็นเครื่องจักรนั้นจึงเป็นความเชื่อที่ผิดโดยสิ้นเชิง 
เพราะนอกจากเงินแล้วคนยังมีความต้องการทางสังคมและความต้องการอ่ืน ๆ ที่มิใช่เงินด้วย๑๑ นัก
มนุษยสัมพันธ์ส่วนใหญ่ จึงได้เริ่มศึกษาตามวิธีการพฤติกรรมศาสตร์ โดยมีความเชื่อว่าปัจจัยที่สร้าง
ประสิทธิภาพในการท างานที่ถูกด้อง คือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคคล ซึ่งเทคนิคและวิธีการบริหารบุคคลใน
องค์กรมีทั้งในระดับจุลภาค และระดับมหภาค เช่น การสร้างแรงจูงใจ ภาวะผู้น า และความสัมพันธ์
ทางสังคมของกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งจะมีผลให้เกิดประสิทธิภาพทางการบริหารงานในองค์กร ท าให้
บุคคลหรือมนุษย์ซึ่งปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น๑๒  

ในการบริหารงานขององค์กรนั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องน าปัจจัยในการบริหาร อันได้แก่ คือ คน 
(men) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ (material) และการจัดการ (management) หรือที่เรียกว่า “๔ 
m” มาใช้ในการด าเนินงานขององค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในหลักการบริหารก็คือปัจจัยก าลังคน เพราะคนหรือมนุษย์
มีความต้องการและแนวความคิดเป็นของแต่ละคน เมื่อมนุษย์มีโอกาสรวมกลุ่มกันท างานในองค์กร จึง
อาจเกิดความล้มเหลวขึ้นได้ เนื่องจากมีความขัดแย้งกันในด้านความคิดในทุกองค์กร ผู้บริหารจึงต้อง
เป็นผู้มีหน้าที่ในการจัดระเบียบและผสมผสานกิจกรรมของบุคคลต่าง ๆ เพ่ือเป้าหมายของส่วนรวม
เพ่ือให้องค์การด าเนินไปสู่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

                                                           
๑๑ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์, พฤติกรรมบุคคลในองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๕), หน้า ๒๔. 
๑๒ติน ปรัชญพฤทธิ์, ทฤษฎีองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๕), 

หน้า ๑๙. 



 ๑๐๖ 

ดังนั้น การบริหารงานในองค์กรจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ จ าเป็นต้องให้ความสนใจทั้งในด้าน
โครงสร้าง คน กระบวนการ และสิ่งแวดล้อม๑๓ โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน 
เนื่องจากบุคลากรเป็นสิ่งมีชีวิต ไม่ใช่เครื่องจักร “คน” เป็นมนุษย์ที่มีความคิด มีจิตใจ มีอารมณ์ต่าง ๆ 
ตามสถานการณ์ และมีความต้องการในระดับที่แตกต่างกันในแต่ละคน การที่จะให้คนหรือมนุษย์
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง การ “บ ารุงขวัญ” หรือ 
“ความพึงพอใจในการท างาน” ก็เป็นปัจจัย ส าคัญอันหนึ่ง และขวัญของผู้ปฏิบัติงานจะดีขึ้น ถ้าหาก
เขาได้ท างานที่เหมาะสมกับความสามารถ มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ได้รับการยอมรับกับเพ่ือนร่วมงาน ได้รับการปฏิบัติอย่า งยุติธรรม
จากหัวหน้า ได้รับการยกย่องชมเชยเมื่อท าดี มีส่วนทราบถึงนโยบายแผนงาน การเปลี่ยนแปลงและ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายในหน่วยงานของเขา และขวัญก าลังใจของคนท างานจะเลวลงถ้าหากเขาท าดี
แล้วไม่ได้ดี บรรยากาศภายในองค์การมีการแตกร้าว  อิจฉาริษยา มีการจับผิดซึ่งกันและกัน 
ผู้บังคับบัญชาไม่ให้เสรีภาพในการท างานตาม สมควรมีการขัดแย้งกันในหมู่คนท างาน ก่อให้เกิดการ
ลาออกจากงานหรือแยกย้ายไปอยู่ที่อ่ืน๑๔ 

ดังนั้น หากองค์การใดต้องการที่จะให้การด าเนินงานบรรลุวัตลุประสงค์ที่ตั้งไว้  อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเสริมสร้างแรงจูงใจหรือขวัญในการท างานให้กับบุคลากร เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้มี
ความรู้สึกเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน และอุทิศตนเพ่ือความส าเร็จของงาน ขององค์การอย่างต่อเนื่องและ
สมบูรณ์ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร เพราะเมื่อบุคลากรในองค์กรมีแรงจูงใจ และความพึงพอใจ
ในงานหรือขวัญในการท างานดี ย่อมจะมีผลให้เกิดประสิทธิภาพของงานดีขึ้ น ในทางตรงข้ามถ้า
บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจ และความพึงพอใจในงานหรือขวัญในการท างาน ย่อมท าให้ขาด
ประสิทธิภาพของงานได้ 

การทีบุ่คลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมีจ ากัด  เพราะไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งได้ครบทุก
อัตราที่ต้องการ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ หรือความพร้อมด้านอ่ืน ๆ ในการด าเนิน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล ในบางครั้งต้องอาศัยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ใกล้เคียง  เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ที่ตรงกับกิจกรรมที่ต้องร่วมมือกัน 
จึงมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความช านาญเฉพาะด้านจากองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง ใน
การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านการบริหารบุคคลนั้น มีข้อดีอันจะได้
กล่าวดังต่อไปนี้ 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก ที่อาจไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงาน 
เช่น งานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง จะได้มีโอกาสเรียนรู้จากองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนที่มีขนาดใหญ่
และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  และยังได้รับการด าเนินการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักการอีกด้วย 
                                                           

๑๓อุทัย เลาหวิเชียร,  เอกภาพการบริหารจัดการบุคลากรในราชการพลเรือน , 
(กรุงเทพมหานคร : หจก. สหายบล็อกและการพิมพ์, ๒๕๓๓), หน้า ๕. 

๑๔พร้อมรินทร์ พรหมเกิด, ปัญหาการลาออกจากองค์การ,วารสารสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ๒๓ (กรกฎาคม - ธันวาคม) : ๒, ๒๕๓๙, หน้า ๒ – ๓. 

 



 ๑๐๗ 

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลที่ร่วมมือกันนั้น ได้มีการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดการกับปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 

ข้อด้อย ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ในกระบวนการสร้างความร่วมมือ ได้แก่ 
๑. หากความร่วมมือในการบริหารจัดการบุคลากร ไม่เกิดจากการกระท าดี คิดดี พูดดี มี

เมตตาต่อกัน  ก็จะไม่มีการให้เกียรติกัน ไม่คิดดีปรารถนาดีต่อกัน ไม่เกิดแรงจูงใจที่จะท างานร่วมกัน 
๒. การแบ่งปันผลประโยชน์ต่อกระบวนการร่วมมือด้านการจัดการบุคลากร หากเป็นไปอย่าง

ไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรม และหรือเท่าเทียมกัน ปัญหาความเหลื่อมล้ า ไม่เกิดแรงจูงใจที่จะกระท า
กิจกรรมร่วมกัน 

๓. หากบุคลากรมีความพฤติสุจริต ดีงาม ไม่รักษาวินัยของส่วนรวม การทะเลาะเบาะแว้ ง 
การความสามัคคี ทีมงานล้มเหลวจะเกิดขึ้นทันที่ 

๔. หากบุคลากรมีความเห็นไม่ตรงกัน ไม่เห็นชอบร่วมกัน ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ไม่
เปิดโอกาสไม่ผู้อื่นแสดงความคิดเห็น ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้น กิจกรรมที่ด าเนินการก็ล้มเหลว 

 
ปัญหาที่มีความส าคัญจ าเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วนของความร่วมมือด้านการบริหารงบประมาณ  มี

ดังนี้ 
 ๑) เกิดความไม่เสมอภาค ความไม่เป็นธรรม ในการใช้บุคลากรด าเนินงานให้ตรงกับความรู้ 
ความสามารถ และการศึกษาที่มีอยู่ ใช้ระบบพรรคพวก ถ้าเป็นพรรคพวกเดียวกันก็ใช้งานน้อยได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเยอะ ถ้าไม่ใช่พรรคพวกก็จะใช้งานเยอะแต่ได้รับเงินค่าตอบแทนน้อย 
 ๒) เกิดความแตกสามัคคีในบุคลากร ท าให้การบริหารงานไม่บรรลุเป้าหมาย ขาดความยุติธรรม
และความสอดคล้องในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๓) ความไม่คุ้มค่าด้านเวลา ด้านงบประมาณ ในการจัดหาบุคลากรเพราะไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ หรือใช้คนผิดประเภท ใช้คนไม่ตรงกับงาน งานนั้น ๆ จึงไม่พัฒนา  
 ๔) ผลกระทบจากผลผลิตของงาน  ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 
 

๒.๓  สรุปความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒.๓.๑ ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหาร-
ส่วนต าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการให้บริการสาธารณะ 
ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารจัดการบุคลากร  

๑) ด้านการก าหนดนโยบาย  เป็นภาระหน้าทีข่องผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง
จะต้องร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้การพัฒนาต าบลส าเร็จลุล่วงไป ด้วยการประสานความร่วมมือ
กับองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง เพ่ือร่วมกันก าหนดนโยบายการพัฒนาโดยมีที่มาจากการส ารวจ
ข้อมูลรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น น าปัญหาและความต้องการนั้น ๆ 
มาร่วมประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน 
การก าหนดนโยบายตามล าดับการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนและเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้บริหาร กล่าวคือ เป็นการก าหนดนโยบายที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อการบริหาร
องค์กรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย 



 ๑๐๘ 

๒) ด้านการให้บริการสาธารณะ ก็เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล     
แต่ละแห่งจะต้องกระท าร่วมกันในการจัดให้มีบริการสาธารณะ ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการให้บริการน้ าประปา ไฟฟ้า และถนน ที่
ต้องทั่วถึงทุกชุมชน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือภัย
ธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนต าบล จะมีบทบาทในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างดียิ่ง 
เพราะเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จึงถือว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทที่ชัดเจน 
แต่ก็ข้ึนอยู่กับแต่ละพ้ืนที่ว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และชัดเจนต่อเรื่องดังกล่าวมากน้อยเพียงใด 

๓) ด้านการบริหารงบประมาณ เป็นกิจกรรมที่แต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลต้องร่วมมือกับ
บริหารงบประมาณ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณจะต้องแบ่งปันงบประมาณ
ร่วมกัน ความร่วมมือ ทางด้านการใช้วัสดุอุปกรณ์  และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เนื่องจากเครื่องมือ
เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์บางชนิดมีราคาแพงการได้รับงบประมาณอาจจะล่าช้าจ าเป็นต้องขอยืมและขอใช้
โดยหน่วยงานข้างเคียง เพ่ือให้กิจกรรมและโครงการเดินหน้าต่อไป 

๔) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร การที่ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานท้องถิ่นมีจ ากัด  เพราะ
ไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งได้ครบทุกอัตราที่ต้องการ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ หรือความพร้อม
ด้านอ่ืน ๆ ในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล ในบางครั้งต้องอาศัยบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ที่ตรงกับ
กิจกรรมที่ต้องร่วมมือกัน จึงมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความช านาญเฉพาะด้านจาก องค์การบริหาร-
ส่วนต าบลใกล้เคียง ท าให้เกิดปัญหาด้านการบริหารบุคลากรให้ตรงกับงานขึ้น 

๒.๓.๒ ปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม ๔ ด้าน ได้แก่ 

ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการให้บริการสาธารณะ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการจัดการ
บุคลากร มักพบปัญหาในกระบวนการดังกล่าว คือ  

๑) ด้านการก าหนดนโยบาย จะเน้นไปที่ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย หากมีการกระท าที่
ไม่ดี พูดจาไม่ดี มีจิตคิดไม่ดี ไม่มีเมตตาต่อกัน ไม่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ไม่เท่าเทียมกัน มี
ความประพฤติทุจริต คอรัปชั่น และมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ไม่เห็นชอบร่วมกันในการก าหนดนโยบาย ก็
จะเกิดปัญหาตามมา เช่น การทะเลาะแว้ง ไม่เข้าใจกัน การแก่งแย่งชิงดี การแย่งชิงผลประโยชน์ อันจะ
น าไปสู่การก าหนดนโยบายที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
ไอย่างแท้จริง แต่ปัญหาที่มีส าคัญจ าเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องรีบด าเนินการแก้ไข คือ ปัญหาการก าหนด
นโยบายที่เกิดประโยชน์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ครอบคลุมทั่วถึงตามความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง แย่งชิงผลประโยชน์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรประโยชน์
ไปยังประชาชน และปัญหาการการก าหนดนโยบายที่ด าเนินงานแล้วไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
ที่วางไว้  ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ สิ้นเปลืองเวลา ตลอดจนการบริหารจัดการบุคลากรไม่เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๒) ด้านการให้บริการสาธารณะ ปัญหาที่ส าคัญ ได้แก ่การให้บริการสาธารณะ หากกระท า พูด 
หรือคิดไม่ดี ไม่จัดสรรผลประโยชน์ที่จะได้รับให้ทั่วถึงและครอบคลุม ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รักษาระเบียบ
วินัย มีความเห็นไม่ตรงกัน ประชาชนจะไม่ได้รับประโยชน์จากการให้บริการสาธารณะนั้น  แต่ปัญหาที่มี



 ๑๐๙ 

ส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบด าเนินการแก้ไข คือ ปัญหาขาดการตรวจสอบสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่
ให้บริการแก่ประชาชนว่าช ารุดเสียหายใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ อย่างไร ปัญหาขาดการบ ารุงดูแลรักษา  
สิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ให้บริการแก่ประชาชน ให้มีสภาพใช้งานได้ดี  ปัญหาขาดงบประมาณ 
งบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอ ปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานเฉพาะด้าน ปัญหาขาด
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยงข้องขาดความรับผิดชอบ ปล่อยปละ
ละเลยในการด าเนินการอย่างแท้จริง 

๓) ด้านการบริหารงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ มีปัญหาได้แก่ การพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในกิจกรรมความร่วมมือ และการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ หากกระท าไม่ดี พูดจาไม่
ดี ไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัย หรือคิดเอารัดเอาเปรียบกัน ไม่ด าเนินการอย่างรัดกุม ไม่แบ่งปันผลประโยชน์ให้
ทั่วถึง เป็นธรรม ไม่สุจริตโปร่งใส และไม่เห็นชอบตรงกัน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ย่อมไม่ทั่วถึง ประชาชนยังคงประสบกับปัญหาความเดือดร้อนต่อไป แต่ปัญหาที่มีส าคัญจ าเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องรีบด าเนินการแก้ไข คือ ปัญหาจัดสรรงบประมาณไปแล้วแต่ไม่เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ปัญหาเกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ 
เอ้ือประโยชน์แก่กุล่มใดกลุ่มหนึ่ง ปัญหางบประมาณในบางท้องถิ่นไม่เพียงพอ 

๔) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ การกระท าที่ไม่ดี คิดในทางที่ไม่ดี 
พูดจาไม่ดี ไม่มีเมตตาต่อกัน ก็จะไม่มีการให้เกียรติกัน ไม่คิดดีปรารถนาดีต่อกัน ไม่เกิดแรงจูงใจที่จะ
ท างานร่วมกัน การแบ่งปันผลประโยชน์เป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ยุติธรรม หรือไม่เท่าเทียมกัน ปัญหา
ความเหลื่อมล้ า ไม่เกิดแรงจูงใจที่จะกระท ากิจกรรมร่วมกัน มีความพฤติทุจริต คอรัปชั่น ไม่รักษาวินัย
ของส่วนรวม การทะเลาะเบาะแว้ง การแตกความสามัคคี การท างานทีมล้มเหลวความเห็นไม่ตรงกัน ไม่
เห็นชอบร่วมกัน ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ไม่เปิดโอกาสไม่ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็น ปัญหาความ
ขัดแย้งเกิดขึ้น แต่ปัญหาที่มีส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบด าเนินการแก้ไข คือ ปัญหาความไม่เสมอ
ภาค ความไม่เป็นธรรม ในการใช้บุคลากรด าเนินงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และการศึกษาที่มี
อยู่ ใช้ระบบพรรคพวก ปัญหาเกิดความแตกสามัคคีในบุคลากร ขาดความยุติธรรมและความสอดคล้อง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัญหาความไม่คุ้มค่าด้านเวลา ด้านงบประมาณ ใน
การจัดหาบุคลากร ปัญหาผลผลิตของงาน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่ากับการลงทุน 

ในกระบวนการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล มีปัญหาที่ส าคัญและจ าเป็นต้อง
แก้ไข เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ในการที่จะสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาบูรณาการ 
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ หลักสาราณียธรรม ๖ คือ ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน 
ธรรมเป็นเหตุให้ไม่ลืมกัน เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก เป็นข้อปฏิบัติส าหรับคนที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็น
หมู่เป็นคณะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เช่น ครอบครัวนักเรียนในห้องเรียนหรือกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น 
นักเรียนทั้งโรงเรียน หมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น เพราะคนที่อยู่ร่วมกัน หรือ
ใกล้เคียงกัน จะต้องอาศัยกันและกัน ดังจะได้กล่าวรายละเอียดในบทที่ ๔ ต่อไป    



 
บทท่ี ๓ 

หลักสาราณียธรรม ๖ 
  

การวิจัย เรื่อง บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรม 
ในบทที่ ๓ เป็นการศึกษาให้ทราบถึงความรู้และคุณประโยชน์แห่งหลักสาราณียธรรม  
 หลักสาราณียธรรม (states of conciliation; virtues for fraternal living) หมายถึง ธรรมเป็น
ที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน  ธรรมเป็นเหตุให้ไม่ลืมกันเป็นธรรมที่มีอุปการะมาก สาราณียธรรมนี้  เป็น
ข้อปฏิบัติส าหรับคนที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เช่น ครอบครัว 
นักเรียนในห้องเรียน หรือกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น นักเรียนทั้งโรงเรียน หมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ องค์การ-
บริหารส่วนต าบล เป็นต้น เพราะคนที่อยู่ร่วมกัน หรือใกล้เคียงกัน จะต้องอาศัยกันและกัน ดังปรากฏใน
พระไตรปิฎกและที่ปรากฏเป็นพุทธพจน์  ดังนี้๑ 
 

๓.๑  ความเป็นมาของสาราณียธรรม 
 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงน าเอาหลักสาราณียธรรมมาอธิบาย ไว้ในพระพุทธศาสนา 
ก็ด้วยสาเหตุเนื่องจากการวิวาท บาดหมางขาดความสามัคคีกันของกลุ่มภิกษุในพระธรรมวินัย ดังมี
ข้อความปรากฏอยู่ในโกสัมพิยสูตร “พระสูตรว่าด้วยภิกษุชาวเมืองโกสัมพี” เรื่องมีอยู่ว่า “ในสมัยหนึ่ง 
พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี ครั้งนั้น พวกภิกษุในกรุงโกสัมพีต่าง
บาดหมางกัน ทะเลาะวิวาทขาดความปรองดองกัน พระพุทธองค์จึงทรงรับสั่งเรียกภิกษุเหล่านั้นมา
ตรัสสอนหลักสารณียธรรม หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน, 
ธรรมที่ท าให้เกิดความสามัคค,ี หลักการอยู่ร่วมกัน” มีอยู่ทั้งสิ้น ๖ ประการ๒ ได้แก่ 

๑. เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ
ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้า
และลับหลัง  

๒. เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วยบอก
แจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน า ตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพ  
นับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

๓. เมตตามโนกรรม ตั้งเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ตั้งจิต
ปรารถนาดี คิดท า สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 

                                                           
๑อง.ฉกก. ๑๔/๒๘๒/๒๖๗. 
๒กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรม

และธรรมศึกษาชั้นโท), พิมพ์ครั้งที่ ๓๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๘), หน้า ๑๕. 



 ๑๑๕ 

๔. สาธารณโภคี ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็นของ
เล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว น า มาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน (ข้อนี้ 
ใช้อัปปฏิวิภัตตโภคี ก็ได้) 

๕. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท า ตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ  

๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญอันจะน าไปสู่ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์ หรือขจัด
ปัญหา๓  

หลักสาราณียธรรม ๖ นี้ ใน ๓ ข้อแรกถือเป็นการน าเอาความเมตตา มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประกอบกรรมดีของมนุษย์ แสดงออกให้เพ่ือนมนุษย์รอบข้างกายโดยผ่านทางทวารทั้ง ๓ ได้แก่ 
กายทวาร (เมตตากายกรรม), วจีทวาร (เมตตาวจีกรรม) และมโนทวาร (เมตตามโนกรรม) และอาศัย อีก 
๓ ข้อที่เหลือเป็นคุณธรรม คือ เครื่องช่วยขัดเกลาคุณภาพของระดับจิตใจจากหยาบไปสู่ละเอียด
ตามล าดับ ได้แก่การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (สาธารณโภคี) ซึ่งจัดอยู่ในระดับหยาบ, กฎระเบียบข้อห้ามไม่ให้ล่วง
ละเมิดท ากรรมชั่ว ซึ่งจัดอยู่ในระดับกลาง (สีลสามัญญตา) และข้อสุดท้ายด้วยการมีความเห็นที่ถูกต้องที่
ชอบธรรมร่วมกัน (ทิฏฐิสามัญญตา) ซึ่งจัดอยู่ในระดับละเอียด  

ส าหรับคุณธรรมข้อ ทิฏฐิสามัญญตานี้  พระพุทธองค์ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นธรรม
ข้อที่เนื่องด้วยความเห็นชอบคือปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาได้ให้ความส าคัญที่สุด เปรียบเหมือน
ยอดที่คุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ ดังมีข้อความในพระไตรปิฎกว่า “ภิกษุทั้งหลาย ยอดอันเป็นส่วนสูงสุดเป็นที่
ยึดคุมเรือนยอด แม้ฉันใด ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสที่เป็นข้าศึก เป็นนิยยานิกธรรมน าบุคคลผู้ท าตามนั้น
ออกไป เพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นธรรมชั้นยอดที่ยึดคุมสาราณียธรรม ๖ 
ประการนี้ไว้ 

 
 ๓.๑.๑ หลักสาราณียธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
 หลักสาราณียธรรม ปรากฏในสาราณียทิวรรคที่ ๒ ในปฐมสาราณียสูตร และทุติยสาราณียสูตร 
ว่าด้วยสาราณียธรรม ๖  ความว่า 

๑) สาราณิยสูตรที่ ๑๔ 
“ดูกรภิกษุท้ังหลาย สาราณิยธรรม ๖ ประการนี้ ๖ ประการเป็นไฉน คือ ภิกษุใน

ธรรมวินัยนี้ เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตา ในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง แม้ข้อนี้ก็เป็นสาราณิยธรรม ฯ 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา ในเพ่ือนพรหมจรรย์
ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้ข้อนี้ก็เป็นสาราณิยธรรม ฯ 

                                                           
๓กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรม

และธรรมศึกษาชั้นโท), พิมพ์ครั้งที่ ๓๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), 
หน้า ๑๕๓. 

 
๔อง.ฉกก. ๑๔/๒๘๒/๒๖๗. 



 ๑๑๖ 

อีกประการหนึ่ ง ภิกษุเข้าไปตั้ งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา ในเพ่ือน
พรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้ข้อนี้ก็เป็นสาราณิยธรรม ฯ 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุแบ่งปันลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรม 
แม้โดยที่สุดบิณฑบาต ย่อมบริโภคร่วมกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ผู้มีศีล แม้ข้อนี้ก็
เป็นสาราณิยธรรม ฯ 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย  เป็นไทย อัน
วิญญูชนสรรเสริญ อันตัณหาทิฐิไม่ยึดถือเป็นไปพร้อมเพ่ือสมาธิ เสมอกันกับเพ่ือน
พรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้ข้อนี้ก็เป็นสาราณิยธรรม ฯ 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีทิฐิอันเป็นอริยะ เป็นเครื่องน าออก น าออกไปเพ่ือความ
สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระท าตาม เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง  แม้ข้อนี้ก็เป็นสาราณิยธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย สาราณิยธรรม ๖ ประการนี้แล ฯ” 
๒) สาราณิยสูตรที่ ๒๕ 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ เป็นที่ตั้งแห่งการให้ระลึกถึง กระท าให้
เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความ
พร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ธรรม ๖ ประการเป็นไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง แม้ธรรมข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกัน กระท าให้เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ ย่อม
เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ฯ 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเข้าไปตั้ งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา ในเพ่ือน
พรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเข้าไปตั้งมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาในเพ่ือน
พรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

อีกประการหนึ่ง ภิกษุแบ่งปันลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรม 
แม้โดยที่สุดบิณฑบาต ย่อมบริโภคร่วมกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้มีศีล  

อีกประการหนึ่ง ภิกษุผู้มีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไทย อันวิญญู
ชนสรรเสริญ อันตัณหาทิฐิไม่ยึดถือ เป็นไปเพ่ือสมาธิ เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์
ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีทิฐิอันเป็นอริยะ เป็นเครื่องน าออก น าออกไปเพ่ือ
ความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระท าตาม เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง แม้ธรรมข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกัน กระท าให้เป็นที่รัก เป็นที่
เคารพ ย่อมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกันเพ่ือความพร้อมเพรียง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล เป็นที่ตั้งแห่งการ
ระลึกถึงกัน กระท าให้เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือ
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ความไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ฯ” 
 ๓.๑.๒ หลักสาราณียธรรมที่ปรากฏในอรรถกถา 
 หลักสาราณียธรรม ปรากฏในสาราณิยาทิวรรคที ่๒ ในปฐมสาราณียสูตร อรรถกถาปฐม- 
สาราณียสูตร ทุติยสาราณียสูตร และอรรถกถาทุติยสาราณียสูตร มีใจความดังนี้๖ 
  ๑) ปฐมสาราณียสูตร ว่าด้วยสาราณียธรรม ๖ ประการ 

“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย  สาราณียธรรม ๖ ประการนี้ ๖ประการ เป็นไฉน คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้   เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง. แม้ข้อนี้ก็เป็นสาราณียธรรม. 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเข้ไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา  ในเพ่ือนพรหมจรรย์
ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้ข้อนี้ก็เป็นสาราณียธรรม. 

อีกประการหนึ่ ง ภิกษุเข้ าไปตั้ งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา ในเพ่ือน
พรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้ข้อนี้ก็เป็นสาราณียธรรม. 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุแบ่งปันลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรม    
แม้โดยที่สุดบิณฑบาต ย่อมบริโภคร่วมกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้มีศีล แม้ข้อนี้ก็
เป็นสาราณียธรรม. 

อีกประการหนึ่ง  ภิกษุเป็นผู้มีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อัน
วิญญูชนสรรเสริญ อันตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นไปพร้อมเพ่ือสมาธิ เสมอกันกับเพ่ือน
พรหมจรรย์ทั้งหลาย  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  แม้ข้อนี้ก็เป็นสาราณียธรรม.  

อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีทิฏฐิอันเป็นอริยะ เป็นเครื่องน าออก น าออกไปเพ่ือความ
สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระท าตาม เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง แม้ข้อนี้ก็เป็นสาราณียธรรม ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย สาราณียธรรม ๕ ประการนี้แล. 
๒) อรรถกถาปฐมสาราณียสูตร พึงทราบวินิจฉัยในปฐมสาราณียสูตรที่ ๑ แห่งสาราณียาทิวรรค

ที่  ๒  ดังต่อไปนี้ :-๗ 
“บทว่า สาราณียา ได้แก่ ธรรมที่ควรให้ระลึกถึงกัน. บทว่า เมตฺต กายกมฺม  

ได้แก่ กายกรรมที่พึงกระท าด้วยจิตประกอบด้วยเมตตา. แม้ในวจีกรรม และมโนกรรม
ทั้งหลาย ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.ก็แลเมตตากายกรรมเป็นต้นเหล่านี้ ตรัสไว้ ด้วยสามารถแห่ง
ภิกษุทั้งหลาย. แม้คฤหัสถ์ทั้งหลาย ก็น าไปใช้ได้. อธิบายว่า ส าหรับภิกษุทั้งหลาย การ
บ าเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตร  ด้วยเมตตาจิตชื่อว่า  เมตตากายกรรม. 

ส าหรับคฤหัสถ์ทั้งหลาย กรรมมีอาทิอย่างนี้ว่า การเดินทางไป เพ่ือไหว้พระเจดีย์  
เพ่ือไหว้โพธิพฤกษ์ เพ่ือนิมนต์พระสงฆ์ การเห็นภิกษุทั้งหลาย ผู้ เข้าไปสู่บ้าน เพ่ือ
บิณฑบาต แล้วลุกขึ้นต้อนรับ การรับบาตร การปูลาดอาสนะ และการตามส่ง ชื่อว่า  
เมตตากายกรรม”  
๓) ทุติยสาราณียสูตร  ว่าด้วยสาราณียธรรม ๖ ประการ 
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“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ เป็นที่ตั้งแห่งการให้ระลึกถึง กระท าให้
เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ เพื่อความไม่วิวาทกัน เพ่ือความ
พร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันธรรม ๖ ประการเป็นไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้    
เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  
แม้ธรรมข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกัน กระท าให้เป็นที่รัก เป็นที่เคารพย่อมเป็นไป
เพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน. 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา ในเพ่ือนพรหมจรรย์
ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

อีกประการหนึ่ ง ภิกษุเข้าไปตั้ งมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา ในเพ่ือน
พรหมจรรย์ทั้งหลาย  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุแบ่งปันลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรม    
แม้โดยที่สุดบิณฑบาต ย่อมบริโภคร่วมกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งหลายผู้มีศีล 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุผู้มีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันวิญญูชน
สรรเสริญ  อันตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือ เป็นไปเพ่ือสมาธิเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย  
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีทิฏฐิอันเป็นอริยะ เป็นเครื่องน าออก น าออกไป เพ่ือความ
สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระท าตาม  เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง แม้ธรรมข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกัน กระท าให้เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ ย่อม
เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน.”๘ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกัน กระท า
ให้เป็นที่รัก  เป็นที่เคารพ  ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือ
ความพร้อมเพรียงอันหนึ่งอันเดียวกัน. 
๔) อรรถกถาทุติยสาราณียสูตร พึงทราบวินิจฉัยในสาราณียสูตรที่ ๒  ดังต่อไปนี้๙ 

“สาราณียธรรม ชื่อว่า ปิยกรณา เพราะกระท าผู้ที่บ าเพ็ญธรรมเหล่านั้นให้
บริบูรณ์ ให้เป็นที่รัก ของเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย. ชื่อว่า ครุกรณา เพราะกระท าให้เป็น
ผู้น่าเคารพ. บทว่า สงฺคหาย ได้แก่  เพ่ือประโยชน์แก่การสงเคราะห์. บทว่า อวิวาทาย  
ได้แก่  เพ่ือประโยชน์แก่การไม่ท าการวิวาทกัน. บทว่า สามคฺคิยา ได้แก่ เพ่ือประโยชน์แก่
ความสามัคคี. บทว่าเอกีภาวาย  ได้แก่ เพ่ือประโยชน์แก่ความเป็นอันเดียวกัน. บทว่า ส
วตฺตนฺติ  ได้แก่  ย่อมเป็นไป  คือเป็นไปทั่ว.” 

 

 ๓.๑.๓ สาราณียธรรมที่ปรากฏในพระสูตร 

                                                           
๘อง.ฉกก. ๓/๒๘๓/๕๔๗. 
๙อง.ฉกก. ๓/๒๘๓/๕๔๗. 



 ๑๑๙ 

 ๑. สูตรพระสารีบุตร  ได้แสดงพระธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายแทนพระผู้มีพระภาคในขณะที่พระ
ผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประทับ ณ ฝั่งสระน้ าชื่อคัดคราใกล้กรุงจ าปา (ราชธานี แห่ง
แคว้นคะ)๑๐ เนื้อความว่า สาราณียธรรม ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง ๖ ประการ ดังนี้ 
 ๑) ดูกรผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาใน
เพ่ือนสพรหมจารี  ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังธรรม  แม้ข้อนี้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็น
เครื่องกระท าให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่ เคารพเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ เพ่ือความไม่
วิวาทเพ่ือความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ๒) ดูกรผู้มีอายุทั้งหลายข้ออ่ืนยังมีอีกภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วย
เมตตาในเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังธรรม แม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง
เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์เพ่ือความไม่
วิวาทเพ่ือความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ๓) ดูกรผู้มีอายุทั้ งหลายข้ออ่ืนยังมี อีกภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  เข้าไปตั้ งมโนกรรม
ประกอบด้วยเมตตา ในเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง ธรรมแม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่ง
ความระลึกถึงเป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความ
สงเคราะห์เพ่ือความไม่วิวาทเพ่ือความพร้อมเพรียงเพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ๔) ดูกรผู้มีอายุทั้งหลายข้ออ่ืนยังมีอีกลาภอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งประกอบด้วยธรรมได้มาแล้ว  
โดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงอาหารในบาตรไม่หวงกันด้วยลาภเป็นปาน ดังนั้น แบ่งกันกับเพ่ือน 
สพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลธรรม แม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่รัก
เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่เคารพ  เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพ่ือความไม่วิวาทเพ่ือความพร้อมเพรียง
เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ๕) ดูกรผู้มีอายุทั้งหลายข้ออ่ืนยังมีอีก ศีลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่าง ไม่พร้อย
เป็นไทยอันวิญญูชนสรรเสริญไม่เกี่ยวด้วยตัณหาและทิฐิเป็นไป เพ่ือสมาธิภิกษุเป็นผู้ถึงความเป็น      
ผู้เสมอกันโดยศีลในศีลเห็นปาน ดังนั้นกับเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังอยู่ธรรม 
แม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่รัก เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่เคารพ
เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพ่ือความพร้อมเพรียงเพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ๖) ดูกรผู้มีอายุทั้งหลายข้ออ่ืนยังมีอีกทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งประเสริฐเป็นเครื่องน าสัตว์ออก
เพ่ือความสิ้นสุดโดยชอบแก้ผู้กระท าทิฐินั้นภิกษุเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เสมอกัน โดยทิฐิในทิฐิแห่งปาน 
ดังนั้นกับเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังอยู่ธรรม แม้ข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึก
ถึง เป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระท าให้เป็นที่เคารพเป็นไป เพ่ือความสงเคราะห์เพ่ือ
ความไม่วิวาทเพ่ือความพร้อมเพรียงเพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 สาราณียาธรรม ได้แก่ ธรรมที่ควรให้ระลึกถึงกับบทว่า เมตฺต  กายกมฺม   ได้แก่กายกรรมที่พึง
กระท าด้วยจิต ประกอบด้วยเมตตา แม้ในวจีกรรมและมโนกรรมทั้งหลาย ก็มีนัยนี้เหมือนกัน๑๑ 

                                                           
๑๐อง.ฉกก. ๑๔/๒๘๒/๓๐๑-๓๐๓. 
๑๑องฺ.ฉกฺก. ๓/๒๘๒/๕๓๖-๕๔๕. 
 



 ๑๒๐ 

 ส าหรับภิกษุทั้งหลายการบ าเพ็ญธรรม  คือ  อภิสมาจาริกวัตรด้วยเมตตาจิตชื่อว่าเมตตา
กายกรรม ส าหรับคฤหัสถ์ทั้งหลายกรรมมีอาทิอย่างนี้ว่าการเดินทางไปเพ่ือไหว้พระเจดีย์เพื่อไหว้ 
โพธิพฤกษ์เพ่ือนิมนต์พระสงฆ์การเห็นภิกษุทั้งหลายเพ่ือเข้าไปสู่บ้านเพ่ือบิณฑบาตแล้วลุกขึ้นต้อนรับ
การรับบาตรการปูลาดอาสนะและการตามส่งชื่อว่าเมตตากายกรรม 
 การบอกสถานอาจารบัญญัติการบอกกรรมฐานการแสดงธรรม การบอกพระพุทธพจน์คือ
พระไตรปิฎก (แก่ภิกษุ  สามเณร) ด้วยเมตตาจิตชื่อว่าเมตตาวจีกรรม เวลาที่กล่าวค าเป็นต้นว่าพวก
เราจักไปเพ่ือไหว้พระเจดีย์พวกเราจักไปเพ่ือไหว้โพธิพฤกษ์ พวกเราจักระท าการฟังธรรมพวกเราจัก
กระท าการบูชาด้วยประทีป ระเบียบและดอกไม้ พวกเราจักสมาทานซึ่งสุจริต ๓ พวกเราจักถวาย
สลากภัตรเป็นต้น พวกเราจักถวายผ้าจ าน าพรรษา วันนี้พวกเราจักถวายปัจจัย ๔ แก่พระสงฆ์ทาน
ทั้งหลายจงนิมนต์พระสงฆ์แล้วจัดแจงของขบฉันเป็นต้น พวกเราจงปูลาดอาสนะ พวกท่านจงตั้งน้ าดื่ม  
พวกท่านจงต้อนรับน าพระสงฆ์มา  พวกท่านจงให้พระสงฆ์นั่งบนอาสนะที่ปูลาดแล้ ว เกิดอุตสาหะ  
กระท าไวยาวัจกิจ ดังนั้น ชื่อว่าเมตตาวจีกรรมส าหรับภิกษุทั้งหลาย การลุกขึ้นแต่เช้าตรู่กระท าการ
ปฏิบัติสรีระก็ดี กระท าวัตรที่ลานพระเจดีย์เป็นต้นก็ดี  นั่งบนอาสนะที่สงัดแล้วคิดว่าภิกษุทั้งหลายใน
วิหารนี้ จงมีความสุข ไม่มีเวร ไม่มีทุกข์ ดังนี้ ชื่อว่าเมตตามโนกรรม ส าหรับคฤหัสถ์ทั้งหลาย การคิด
ว่าขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย อยู่เป็นสุข ไม่มีเวร ไม่มีทุกข์ ดังนี้ ชื่อว่ามโนกรรม 
 บทว่า อาวิเจวรโหจ ความว่า ทั้งต่อหน้าและลับหลังในสองอย่างนั้น การถึงความเป็นสหาย  
(การช่วยเหลือ) ในวจีกรรมเป็นต้นของภิกษุใหม่ทั้งหลาย ชื่อว่ากายกรรมต่อหน้า ส่วนวจีกรรมทุก
อย่างแม้ต่างโดยการถวายน้ าล้างเท้าแก่พระเถระเป็นต้น ชื่อว่ากายกรรมต่อหน้า การช่วยเก็บง า
สิ่งของทั้งหลาย มีฟืนต้น ที่ภิกษุใหม่และเถระทั้งสองฝุายเก็บไว้ไม่เรียบร้อย  ไม่ท าให้เสียหายภัณฑะ
เหล่านั้น ดุจเก็บง าของที่ตนเก็บไว้ไม่ดีให้เรียบร้อยฉะนั้น  เมตตากายกรรมลับหลัง 
 การกล่าวยกย่องอย่างนี้ว่า ท่านเทวเถระ ท่านติสสเถระ ดังนี้  ชื่อว่าเมตตาวจีกรรมต่อหน้าก็
และเมื่อจะสอบถามถึงพระเถระผู้ไม่อยู่ในวิหารการกล่าวค าน่ารักอย่างนี้ว่า ท่านเทวเถระของเราไป
ไหน  ท่านติสสเถระของเราไปไหน เมื่อไหร่จักมาหนอ ดังนี้ ชื่อว่าเมตตาวจีกรรมลับหลัง ส่วนการลืม
ตาอันสนิทสนมด้วนสิเนหา มองดูด้วยใบหน้าอันแจ่มใสชื่อว่าเมตตามโนกรรมต่อหน้า การมุ่งดี (เอาใจ
ช่วย) ว่าขอท่านเทวเถระ ท่านติสสเถระ จงไม่มีโรค ไม่มีอาพาธ ดังนี้ ชื่อว่าเมตตามโนกรรมลับหลัง๑๒ 
 ๒. พระสูตร โกสัมพิยสูตร พระพุทธองค์ ทรงโปรดภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ใจความดังนี้๑๓ 

 สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารโฆสิตารามเขตพระนครโกสัมพี. 
สมัยนั้น พวกภิกษุในเมืองโกสัมพี เกิดขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ทิ่มแทงกันและกัน 

ด้วยหอกคือปากอยู่ ไม่ยังกันและกันให้เข้าใจ ไม่ปรารถนาความเข้าใจกัน ไม่ยังกันและ
กันให้ปรองดอง ไม่ปรารถนาความปรองดองกัน. 

ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝูาพระผู้มีพระภาค ถวายอภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่
ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานพระวโรกาส พวก
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 ๑๒๑ 

ภิกษุในเมืองโกสัมพ ีเกิดขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ ไม่
ยังกันและกันให้เข้าใจ ไม่ปรารถนาความเข้าใจกัน ไม่ยังกันและกันให้ปรองดอง ไม่
ปรารถนาความปรองดองกัน. 

ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วรับสั่งว่า ดูกรภิกษุ 
เธอจงมาเธอจงเรียกภิกษุเหล่านั้นมาตามค าของเราว่า พระศาสดาของพวกเรารับสั่งให้
หาพวกท่านผู้มีอายุ. 

ภิกษุรูปนั้นทูลรับพระด ารัสพระผู้มีพระภาคว่า อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า ดังนี้
แล้วเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้ว บอกว่า พระศาสดารับสั่งให้หาท่านผู้มีอายุท้ังหลาย. 

ภิกษุเหล่านั้นรับค าภิกษุนั้นว่า อย่างนั้น ท่านผู้มีอายุ ดังนี้ แล้วเข้าไปเฝูาพระผู้
มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่า ดูกรภิกษุท้ังหลายได้ยินว่า พวกเธอ 
เกิดขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ ไม่ยังกันและกันให้
เข้าใจไม่ปรารถนาความเข้าใจกัน ไม่ยังกันและกันให้ปรองดอง ไม่ปรารถนาความ
ปรองดองกันจริงหรือ 

ภิกษุเหล่านั้นทูลว่า เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า. 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะส าคัญความข้อนั้นเป็น

ไฉน สมัยใด พวกเธอเกิดขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ 
สมัยนั้น พวกเธอเข้าไปตั้งเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม ใน
เพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง บ้างหรือหนอ 

              ภิกษุเหล่านั้นทูลว่า ข้อนั้นไม่มีเลย พระพุทธเจ้าข้า. 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เช่นนี้ก็เป็นอันว่า สมัยใด พวกเธอ 

เกิดขัดใจ ทะเลาะ วิวาท ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ สมัยนั้นพวกเธอมิได้
เข้าไปตั้งเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม ในเพ่ือนสพรหมจารี
ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย เมื่อเป็นดังนั้น พวกเธอรู้อะไร 
เห็นอะไร จึงเกิดขัดใจทะเลาะ วิวาท ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ ไม่ยังกัน
และกันให้เข้าใจ ไม่ปรารถนาความเข้าใจกัน ไม่ยังกันและกันให้ปรองดอง ไม่ปรารถนา
ความปรองดองกัน  

ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ข้อนั้นนั่นแหละ จักมีเพ่ือไม่เป็นประโยชน์ เพ่ือทุกข์ แก่
เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุมีลาภเกิดขึ้นโดยธรรม ได้มาโดยธรรม 
ที่สุดเป็นลาภสักว่าอาหารที่เนื่องในบาตร ก็บริโภคโดยไม่เกียดกันไว้เพ่ือตน บริโภคเป็น
สาธารณะกับเพ่ือนสพรหมจารีผู้มีศีล ธรรมแม้นี้ เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ท าความรักกัน 
ท าความเคารพกันเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อม
เพรียงกัน เพ่ือความเป็นพวกเดียวกัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุมีศีลไม่ขาด ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย 
เป็นไท อันท่านผู้รู้สรรเสริญ อันตัณหาทิธรรมไม่ครอบง า เป็นไปเพ่ือสมาธิ ถึงความเป็น



 ๑๒๒ 

ผู้มีศีลเสมอกันในศีลเช่นนั้นกับเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับอยู่ 
ธรรมแม้นี้ เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ท าความรักกัน ท าความเคารพกัน เป็นไปเพ่ือความ
สงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือความเป็นพวก
เดียวกัน. 

ดูกรภิกษุท้ังหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุมีทิฏฐิอันไกลจากข้าศึก เป็นนิยยานิกธรรม 
อันน าออกซึ่งบุคคลผู้ท าตามนั้น เพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบ ถึงความเป็นผู้เสมอกัน
ด้วยทิฏฐิในทิฏฐิเช่นนั้นกับเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับอยู่ ธรรม
แม้นี้ เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ท าความรักกัน ท าความเคารพกัน เป็นไปเพ่ือความ
สงเคราะห์กันเพ่ือความไม่วิวาทกันเพ่ือความพร้อมเพรียงกัน เพ่ือความเป็นพวก
เดียวกัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ท าความรัก
กัน ท าความเคารพกัน เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความ
พร้อมเพรียงกันเพ่ือความเป็นพวกเดียวกัน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทิฏฐิอันไกลจากกิเลส
เป็นข้าศึก เป็นนิยยานิกธรรม น าออกซึ่งบุคคลผู้ท าตามนั้น เพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบ
นี้ เป็นยอดยึดคุมธรรม ๖ประการนี้ ที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันไว้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เปรียบเหมือนยอดเป็นที่สูงสุดเป็นที่ยึดคุมของเรือนยอด ฉันใด ทิฏฐิอันไกลจากกิเลส
เป็นข้าศึก เป็นนิยยานิกธรรม น าออกซึ่งบุคคลผู้ท าตามนั้น เพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบ
นี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นยอดยึดคุมธรรม ๖ ประการนี้ ที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน. 

 
๓.๒ ความหมายของสาราณียธรรม 

๓.๒.๑ ความหมายและองค์ประกอบของสาราณียธรรม           
 สาราณียธรรม หมายถึง  ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน, 
ธรรมที่ท าให้เกิดความสามัคคี, หลักการอยู่ร่วมกัน.๑๔  
 หลักสาราณียธรรม หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน  ธรรมเป็นเหตุให้ไม่ลืมกัน
เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก สาราณียธรรมนี้ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับคนที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็น
คณะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เพราะคนที่อยู่ร่วมกัน หรือใกล้เคียงกัน จะต้องอาศัยกันและกัน๑๕ 
 ๓.๒.๒ ทรรศนะจากนักปราชญ์  นักวิชาการ 
 พระราชวรมุณี (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้เขียนไว้ในหนังสือธรรมนูญชีวิตเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม๑๖ 
ดังนี้ สาราณียธรรม เป็นหลักธรรมอันเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันในด้านความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ที่เป็น

                                                           
๑๔พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต.), พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๒๐๐. 
๑๕อง.ฉกก. ๑๔/๒๘๒/๒๖๗. 
๑๖พระราชวรมุณี (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :  Religious 

Affairs Printing Press, ๒๕๔๑), หน้า ๓๖. 



 ๑๒๓ 

ผู้ร่วมงาน ร่วมกิจการ หรือร่วมชุมชน ตลอดจนพ่ีน้องร่วมครอบครัว พึงปฏิบัติตามหลักการอยู่ร่วมกัน ๖ 
ประการ  
 พระมหาสิทธิการ  ได้เขียนไว้ในหนังสือหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี เกี่ยวกับ    
สาราณียธรรม ๖ หลักสาราณียธรรม เป็นหลักการใหญ่ที่ก่อให้เกิดเอกภาพหรือภราดรภาพ         
หลักสาราณียธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องระลึกถึงกัน เป็นหลักการที่จะท าให้เกิดความประสาน
พร้อมเพรียงสามัคคีและผนึกร่วมกันเป็นเอกภาพ๑๗  
 รศ.ดร. ทองหล่อ วงษ์ธรรมา ได้เขียนไว้ในหนังสือปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสน์ เกี่ยวกับ      
สาราณียธรรม ดังนี้ สาราณียธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน หมายถึง คุณธรรมที่ท าให้
คนเราไมเ่ห็นแก่ตัว แต่จะคิดถึงคนอ่ืน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น เข้าใจคนอ่ืนมากขึ้น๑๘    
 พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน) ให้ความหมายเกี่ยวกับหลักสาราณียธรรมไว้ใน
วิทยานิพนธ์การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก กล่าวคือ หลักสาราณียธรรม  
คือ  หลักธรรมที่จะท าให้ประชาชนภายในชาติอยู่ด้วยความสามัคคีท าให้ประเทศชาติเป็นเอกภาพ  ซึ่ง
เป็นหน้าที่หรือข้อปฏิบัติที่ประชาชนควรปฏิบัติต่อผู้อื่นในสังคม๑๙ 
 เปลื้อง ณ นคร ให้ความหมายของสาราณียธรรม ในพจนานุกรมไทย–ไทย ว่า สาราณียธรรม  
หมายถึง ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง มี ๖ อย่าง คือ เมตตาด้วยกาย เมตตาด้วยวาจา เมตตา
ด้วยใจ ลาภ (ให้ลาภแก่เพ่ือน) ศีล (รักษาศีล) ทิฐิ (เห็นชอบกับเพ่ือน) (เหมือน สาราณิยธรรม)๒๐ 

ปัญญา ใช้บางยาง ได้เขียนไว้ในหนังสือธรรมาธิบาย เล่มที่ ๑ เกี่ยวกับสาราณียธรรมไว้   
ดังนี้ สาราณียธรรม ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึง หลักการอยู่ร่วมกัน ๖  
ประการ๒๑   
 ในปฏิวรรค  พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเช่นกัน  ในอรรกถาอธิบายขยายไว้ว่า  
สาราณียา ได้แก่ธรรมที่ควรให้ระลึกถึงกัน บทว่า เมตฺต  กายกมฺม   ได้แก่กายกรรมที่พึงกระท าด้วยจิต
ที่ประกอบด้วยเมตตา  แม้ในวจีกรรมและมโนกรรมทั้งหลาย ก็มีอธิบายในนี้ก็แลเมตตากายกรรมเป็น
ต้นเหล่านี้ แม้คฤหัสถ์ก็น าไปใช้เป็นต้น ส าหรับภิกษุทั้งหลาย การบ าเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตร  
(วัตรเกี่ยวกับความประพฤติอันดี ธรรมเนียมเก่ียวกับมารยาทและความเป็นอยู่ที่ดีงาม) ด้วยเมตตาจิต  
ชื่อว่าเมตตากายกรรม ส าหรับคฤหัสถ์ทั้งหลายกรรมเช่นว่า การเดินทางไปไหว้พระเจดีย์ ไหว้โพธิ์

                                                           
๑๗พระมหาสิทธิการ, หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี, (กรุงเทพมหานคร: เลี่ยงเชียง, 

๒๕๔๓), หน้า ๓๘.  
๑๘รศ.ดร. ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญา  ๒๐๑ พุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง

เฮ้าส์, ๒๕๓๘), หน้า ๑๐๖. 
๑๙พระมหาธรรมรัต  อริยธมฺโม  (ยศขุน), การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีใน

พระไตรปิฎก, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๓.  
๒๐เปลื้อง ณ นคร, พจนานุกรมไทย - ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓),  

หน้า ๑๘๗. 
๒๑ปัญญา  ใช้บางยาง, ธรรมาธิบาย เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์รติธรรม, ๒๕๔๖), 

หน้า ๗๕.  



 ๑๒๔ 

พฤกษ์ การนิมนต์พระสงฆ์ การลุกต้อนรับเป็นต้น ชื่อว่าเมตตากายกรรมส าหรับภิกษุทั้งหลาย การ
บอกสอนอาจารบัญญัติ การบอกกรรมฐาน การแสดงกรรมฐาน การบอกพระพุทธพจน์แก่ภิกษุและ
สามเณร เป็นต้น ชื่อว่าเมตตาวจีกรรม ส าหรับคฤหัสถ์ทั้งหลาย ในเวลาที่กล่าวค าเป็นต้น พวกเราจัก
ไปไหว้พระเจดีย์ ไหว้โพธิ์พฤกษ์ พวกเราจักไปฟังธรรม สมาทานสุจริตพวกท่านจงปูลาดอาสนะและตั้ง
น้ าดื่ม เป็นต้น ชื่อว่า เมตตาวจีกรรม๒๒      
 ประณีต ก้องสมุทร ได้เขียนบทความเรื่อง “อยู่ด้วยความรัก” ในจดหมายข่าวประจ าวันพระ
ประจ าวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖ ลานธรรมเสวนา เกี่ยวกับหลักสาราณียธรรม สรุปความได้ว่า        
สาราณียธรรม มีอยู่ ๖ ประการ เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันด้วยความรักความเอ็นดูและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ไม่ทะเลาะวิวาทกัน๒๓  

ธรรมที่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติถูกต้องต่อส่วนรวม คือ ต่อตนเองและผู้อ่ืนก่อให้เกิดประโยชน์
ส่วนรวม สาราณียธรรม ๖ หมายถึง  เมตตาธรรมที่แสดงใน ๖ ทาง๒๔ 

หลักธรรมที่เป็นแนวคิดของวิธีการของอภัยทาน หลักธรรมที่เลือกเป็นแนวคิดของวิธีการของ
อภัยทาน คือ  สารณียธรรม หมายถึง “ธรรมเป็นเหตุ หรือเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกัน” เป็นหลักธรรมที่
ท าให้มนุษย์อยู่อย่างรักใคร่กลมเกลียวกัน มีความสามัคคีไม่ทะเลาะวิวาทกัน มีความปรารถนาดีต่อกัน 
เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน๒๕  
๓.๓ องค์ประกอบหลักสาราณียธรรม 
 หลักสาราณียธรรม ๖  (virtues for fraternal living)  เป็นหลักธรรมอันเป็นเหตุให้ระลึกถึง
กันในด้านความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน  ที่เป็นผู้ร่วมงาน ร่วมกิจการ หรือร่วมชุมชน  ตลอดจนพ่ีน้องร่วม
ครอบครัว มีองค์ประกอบรวม  ๖ ประการ คือ๒๖  

(๑) เมตตากายกรรม  ท าต่อกันด้วยเมตตา  
(๒) เมตตาวจีกรรม ตั้งวจีกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา 
(๓) เมตตามโนกรรม ตั้งมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา  
(๔) สาธารณโภคี  แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม   

                                                           
๒๒พระมหาธรรมรัต  อริยธมฺโม (ยศขุน), การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่ มีใน

พระไตรปิฎก, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๓. 
๒๓ประณีต ก้องสมุทร, อยู่ด้วยความรัก, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓,<http://84000.org/tip...k/ 

bookpn07.html>, (10 September 2011). 
๒๔นางสาวกานต์สินี จันทร์วิภาดิลก, การศึกษาวิเคราะห์ระบบวิธีคิดเพ่ือการด าเนินชีวิตตาม

แนวพุทธศาสน์, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๔๙. 

๒๕ทพญ. กษิรา เทียนส่องใจ, การศึกษาวิเคราะห์อภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ปัจจุบัน, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๗๘,๒๕๘. 

๒๖พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต.), พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๒๐๐. 

 



 ๑๒๕ 

(๕) สีลสามัญญตา  มีความประพฤติสุจริตดีงาม  รักษาระเบียบวินัยของส่วนร่วม   
 (๖) ทิฏฐิสามัญญตา  มีทิฎฐิดีงามเสมอกัน  มีความเห็นชอบร่วมกัน   
 

 ๓.๓.๑ เมตตากายกรรม  ท าต่อกันด้วยเมตตา  
เมตตากายกรรม ท าต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ร่วม

กิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่าง ๆ โดยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ  เคารพนับ
ถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง๒๗ 

เมตตากายกรรม คือ จะท าอะไรก็ท าต่อกันด้วยเมตตา หมายความว่า ท าด้วยความรักด้วย
ไมตรีด้วยความปรารถนาดีต่อกัน มีความช่วยเหลือกัน มีการร่วมมือกัน มีความพร้อมที่จะ
ประสานงานกัน๒๘ 

เมตตากายกรรม คือ ท าต่อกันด้วยเมตตา หมายถึง ท าสิ่งใดก็ท าด้วยความปรารถนาดีต่อกัน  
เช่น แสดงไมตรีและหวังดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน โดยช่วยเหลือธุรกิจต่าง ๆ ด้วย
ความเต็มใจแสดงอากัปกิริยาสุภาพเคารพนับถือทั้งต่อหน้าและลับหลัง๒๙    
 เมตตากายกรรม คือ การแสดงออกถึงความเมตตาทางกายแก่เพ่ือนในสังคมเดียวกัน ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง ช่วยเหลือกิจธุระของหมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือ
กันทั้งต่อหน้าและลับหลัง๓๐    
 เมตตากายกรรม คือ ตั้งเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลั งคือ
ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ  แสดงอาการกิริยาสุภาพ  เคารพนับถือทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง๓๑ 
 เมตตากายกรรมต่อกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง หมายถึง ให้มีน้ าใจช่วยเหลือกันทางกายทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง เช่น เราเห็นเสื้อผ้าของคนอ่ืนเขาตากไว้กลางแจ้งแต่ฝนเกิดตกในขณะที่เจ้าของไม่
อยู่เราก็สงเคราะห์ช่วยเก็บให้พ้นจากเปียกฝนดังนี้ถือว่าช่วยเหลือลับหลัง๓๒ 

เมตตากายกรรม คือ การปฏิบัติ การกระท าต่อกันทางกาย ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ 
โดยเต็มใจ เช่นช่วยถือสิ่งของ ช่วยท าความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาหาร หาอาหารให้รับประทาน ซัก
เสื้อผ้าให้ แสดงอาการกิริยาสุภาพต่อกัน เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เป็นต้น๓๓ 

                                                           
๒๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า  ๓๖. 
๒๘พระมหาสิทธิการ, หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี, อ้างแล้ว, หน้า ๓๘. 
๒๙รศ.ดร. ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญา  ๒๐๑ พุทธศาสน์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๖. 
๓๐พระมหาธรรมรัต  อริยธมฺโม  (ยศขุน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีใน

พระไตรปิฎก”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๑๓. 
๓๑ปัญญา  ใช้บางยาง, ธรรมาธิบาย เล่ม ๑, อ้างแล้ว, หน้า ๗๕.  
๓๒ประณีต ก้องสมุทร,อยู่ด้วยความรัก, อ้างแล้ว. 
๓๓นางสาวกานต์สินี จันทร์วิภาดิลก, การศึกษาวิเคราะห์ระบบวิธีคิดเพื่อการด าเนินชีวิต

ตามแนวพุทธศาสน์, อ้างแล้ว, หน้า ๕๑. 



 ๑๒๖ 

เมตตากายกรรม ได้แก่ การเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วย เมตตา นั่นคือ การอยู่ด้วยกัน
ด้วยการกระท าดีต่อกัน ไม่เบียดเบียนท าร้ายกัน ไม่ก่อสงคราม แต่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกัน 
เพ่ือความผาสุกของมวลมนุษย์ เป็นต้น๓๔ 

เมตตากายกรรม หมายถึง การท าความดีต่อกัน สนับสนุนช่วยเหลือกันทางด้านก าลังกายมี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียนหรือรังแกกันไม่ท าร้ายกัน ให้ได้รับความ
ทุกขเวทนาท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้องต่อกันอยู่ตลอดเวลา๓๕ 

เมตตากายกรรม หมายถึง การท าความดีต่อกัน สนับสนุนช่วยเหลือกันทางด้านก าลังกาย มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียนหรือรังแกกัน ไม่ท าร้ายกัน ให้ได้รับความ
ทุกขเวทนา ท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้องต่อกันอยู่ตลอดเวลา๓๖ 

เมตตากายกรรม หมายถึง การท าความดีต่อกัน สนับสนุนช่วยเหลือกันทางด้านก าลังกายมี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียนหรือรังแกกันไม่ท าร้ายกัน ให้ได้รับความ
ทุกขเวทนาท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้องต่อกันอยู่ตลอดเวลา๓๗ 

เมตตากายกรรม หมายถึง ตั้งเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน  ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง๓๘ 

เมตตากายกรรม ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ เคารพนับถือกัน     
ยิ้มแย้มแจ่มใส๓๙ 

 
 

                                                           
๓๔นายอารมณ์ ชุมเชิงกาญจน์, สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ๒๐  

มิถุน ายน๒๕๕๔,<http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge 
&id=3776>, (20 June 2011). 

๓๕วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ , ธรรมะเพื่อความสามัคคี, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔, 
<http://ibc.ac.th/thai/node/6>, (25 June 2011).  
 

๓๖วิทย์ วิศยเวทย์, ดร. และเสฐียรพงศ์ วรรณปก. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส ๐๔๑๐  
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๕. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๔๔๗), หน้า ๔๒. 

๓๗กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรม
และธรรมศึกษาชั้นโท). พิมพ์ครั้งที่ ๓๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), 
หน้า ๑๕๓. 

๓๘การศาสนา,กรม. คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท. พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๘), หน้า ๗๓. 

๓๙หลักแห่งการอยู่ร่วมกัน (สาราณียธรรม), ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔,<http://www. 
kalyanamitra.org/culture/index๒๙.html.>, (20 June 2011). 

http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge%20&id=
http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge%20&id=


 ๑๒๗ 

เมตตากายกรรม คือ จะท าอะไรก็ท าต่อกันด้วยเมตตา หมายความว่า ท าด้วยความรักด้วย
ไมตรีด้วยความปรารถนาดีต่อกัน มีความช่วยเหลือกัน มีการร่วมมือกัน  มีความพร้อมที่จะ
ประสานงานกัน๔๐  

เมตตากายกรรม ได้แก่ การเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตา ในประเทศเพ่ือนบ้านต่อ
หน้าและลับหลังหมายถึงการรับแสดงออกซ่ึงความเป็นมิตรทางกายที่ดีต่อกันกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง
ในคราวปกติสุขหรือในคราวที่ประเทศเพ่ือนบ้านประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ เช่น ความแห้ง
แล้ง แผ่นดินไหว น้ าท่วม เป็นต้นหากประเทศเราได้ส่งสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้ด้วยความมีจิต
เมตตาต่อกัน ประเทศที่ได้รับย่อมเกิดความซาบซึ้งและส านึกในบุญคุณต่อประเทศของเรา ย่อมที่จะ
พยายามตอบแทนหรือด าเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นมิตรต่อกัน เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกันและกัน๔๑ 
 เมตตากายกรรม คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผู้อยู่ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการ
สุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง๔๒ 

เมตตากายกรรม คือ การแสดงออกซ่ึงความเป็นมิตรทางกายต่อประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เมื่อ
มิตรประเทศประสบภัยต่าง ๆ เป็นต้นว่า อุทกภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ ประเทศไทยก็ส่งเครื่องอุปโภค
บริโภค ยารักษาโรค คณะแพทย์ หรือเงินไปช่วยตามก าลังความสามารถ๔๓ 

เมตตากายกรรม (Mettã-kayakamma ) การมีเมตตา มีไมตรีจิต ต่อกันทางการกระท า ใน
เพ่ือนสมาชิก คือช่วยเหลือกิจธุระของสมาชิกในหมู่คณะด้วยความเต็มใจ จริงใจ และแสดงกิริยาสุภาพ 
เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง๔๔  

เมตตากายกรรม หมายถึง การแสดงออกถึงความเมตตาทางกายแก่เพ่ือนในสังคมเดียวกัน  
ให้มีน้ าใจช่วยเหลือกันทางกาย จะท าอะไรก็ท าต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อ
เพ่ือนร่วมงาน  ร่วมกิจการ  ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่าง ๆ  โดยความเต็มใจ  ช่วยเหลือกิจ
ธุระของผู้ร่วมหมู่คณะ ด้วยความเต็มใจเคารพนับถือกัน ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงอาการกิริยาสุภาพ  
เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ท าด้วยความรักด้วยไมตรีด้วยความปรารถนาดีต่อกัน  มีความ
ช่วยเหลือกัน  มีการร่วมมือกัน  มีความพร้อมที่จะประสานงานกัน การอยู่ด้วยกันด้วยการกระท าดีต่อ

                                                           
๔๐อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์ และกวี อิศริวรรณ, ดร. หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส ๐๔๑๑ 

พระพุทธศาสนาชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่  ๕, พิ มพ์ ครั้ งที่  ๑๐,(กรุ งเทพมหานคร : วัฒนาพานิ ช ,  
๒๕๔๓), หน้า ๕๖. 

๔๑พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต.), พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๔-๑๒๖. 
๔๒คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, คู่มือส าหรับนักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี 

วิชา ธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๕), 
หน้า ๙๕. 

๔๓คูณ โทขันธ์, รศ. พุทธศาสนากับชีวิตประจ าวัน, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง  
เฮ้าส์, ๒๕๓๗), หน้า ๘๒. 

๔๔วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ, ธรรมะเพ่ือความสามัคคี ๖ ประการ (สาราณียธรรม ๖) 
(Six Principles On Harmony), ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒, <http://ibc.ac.th/thai/node/6>, (20 
June 2011).  

http://ibc.ac.th/thai/node/6%3e,%20(20%20June%202011).
http://ibc.ac.th/thai/node/6%3e,%20(20%20June%202011).


 ๑๒๘ 

กัน ไม่ก่อสงคราม แต่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกัน เพ่ือความผาสุกของมวลมนุษย์  ท าสิ่งใดก็ท า
ด้วยความปรารถนาดีต่อกัน  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียนหรือรังแกกันไม่
ท าร้ายกัน ให้ได้รับความทุกขเวทนาท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้องต่อกันอยู่ตลอดเวลา  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  
เช่น  เราเห็นเสื้อผ้าของคนอ่ืนเขาตากไว้กลางแจ้งแต่ฝนเกิดตกในขณะที่เจ้าของไม่อยู่เราก็สงเคราะห์ช่วย
เก็บให้พ้นจากเปียกฝนดังนี้ถือว่าช่วยเหลือลับหลัง มีการรับแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรทางกายที่ดีต่อ
กันกับองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือนบ้านใกล้เคียง ทั้งในคราวปกติสุขหรือในคราวที่องค์การบริหาร-
ส่วนต าบลเพ่ือนบ้านใกล้เคียงประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ เช่น ความแห้งแล้ง แผ่นดินไหว น้ า
ท่วม เป็นต้น หากองค์การบริหารส่วนต าบลของเราได้ส่งสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้ด้วยความมี
จิตเมตตาต่อกัน องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับย่อมเกิดความซาบซึ้งและส านึกในบุญคุณต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลของเรา ย่อมที่จะพยายามตอบแทนหรือด าเนินนโยบายที่เป็นมิตรต่อกัน 
เอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกันและกัน 
 ๓.๓.๒ เมตตาวจีกรรม ตั้งวจีกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา 

เมตตาวจีกรรม ตั้งวจีกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา  คือ  ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่ง
สอนหรือแนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี  กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน  ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง๔๕ 

เมตตาวจีกรรม  คือ จะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตา  โดยเจรจากันด้วยเหตุผล  โดยใช้ปัญญาไม่
ใช้โทสะเป็นตัวน าฉะนั้นต้อพูดด้วยความปรารถนาดีต่อกัน  มีจิตส านึกในผลประโยชน์สุขร่วมกัน  
ต้องการสร้างสรรค์๔๖               

เมตตาวจีกรรม คือ พูดกันด้วยเมตตา หมายถึง จะพูดอะไรก็พูดด้วยความปรารถนาดีต่อกัน  
เช่น แนะน าสั่งสอนตักเตือนกันด้วยความหวังดี  กล่าววาจาสุภาพพูดจริงไม่พูดถึงผลประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึนแก่ตนเองฝุายเดียว๔๗    
 เมตตาวจีกรรม คือ การแสดงออกถึงความเมตตาปรารถนาดีต่อกันทางวาจาต่อเพ่ือนร่วมสังคม
ประเทศชาติเดียวกัน เช่น การช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์ แนะน าสั่งสอนตักเตือนในทางที่ถูกที่ควรด้วย
ความปรารถนาดี เช่น กล่าววาจาสุภาพ เป็นประโยชน์ อ่อนหวานทั้งต่อหน้าและลับหลัง๔๘ 

เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วยบอก
แจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพ
นับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง๔๙ 

 

                                                           
๔๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า  ๑๒๔-๑๒๖. 
๔๖พระมหาสิทธิการ, หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี, อ้างแล้ว, หน้า ๓๘. 
๔๗รศ.ดร. ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญา  ๒๐๑ พุทธศาสน์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๖. 
๔๘พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่ มีใน

พระไตรปิฎก”, อ้างแล้ว,  หน้า  ๑๒๔-๑๒๙. 
๔๙ปัญญา  ใช้บางยาง, ธรรมาธิบาย เล่ม ๑, อ้างแล้ว, หน้า ๗๕.  



 ๑๒๙ 

 เมตตาวจีกรรมต่อกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง หมายถึง การพูดถึงผู้อ่ืนในด้านดีทั้งต่อหน้า
และลับหลังถือว่าได้แสดงความรักใคร่กันด้วยวาจา๕๐ 

เมตตาวจีกรรม คือ การกล่าววาจาที่สุภาพต่อกัน ไม่ด่าทอ นินทา กล่าวร้าย หรือพูดค า
หยาบ มีแต่บอกสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน า ตักเตือนกันด้วยความหวังดี พูดถึงกันด้วยความ
เคารพนับถือทั้งต่อหน้าและลับหลัง๕๑ 

เมตตาวจีกรรม ได้แก่ การเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา คือใช้หลักการทูต โดยการ
เจรจาให้เข้าใจกัน ไม่กล่าวร้ายเสียดสีกัน เป็นต้น๕๒ 

เมตตาวจีกรรม หมายถึง การพูดแต่สิ่งที่ดีงาม พูดกันด้วยความรักความปรารถนาดีรู้จักการ
พูดให้ก าลังใจกันและกัน ในยามที่มีใครต้องพบกับความทุกความผิดหวังหรือความเศร้าหมองต่ างๆ
โดยที่ไม่พูดจาซ้ าเติมกันในยามที่มีใครต้องหกล้มลงไม่นินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าและลับหลังพูดแนะน าใน
สิ่งที่ดีและมีประโยชน์ พูดอย่างใดก็ท าอย่างนั้น ไม่โกหกมดเท็จ๕๓ 

เมตตาวจีกรรม หมายถึง การพูดแต่สิ่งที่ดีงาม พูดกันด้วยความรักความปรารถนาดี  รู้จัก
การพูดให้ก าลังใจกันและกัน  ในยามที่มีใครต้องพบกับความทุกความผิดหวัง หรือความเศร้าหมอง
ต่าง ๆ โดยที่ไม่พูดจาซ้ าเติมกันในยามที่มีใครต้องหกล้มลง  ไม่นินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
พูดแนะน าในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ พูดอย่างใดก็ท าอย่างนั้น ไม่โกหกมดเท็จ๕๔ 

เมตตาวจีกรรม หมายถึง การพูดแต่สิ่งที่ดีงาม พูดกันด้วยความรักความปรารถนาดีรู้จักการ
พูดให้ก าลังใจกันและกัน ในยามที่มีใครต้องพบกับความทุกความผิดหวังหรือความเศร้าหมอง    ต่าง 
ๆโดยที่ไม่พูดจาซ้ าเติมกันในยามที่มีใครต้องหกล้มลงไม่นินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าและลับหลังพูดแนะน า
ในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ พูดอย่างใดก็ท าอย่างนั้น ไม่โกหกมดเท็จ๕๕ 

เมตตาวจีกรรม หมายถึง ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ 
ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี  กล่าววาจาสุภาพ แสดง
ความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง๕๖  

 

                                                           
๕๐ประณีต ก้องสมุทร,อยู่ด้วยความรัก, อ้างแล้ว. 
๕๑นางสาวกานต์สินี จันทร์วิภาดิลก, การศึกษาวิเคราะห์ระบบวิธีคิดเพื่อการด าเนินชีวิต

ตามแนวพุทธศาสน์ , อ้างแล้ว, หน้า ๕๑. 
๕๒นายอารมณ์ ชุมเชิงกาญจน์, สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, อ้างแล้ว. 
๕๓วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ , ธรรมะเพื่อความสามัคคี, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ , 

<http://ibc.ac.th/thai/node/6>, (25 June 2011).  
 

๕๔วิทย์ วิศยเวทย์, ดร. และเสฐียรพงศ์ วรรณปก. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส ๐๔๑๐ ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕, อ้างแล้ว, หน้า ๔๒. 

๕๕กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรมและ
ธรรมศึกษาชั้นโท). อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๓. 

๕๖การศาสนา, กรม. คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท, อ้างแล้ว, หน้า ๗๓. 

http://ibc.ac.th/thai/node/6%3e,


 ๑๓๐ 

เมตตาวจีกรรม หมายถึง ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน า ตักเตือน  
ด้วยความหวังดี ทักทายไถ่ถาม สาระทุกข์สุขดิบ๕๗ 

เมตตาวจีกรรม คือ จะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตา โดยเจรจากันด้วยเหตุผล โดยใช้ปัญญา ไม่ใช้
โทสะเป็นตัวน าฉะนั้นต้อพูดด้วยความปรารถนาดีต่อกัน มีจิตส านึกในผลประโยชน์สุขร่วมกัน ต้องการ
สร้างสรรค์๕๘ 

เมตตาวจีกรรม ได้แก่ การเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเตตา ในประเทศเพ่ือนบ้านทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง ด้วยวาจา หมายถึง มีการกระท าทางวาจาที่แสดงออกถึงความปรารถนาดีต่อกัน  ไม่
กล่าวให้ร้ายและพูดท าลายภาพพจน์ซึ่งกันและกัน หากมีข้อพิพาทระหว่างประเทศเกิดขึ้น การใช้
ช่องทางการทูตเจรจากันด้วยเหตุผล ไม่น าก าลังทางทหารเข้าประทุษร้ายซึ่งกันและกัน การกระท า
เช่นนี้ย่อมส่งผลให้ประเทศเพ่ือนบ้านเกิดความรักความสามัคคีเกิดความระลึกถึงกันในทางที่ดี
ก่อให้เกิดประโยชน์ความสงบสุข๕๙ 
 เมตตาวจีกรรม คือ ช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์  สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี  
กล่าววาจาสุภาพ  แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง๖๐ 

เมตตาวจีกรรม  คือ  มีการกระท าทางวาจาที่แสดงออกถึงความปรารถนาดีต่อมิตรประเทศ  
เช่น  ไม่กล่าวติเตียน  ให้ร้ายต่อมิตรประเทศ ถ้ามีปัญหาข้อพิพาทเกิดขึ้นก็หาทางยุติด้วยการเจรจา
ทางการทูต๖๑ 

เมตตาวจีกรรม ( Mettã-vacikamma ) การมีเมตตา มีไมตรีจิตต่อกันทางวาจา คือช่วยบอก
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี มีมิตรไมตรี กล่าวแต่วาจาสุภาพ เคารพนับ
ถือซึง่กันและกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง๖๒  

เมตตาวจีกรรม หมายถึง ตั้งวจีกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา แสดงความรักใคร่กันด้วยวาจา 
การแสดงออกถึงความเมตตาปรารถนาดีต่อกันทางวาจา  จะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตา การพูดถึงผู้อ่ืนใน
ด้านดี มีการเจรจากันด้วยเหตุผล ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอน หรือแนะน าตักเตือนด้วย
ความหวังดี กล่าววาจาสุภาพพูดจริงไม่พูดถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองฝุายเดียว โดยใช้
ปัญญาไม่ใช้โทสะเป็นตัวน า ฉะนั้นต้องพูดด้วยความปรารถนาดีต่อกัน  มีจิตส านึกในผลประโยชน์สุข

                                                           
๕๗หลักแห่งการอยู่ร่วมกัน (สาราณียธรรม), อ้างแล้ว. 
๕๘อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์ และกวี อิศริวรรณ, ดร. หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส ๐๔๑๑ 

พระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕, อ้างแล้ว, หน้า ๕๖. 
๕๙พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต.), พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๔-๑๒๖. 
๖๐คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, คู่มือส าหรับนักเรียน วิชา ธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ 

ฉบับมาตรฐาน, นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี, อ้างแล้ว, หน้า ๙๕. 
๖๑คูณ โทขันธ์, รศ. พุทธศาสนากับชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง  

เฮ้าส์, ๒๕๓๗, หน้า ๘๒. 
๖๒วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ, ธรรมะเพ่ือความสามัคคี ๖ ประการ (สารณียธรรม ๖), 

อ้างแล้ว. 
 



 ๑๓๑ 

ร่วมกัน  ต้องการสร้างสรรค์  กล่าววาจาที่สุภาพต่อกัน ใช้หลักการทูต โดยการเจรจาให้เข้าใจกัน ไม่
กล่าวร้ายเสียดสีกัน ไม่ด่าทอ นินทา หรือพูดค าหยาบ รู้จักการพูดให้ก าลังใจกันและกัน ในยามที่มีใคร
ต้องพบกับความทุกความผิดหวังหรือความเศร้าหมองต่าง ๆโดยที่ไม่พูดจาซ้ าเติมกันในยามที่มีใครต้อง
หกล้มลง พูดอย่างใดก็ท าอย่างนั้น ไม่โกหกมดเท็จ แสดงความหวังดี ทักทายไถ่ถาม สาระทุกข์สุขดิบ 
มีการกระท าทางวาจาที่แสดงออกถึงความปรารถนาดีต่อกัน ไม่กล่าวให้ร้ายและพูดท าลายภาพพจน์
ซึ่งกันและกัน หากมีข้อพิพาทระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเกิดขึ้น การใช้ช่องทางการทูตเจรจา
กันด้วยเหตุผลไม่ใช้ก าลังเข้าประทุษร้ายซึ่งกันและกัน การกระท าเช่นนี้ย่อมส่งผลให้องค์การบริหาร
เพ่ือนบ้านเกิดความรักความสามัคคีเกิดความระลึกถึงกันในทางที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์ความสงบสุข 
 ๓.๓.๓ เมตตามโนกรรม ตั้งมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา  
 เมตตามโนกรรม ตั้งมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แกกันมองกันในแง่ดี  มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน๖๓   
 เมตตามโนกรรม คือ จะคิดอะไรก็คิดต่อกันด้วยเมตตา นั่นคือ การมีความหวังดีต่อกัน โดย
การคิดพิจารณาวินิจฉัย คิดวางแผนต่าง ๆ โดยมุ่งท าให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน สร้างสรรค์สังคมและมี
ไมตรีตอ่กันอย่างแท้จริง๖๔ 
 เมตตามโนกรรม คือ ติดต่อกันด้วยเมตตา หมายถึง จะคิดอะไรก็คิดด้วยความปรารถนาดี 
ต่อกัน เช่น ตั้งจิตปรารถนาดีคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี๖๕  
 เมตตามโนกรรม คือ การตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันกับเพ่ือนร่วมสังคมร่วมหมู่คณะ
เดียวกัน มีจิตปรารถนาดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือท าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน มองกันในแง่ดี ไม่มี
ความระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน๖๖ 
 เมตตามโนกรรม คือ ตั้งมโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ตั้งจิต
ปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแก่กัน๖๗ 
 เมตตามโนกรรมต่อกัน หมายถึงให้นึกถึงผู้อ่ืนในด้านดี คิดช่วยเหลือผู้อ่ืนสงเคราะห์ผู้อ่ืนทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง เป็นการแสดงความรักใคร่กันทางใจ๖๘ 

เมตตามโนกรรม คือ การมีจิตปรารถนาดีคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดีมี
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน๖๙ 

                                                           
๖๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๗. 
๖๔พระมหาสิทธิการ, หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี, อ้างแล้ว, หน้า ๓๘. 
๖๕รศ.ดร. ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญา  ๒๐๑ พุทธศาสน์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๖. 
๖๖พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่ มีใน

พระไตรปฎิก”, อ้างแล้ว ๑๒๔-๑๒๖. 
๖๗ปัญญา  ใช้บางยาง, ธรรมาธิบาย เล่ม ๑, อ้างแล้ว, หน้า ๗๕.  
๖๘ประณีต ก้องสมุทร,อยู่ด้วยความรัก, อ้างแล้ว. 
๖๙นางสาวกานต์สินี จันทร์วิภาดิลก, การศึกษาวิเคราะห์ระบบวิธีคิดเพื่อการด าเนินชีวิต

ตามแนวพุทธศาสน์ ,อ้างแล้ว, หน้า ๕๑. 



 ๑๓๒ 

เมตตามโนกรรม ได้แก่ การเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา คือ การไม่คิดท าร้ายซึ่ง
กันและกัน มีความซื่อสัตย์เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีจิตเมตตาต่อกัน เป็นต้น๗๐ 

เมตตามโนกรรม หมายถึง การคิดดี การมองกันในแง่ดี มีความหวังดีและปรารถนาดีต่อกัน 
รักและเมตตาต่อกัน คิดแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อกัน ไม่อิจฉาริษยา ไม่คิดอคติ ไม่พยาบาท ไม่โกรธ
แค้นเคืองกัน รู้จักให้โอกาสและให้อภัยต่อกันและกันกันอยู่เสมอ๗๑ 

เมตตามโนกรรม หมายถึง การคิดดี การมองกันในแง่ดี มีความหวังดีและปรารถนาดีต่อกัน
รักและเมตตาต่อกัน คิดแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อกันไม่อิจฉาริษยา ไม่คิดอคติ ไม่พยาบาท ไม่โกรธแค้น
เคืองกันรู้จักให้โอกาสและให้อภัยต่อกันและกันกันอยู่เสมอ๗๒ 

เมตตามโนกรรม  หมายถึง ตั้งเมตตามโนกรรม ในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
คือตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ด ีมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน๗๓  

เมตตามโนกรรม หมายถึง ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกัน  
ในแง่ดีไม่เพ่งโทษกัน แผ่เมตตาจิตระลึกถึงกันยามห่างไกล๗๔ 

เมตตามโนกรรม คือ จะคิดอะไรก็คิดต่อกันด้วยเมตตา นั่นคือ การมีความหวังดีต่อกัน 
ปรารถนาดีต่อกันโดยการคิดพิจารณาวินิจฉัย คิดวางแผนต่าง ๆ โดยมุ่งท าให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน 
สร้างสรรค์สังคมและมีไมตรีต่อกันอย่างแท้จริง๗๕  

เมตตามโนธรรม ได้แก่ การเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง คือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกัน หมายถึง มีจิตใจปรารถนาดีต่อมิตร
ประเทศไม่คิดหวาดระแวงซึ่งกันและกันให้ค าแนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแก่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน๗๖ 

เมตตามโนกรรม คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันมองกันในแง่ดี มี
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน๗๗ 

 

                                                           
๗๐นายอารมณ์ ชุมเชิงกาญจน์, สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, อ้าง

แล้ว.  
๗๑วิทย์ วิศยเวทย์, ดร. และเสฐียรพงศ์ วรรณปก. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส ๐๔๑๐  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕, อ้างแล้ว, หน้า ๔๒. 
๗๒กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรมและ

ธรรมศึกษาชั้นโท), อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๓. 
๗๓การศาสนา, กรม. คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท, อ้างแล้ว, หน้า ๗๓. 
๗๔หลักแห่งการอยู่ร่วมกัน (สาราณียธรรม), อ้างแล้ว. 
๗๕อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์ และกวี อิศริวรรณ, ดร. หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส ๐๔๑๑ 

พระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕,  อ้างแล้ว, หน้า ๕๖. 
๗๖พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต.), พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๔-๑๒๖. 
๗๗

 คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, คู่มือส าหรับนักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี 
วิชา ธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ ฉบับมาตรฐาน, อ้างแล้ว, หน้า ๙๕. 



 ๑๓๓ 

เมตตามโนกรรม  คือ มีจิตใจปรารถนาดีกับมิตรประเทศปราศจากอกุศลจิต  ไม่
หวาดระแวง๗๘ 

เมตตามโนกรรม (Mettã-manokamma) มีเมตตา มีไมตรีจิตต่อกันอย่างจริงใจ คือตั้งจิต
ปรารถนาดี ต่อกัน คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตาท่าทาง ยิ้มแย้มแจ่มใส มี
ความชื่นชมยินดีต่อกัน พัฒนาจิต เริ่มต้นจากจิตใจที่เบิกบานสู่จิตใจที่สงบ และอิสระ ในการพิจารณา
จัดการสิ่งใด พวกเราต้องค านึงถึงจุดยืนของผู้อื่น ภิกษุอาวุโสป๋อหยวน กล่าวไว้ว่า เราควรปฏิบัติจนถึง
ขั้น “จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์และสงบ”๗๙  

เมตตาโนกรรม หมายถึง ตั้งมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี เป็นการ
แสดงความรักใคร่กันทางใจ คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันกับเพ่ือนร่วมสังคมร่ วมหมู่คณะเดียวกัน 
มองกันในแง่ด ีไม่มีความระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน  มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน จะคิดอะไรก็คิดต่อ
กันด้วยเมตตา การมีความหวังดีต่อกัน โดยการคิดพิจารณาวินิจฉัย  คิดวางแผนต่าง ๆ โดยมุ่งท าให้
เกิดประโยชน์สุขแก่กัน สร้างสรรค์สังคมและมีไมตรีต่อกันอย่างแท้จริง มีความซื่อสัตย์เคารพในความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน มีจิตเมตตาต่อกัน มีความหวังดีและปรารถนาดีต่อกัน รักและเมตตาต่อกัน คิด
แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อกัน ไม่อิจฉาริษยา ไม่คิดอคติ ไม่พยาบาท ไม่โกรธแค้นเคืองกัน มองกันในแง่ดี
ไม่เพ่งโทษกัน แผ่เมตตาจิตระลึกถึงกันยามห่างไกล รู้จักให้โอกาสและให้อภัยต่อกันและกันกันอยู่
เสมอ  มีจิตใจปรารถนาดีกับองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียงปราศจากอกุศลจิต ไม่หวาดระแวง มี
ความชื่นชมยินดีต่อกัน พัฒนาจิต เริ่มต้นจากจิตใจที่เบิกบานสู่จิตใจที่สงบ และอิสระ ในการพิจารณา
จัดการสิ่งใด พวกเราต้องค านึงถึงจุดยืนของผู้อื่น  
 

 ๓.๓.๔ สาธารณโภคี  แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม   
 สาธารณโภคี แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้จะเป็นของเล็กน้อย ก็แจกจ่ายให้ได้มี
ส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน๘๐    
 สาธารณโภคี หมายถึง การมีกินมีใช้ร่วมกัน หรือมีการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันหรือการ
มุ่งช่วยเหลือและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะโดยการไม่เห็นแก่ตัว เป็นต้น๘๑ 
 สาธารณโภคี คือ แบ่งปันสิ่งที่ได้มาโดยชอบธรรม หมายถึง แบ่งปันลาภผลที่ร่วมกันหา
ร่วมกันท า โดยยุติธรรมแม้สิ่งของที่ได้มาจะน้อยแต่ก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วถึงกัน
นั้น คือ การร่วมสุข ร่วมทุกข์กัน๘๒ 
 
 

                                                           
๗๘คูณ โทขันธ์, รศ. พุทธศาสนากับชีวิตประจ าวัน. อ้างแล้ว, หน้า ๘๒. 
๗๙วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ, ธรรมะเพ่ือความสามัคคี ๖ ประการ (สารณียธรรม ๖), 

อ้างแล้ว. 
๘๐พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๗. 
๘๑พระมหาสิทธิการ,หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี, อ้างแล้ว, หน้า ๓๘. 
๘๒รศ.ดร. ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญา  ๒๐๑ พุทธศาสน์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๖. 



 ๑๓๔ 

 สาธารณโภคี คือ การรู้จักแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน แม้ว่าเป็นสิ่งของเล็กน้อยแต่เป็นสิ่งที่ได้มา
โดยชอบธรรม  ก็ไม่ควรหวงไว้แต่ผู้เดียว น ามาให้ได้มีส่วนร่วมบริโภคใช้สอยร่วมกัน๘๓ 
 สาธารณโภคี คือ ได้ของที่ชอบธรรมมาก็แบ่งปัน ไม่หวงไว้ผู้เดียว๘๔ 
 สาธารณโภคี หมายถึง แบ่งปันลาภที่ได้มาโดยชอบธรรมแก่ผู้อยู่ร่วมกัน๘๕ 

สาธารณโภคี คือ การได้สิ่งใดมาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม 
แม้เป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน๘๖ 

สาธารณโภคี ได้แก่ การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้มาด้วยความชอบธรรมแก่เพ่ือนมนุษย์ 
ได้แก่ การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องมือการเกษตร
ตลอดจนวิทยาการความรู้ต่าง ๆ ให้แก่เพ่ือนมนุษย์รวมตลอดถึงการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน
ไม่ท าลายระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบมวลมนุษย์ เป็นต้น๘๗ 

สาธารณโภคี หมายถึง การรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรมช่วยเหลือกัน ไม่
เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความเสมอภาคต่อกัน เอ้ือเฟ้ือซึ่งกัน
และกันอยู่เสมอ๘๘  

สาธารณโภคี หมายถึง การรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม ช่วยเหลือกัน ไม่
เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความเสมอภาคต่อกัน เอ้ือเฟ้ือซึ่งกัน
และกันอยู่เสมอ๘๙ 

สาธารณโภคี หมายถึง การรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรมช่วยเหลือกัน ไม่
เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความเสมอภาคต่อกัน เอ้ือเฟ้ือซึ่งกัน
และกันอยู่เสมอ๙๐  

สาธารณโภคี หมายถึง ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็น
ของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน) ข้อนี้ 
ใช้ อัปปฏิวิภัตตโภคี ก็ได้๙๑  

                                                           
๘๓พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่ มีใน

พระไตรปิฎก”,  อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๙-๑๗๐. 
๘๔ปัญญา  ใช้บางยาง, ธรรมาธิบาย เล่ม ๑, อ้างแล้ว, หน้า ๗๕.  
๘๕ประณีต ก้องสมุทร,อยู่ด้วยความรัก, อ้างแล้ว. 
๘๖นางสาวกานต์สินี จันทร์วิภาดิลก, การศึกษาวิเคราะห์ระบบวิธีคิดเพื่อการด าเนินชีวิต

ตามแนวพุทธศาสน์, อ้างแล้ว, หน้า ๕๒. 
๘๗นายอารมณ์ ชุมเชิงกาญจน์,  สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , อ้างแล้ว. 
๘๘วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ, ธรรมะเพื่อความสามัคคี, อ้างแล้ว. 

 
๘๙

 วิทย์ วิศยเวทย์, ดร. และเสฐียรพงศ์ วรรณปก, หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส ๐๔๑๐  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕, อ้างแล้ว, หน้า ๔๒. 

๙๐กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรมและ
ธรรมศึกษาชั้นโท), อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๓. 

๙๑การศาสนา, กรม. คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท, อ้างแล้ว, หน้า ๗๓. 



 ๑๓๕ 

สาธารณโภคี ได้ของมาโดยชอบธรรมแบ่งปันให้ได้ใช้สอยบริโภคท่ัวกัน๙๒ 
สาธารณโภคี หมายถึง การมีกินมีใช้ร่วมกัน หรือมีการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันหรือการ

มุ่งช่วยเหลือและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะโดยการไม่เห็นแก่ตัว เป็นต้น๙๓  
สาธารณโภคี หมายถึง แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้มาด้วยความชอบธรรมแก่มิตรประเทศ 

ได้แก่ การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องมือการเกษตร 
ตลอดจนวิทยาการความรู้ต่าง ๆให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้านรวมตลอดถึงการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกัน ไม่ท าลายระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่ออีกประเทศหนึ่งเป็นต้น๙๔ 
 สาธารณโภคี ได้ของสิ่งใดมาโดยชอบธรรมก็แบ่งปัน แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว  
ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน๙๕ 

สาธารณโภคี คือ แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหรือได้มาโดยชอบธรรมแก่มิตรประเทศ  
หมายถึงการช่วยเหลือกันและกันระหว่างประเทศ กล่าวคือประเทศร่ ารวยควรให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศที่ยากจนกว่า หรืออีกประการหนึ่ง แม่น้ าบางสายแม้จะมีต้นก าเนิดจากประเทศของเรา ถ้า
ไหลผ่านเข้าไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน เราก็ควรรักษาอย่างดี  ไม่สร้างมลพิษให้กลายเป็นสายน้ าเสีย๙๖ 

สาธารณโภคี (Sãdhãrana-bhogi) “มีความเสมอภาค ไม่เห็นแก่ส่วนตัว” ชีวิตของบรรพชิต 
เรียบง่าย ได้รับมาเท่าใดก็ ให้ไปเท่านั้น แบ่งปันซึ่งกันและกันให้เท่าเทียมกัน เมื่อได้ของสิ่งใดมาโดย
ชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย ก็น ามาแบ่งปันกันให้มีส่วนได้ใช้โดยทั่วกัน๙๗  

สาธารณโภคี หมายถึง แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้จะเป็นของเล็กน้อย ก็
แจกจ่ายให้ได้มสี่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน การมีกินมีใช้ร่วมกัน หรือมีการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
กันหรือการมุ่งช่วยเหลือและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะโดยการไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันสิ่งที่ได้มาโดย
ชอบธรรม แบง่ปันลาภผลที่ร่วมกันหาร่วมกันท า โดยยุติธรรมแม้สิ่งของที่ได้มาจะน้อยแต่ก็แจกจ่ายให้
ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วถึงกันนั้น คือ การร่วมสุข ร่วมทุกข์กัน การรู้จักแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ก็
ไม่ควรหวงไว้แต่ผู้เดียว น ามาให้ได้มีส่วนร่วมบริโภคใช้สอยร่วมกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ทั้งในด้านอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องมือการเกษตรตลอดจนวิทยาการความรู้ต่าง ๆ ให้แก่
เพ่ือนมนุษย์รวมตลอดถึงการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันไม่ท าลายระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้ อมที่
ก่อให้เกิดผลกระทบมวลมนุษย์ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความเสมอภาค
ต่อกัน เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันอยู่เสมอ มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้มาด้วยความชอบธรรมแก่

                                                           
๙๒หลักแห่งการอยู่ร่วมกัน (สาราณียธรรม), อ้างแล้ว. 
๙๓อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์ และกวี อิศริวรรณ, ดร. หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส ๐๔๑๑ 

พระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕,  อ้างแล้ว, หน้า ๕๖. 
๙๔พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต.), พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๔-๑๒๖. 
๙๕คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, คู่มือส าหรับนักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี 

วิชา ธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ ฉบับมาตรฐาน,  อ้างแล้ว, หน้า ๙๕. 
๙๖

 คูณ โทขันธ์, รศ. พุทธศาสนากับชีวิตประจ าวัน, อ้างแล้ว, หน้า ๘๒. 
๙๗ วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ, ธรรมะเพ่ือความสามัคคี ๖ ประการ (สารณียธรรม ๖), 

อ้างแล้ว. 



 ๑๓๖ 

องค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง มีการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านอาหาร  เครื่อง
อุปโภคบริโภคเครื่องมือการเกษตร ตลอดจนวิทยาการความรู้ต่าง ๆให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
ใกล้เคียง รวมตลอดถึงการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ไม่ท าลายระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออีกองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่ง ประเทศร่ ารวยควรให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศที่ยากจนกว่า หรืออีกประการหนึ่ง แม่น้ าบางสายแม้จะมีต้นก าเนิดจากประเทศของเรา ถ้า
ไหลผ่านเข้าไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน เราก็ควรรักษาอย่างดี ไม่สร้างมลพิษให้กลายเป็นสายน้ าเสีย การ
ช่วยเหลือกันและกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล มีความเสมอภาค ไม่เห็นแก่ส่วนตัว 

 

 ๓.๓.๕ สีลสามัญญตา  มีความประพฤติสุจริตดีงาม  รักษาระเบียบวินัยของส่วนร่วม   
 สีลสามัญญตา มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนร่วม ไม่ท าตนให้เป็น
ที่น่ารักเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ๙๘ 
 สีลสามัญญตา หมายถึง มีศีลเสมอกัน คือ มีความประพฤติดี รักษาระเบียบวินัย รักษากฎ
กติกาของสังคม มีความสุจริตกายวาจาที่เสมอกัน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม๙๙ 
 สีลสามัญญตา คือ มีความประพฤติเสมอภาคกัน หมายถึง ประพฤติสุจริตดีงามเหมือน ๆ  กัน  
มีระเบียบวินัยเป็นแบบเดียวกัน ไม่ประพฤติให้เป็นที่รังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ๑๐๐ 
 สีลสามัญญตา คือ จะต้องมีศีล มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลที่ร่วมในสังคมหมู่
เดียวกัน ไม่ท าตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะเคารพกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม๑๐๑ 
 สีลสามัญญตา มีศิลบริสุทธ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลังคือความ
ประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะ๑๐๒ 
 สิลสามัญญตา หมายถึง เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ 

สีลสามัญญุตา คือ การประพฤติที่สุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ท าตนให้
เป็นที่น่ารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ๑๐๓ 

สิลสามัญญตา รักษาความประพฤติ (ศีล) เสมอกัน ได้แก่ การด าเนินนโยบายต่าง ๆต้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมติสากลหรือหลักการขององค์การสหประชาชาติหรือองค์การระหว่าง
ประเทศไม่ฝุาฝืนมติหรือหลักการนั้นอันจะก่อให้เกิดความหวาดระแวง ไม่ไว้เนื้อเนื้อเชื่อใจกัน๑๐๔ 

 

                                                           
๙๘

 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๗. 
๙๙

 พระมหาสิทธิการ,หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี, อ้างแล้ว, หน้า ๓๘. 
๑๐๐รศ.ดร. ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญา  ๒๐๑ พุทธศาสน์, อ้างแล้ว, หน้า ๑๐๖. 
๑๐๑พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีใน

พระไตรปิฎก”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๙-๑๗๐. 
๑๐๒ปัญญา  ใช้บางยาง, ธรรมาธิบาย เล่ม ๑, อ้างแล้ว, หน้า ๗๕.  
๑๐๓นางสาวกานต์สินี จันทร์วิภาดิลก, การศึกษาวิเคราะห์ระบบวิธีคิดเพื่อการด าเนินชีวิต

ตามแนวพุทธศาสน์, อ้างแล้ว, หน้า ๕๒. 
๑๐๔นายอารมณ์ ชุมเชิงกาญจน์, สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, อ้างแล้ว.  



 ๑๓๗ 

สีลสามัญญตา หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่าง ๆ อย่าง เดียวกันเคารพ
ในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กันไม่อ้างอ านาจบาตรใหญ่ ไม่ถืออภิสิทธิ์ใด ๆ ทั้งปวง๑๐๕ 

สีลสามัญญตา หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่าง ๆ อย่างเดียวกัน 
เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน ไม่อ้างอ านาจบาตรใหญ่  ไม่ถืออภิสิทธิ์ใด ๆ      
ทั้งปวง๑๐๖ 

สีลสามัญญตา หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่าง ๆ อย่าง เดียวกัน
เคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กันไม่อ้างอ านาจบาตรใหญ่ ไม่ถืออภิสิทธิ์ใด ๆ     
ทั้งปวง๑๐๗ 

สีลสามัญญตา หมายถึง มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ๑๐๘  

สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกัน ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ๑๐๙ 
สีลสามัญญตา หมายถึง มีศีลเสมอกัน คือมีความประพฤติดี รักษาระเบียบวินัย รักษากฎกติกา

ของสังคม มีความสุจริตกายวาจาที่เสมอกัน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม๑๑๐  
สีลสามัญญตา หมายถึง รักษาความประพฤติ (ศีล) เสมอกันกับมิตรประเทศไม่ท าประเทศของ

ตนให้เป็นที่รังเกียจของประเทศอ่ืนได้แก่ การด าเนินนโยบายต่างประเทศต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันมติสากลหรือหลักการขององค์การสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศไม่ฝุาฝืนมติ
หรือหลักการนั้นอันจะก่อให้เกิดความหวาดระแวง ไม่ไว้เนื้อเนื้อเชื่อใจกันและเป็นที่รังเกียจของ
ประเทศเพ่ือนบ้านได้๑๑๑ 
 สีลาสามัญญตา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่
น่ารังเกียจของหมู่คณะ๑๑๒ 

สิลสามัญตา คือ มีหลักความประพฤติ (ศีล) เสมอกับมิตรประเทศ และไม่ท าตนเป็นที่น่า
รังเกียจของประเทศอ่ืน หมายถึง จะต้องด าเนินนโยบายต่างประเทศให้สอดคล้องกับมติสากล หรือ

                                                           
๑๐๕วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ, ธรรมะเพื่อความสามัคคี, อ้างแล้ว. 

 
๑๐๖วิทย์ วิศยเวทย์, ดร. และเสฐียรพงศ์ วรรณปก. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส ๐๔๑๐  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕, อ้างแล้ว, หน้า ๔๒. 
๑๐๗กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรม

และธรรมศึกษาชั้นโท), อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๓. 
๑๐๘การศาสนา, กรม. คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท, อ้างแล้ว, หน้า ๗๓. 
๑๐๙หลักแห่งการอยู่ร่วมกัน (สาราณียธรรม), อ้างแล้ว. 
๑๑๐อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์ และกวี อิศริวรรณ, ดร., หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส 

๐๔๑๑ พระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕,  อ้างแล้ว, หน้า ๕๖. 
๑๑๑พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต.), พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๔-๑๒๖. 
๑๑๒คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, คู่มือส าหรับนักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี 

วิชา ธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ ฉบับมาตรฐาน, อ้างแล้ว, หน้า ๙๕. 



 ๑๓๘ 

สอดคล้องกับหลักการของสหประชาชาติ กล่าวคือ แก้ไขปัญหาระหว่างประเทศด้วยวิธีการทูตช่วย
ผดุงสันติภาพของโลก เคารพอธิปไตยของประเทศอ่ืน๑๑๓ 

สิลสามัญญตา (Sila-samannatã ) รักษาและปฏิบัติให้มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือสมาชิก
ทั้งหลาย คือมีความประพฤติสุจริตดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่
คณะหรือท าลายหมู่คณะ๑๑๔  
 สิลสามัญญตา หมายถึง มีความประพฤติสุจริตดีงาม เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ จะต้องมีศีล รักษา
และปฏิบัติให้มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือสมาชิกทั้งหลาย มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลที่
ร่วมในสังคมหมู่เดียวกัน รักษาระเบียบวินัยของส่วนร่วม  ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารั งเกียจหรือเสื่อมเสีย
แก่หมู่คณะหรือท าลายหมู่คณะ มีศีลเสมอกันความประพฤติดี มีความประพฤติเสมอภาคกัน รักษากฎ
กติกาของสังคม มีความสุจริตกายวาจาที่เสมอกัน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เคารพกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม 
ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม รักษาความประพฤติ (ศีล) เสมอกัน ได้แก่ การด าเนินนโยบายต่าง ๆ 
ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมติสากลหรือหลักการของความร่วมมือระหว่างกันไม่ฝุาฝืนมติหรือ
หลักการนั้นอันจะก่อให้เกิดความหวาดระแวง ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
หรือวินัยต่าง ๆ อย่างเดียวกัน เคารพในสิทธิเสรี ภาพของบุคคล ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กันไม่อ้าง
อ านาจบาตรใหญ่ ไม่ถืออภิสิทธิ์ใด ๆ ทั้งปวง 
 

 ๓.๓.๖ ทิฏฐิสามัญญตา  มีทิฎฐิดีงามเสมอกัน  มีความเห็นชอบร่วมกัน   
 ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฎฐิดีงามเสมอกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญ
ที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้นก าจัดทุกข์หรือแก้ไขปัญหา๑๑๕ 
 ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีทิฐิ มีความเห็น มีความเชื่อมั่น ยึดถือในหลักการอุดมการณ์และ
อุดมคติร่วมกันหรือสอดคล้องกันคนในสังคมประชาธิปไตยจะต้องมีความเห็นความเข้าใจและความ
เชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยร่วมกัน เช่น การยอมรับระบอบประชาธิปไตย การเข้าใจเรื่องสิทธิ
และหน้าที ่การเข้าใจเรื่องเสรีภาพ ภราดรภาพหรือเอกภาพ เป็นต้น๑๑๖  
 ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความเสมอภาคกันทางความคิด หมายถึง ปรับความคิดความเห็นให้มี
เหตุมีผลถูกต้องเหมือน ๆ กัน นั่นคือ การเคารพเหตุผลยึดหลักความดีงามเป็นอุดมคติอย่าง
เดียวกัน๑๑๗   
 ทิฎฐิสามัญญตา คือ จะต้องมีความเห็นที่ดีงามเสมอเหมือนกับผู้อ่ืนในสังคมเดียวกันมีความ
เห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการที่จะน าไปสู่การขจัดปัญหา มิใช่มีความเห็นที่ก่อให้เกิดปัญหา   
 
 
                                                           

๑๑๓คูณ โทขันธ์, รศ. พุทธศาสนากับชีวิตประจ าวัน, อ้างแล้ว, หน้า ๘๒. 
๑๑๔วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ, ธรรมะเพ่ือความสามัคคี ๖ ประการ (สารณียธรรม ๖), 

อ้างแล้ว. 
๑๑๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, อ้างแล้ว, หน้า ๓๗. 
๑๑๖พระมหาสิทธิการ, หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี, อ้างแล้ว, หน้า ๓๘.  
๑๑๗รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญา ๒๐๑ พุทธสาสน์, อ้างแล้ว, หน้า ๒๙๔-๒๙๕. 



 ๑๓๙ 

ต้องยอมรับความคิดเห็นของคนหมู่มากแม้จะไม่ถูกใจก็ตาม๑๑๘ 
 ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฎฐิดีงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มีความ
เห็นชอบร่วมกัน  ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์ หรือขจัดปัญหา๑๑๙ 
 ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีทิฎฐิ  คือ ความเห็นเสมอกัน๑๒๐   

ทิฏฐิสามัญญุตา คือ การเคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบร่วมกันตกลงกันได้ใน
หลักการส าคัญ ไม่สร้างข้อขัดแย้งโดยไม่มีเหตุผล จนท าให้ไม่มีเมตตากายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม ต่อกัน ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงาม หรือ จุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน๑๒๑ 

ทิฎฐิสามัญญตา มีความเห็นร่วมกัน ไม่วิวาทเพราะมีความเห็นผิดกัน ได้แก่ การอยู่ร่วมกัน
จะต้องยอมรับในกฎกติกาทางสังคมที่ก าหนดไว้ ไม่กระท าตนเสมือนว่าเป็นการฝุาฝืนมติของสังคมโลก
ไม่เอารัดเอาเปรียบกันหรือข่มเหงกีดกันผู้อ่ืน มีแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและสังคมที่ตน
อาศัยอยู่ด้วย๑๒๒ 

ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกันปรับมุมมองให้
ตรงกัน รู้จักแสงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่าง ของกันและกันไม่ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่ 
รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนอยู่เสมอ๑๒๓ 

ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมองให้
ตรงกัน รู้จักแสงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่าง ของกันและกัน ไม่ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่ 
รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนอยู่เสมอ๑๒๔ 

ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกันปรับมุมมองให้
ตรงกัน รู้จักแสงหาจุดร่วม และสงวนไว้ซึ่งจุดต่าง ของกันและกันไม่ยึดถือ ความคิดของตนเป็นใหญ่ 
รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนอยู่เสมอ๑๒๕ 

ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีทิฏฐิดีงามเสมอกันเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์ หรือ
ขจัดปัญหา๑๒๖ 

                                                           
๑๑๘พระมหาธรรมรัต  อริยธมฺโม  (ยศขุน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีใน

พระไตรปิฎก”, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๙-๑๗๐. 
๑๑๙ปัญญา  ใช้บางยาง, ธรรมาธิบาย เล่ม ๑, อ้างแล้ว, หน้า ๗๕.  
๑๒๐ประณีต ก้องสมุทร, อยู่ด้วยความรัก, อ้างแล้ว 
๑๒๑นางสาวกานต์สินี จันทร์วิภาดิลก, อ้างแล้ว, หน้า ๕๓. 
๑๒๒นายอารมณ์ ชุมเชิงกาญจน์, สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, อ้างแล้ว.  
๑๒๓วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ, ธรรมะเพื่อความสามัคคี, อ้างแล้ว. 

 
๑๒๔วิทย์ วิศยเวทย์, ดร. และเสฐียรพงศ์ วรรณปก. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส ๐๔๑๐  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕, อ้างแล้ว, หน้า ๔๒.  
๑๒๕กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรม

และธรรมศึกษาชั้นโท), อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๓. 
๑๒๖การศาสนา, กรม, คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท, อ้างแล้ว, หน้า ๗๓. 



 ๑๔๐ 

ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีทิฎฐิดีงามเสมอกัน มีความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็น  
หลักการส าคัญท่ีจะขจัดปัญหา น าไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์๑๒๗ 

ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีทิฐิ มีความเห็น มีความเชื่อมั่น ยึดถือในหลักการอุดมการณ์และ
อุดมคติร่วมกันหรือสอดคล้องกันคนในสังคมประชาธิปไตยจะต้องมีความเห็นความเข้าใจและความ
เชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยร่วมกัน เช่น การยอมรับระบอบประชาธิปไตย การเข้าใจเรื่องสิทธิ
และหน้าที ่การเข้าใจเรื่องเสรีภาพ ภราดรภาพหรือเอกภาพ เป็นต้น๑๒๘  

ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีความเห็นร่วมกันในประเทศอ่ืน ๆ ไม่วิวาทเพราะมีความเห็นผิด
กัน ได้แก่ การอยู่ร่วมกับประเทศอ่ืน ๆนั้นเราต้องยอมรับในกฎกติการะหว่างประเทศที่ก าหนดไว้  ไม่
กระท าตนเสมือนว่าเป็นการฝุาฝืนมติของสังคมโลกซึ่งในประชาคมโลกนั้น  ไม่มีประเทศใดที่จะ
สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ แต่ละประเทศต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน การท าฝุาฝืนติเอารัดเอาเปรียบ
หรือข่มเหงกีดกันประเทศอ่ืน มีแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประเทศของตนและไม่มีประเทศใดจะ
คบค้าสมาคมด้วยธรรมทั้ง ๖ ประการนี้ ท าประเทศผู้ประพฤติปฏิบัติดังกล่าวมาให้เป็นที่เคารพนับถือ
ของประเทศอ่ืน เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กันและกัน เป็นไปเพ่ือความไม่ทะเลาะวิวาทหรือก่อให้เกิด
ปัญหาระหว่างประเทศและเป็นไปเพ่ือความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมโลก๑๒๙ 
 ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่ความ
หลุดพ้น สิ้นทุกข์ หรือขจัดปัญหา๑๓๐ 

ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความคิดเห็นตรงกับประเทศอ่ืนหมายถึงการอยู่ร่วมกันกับประเทศ 
อ่ืน ๆ นั้น เราต้องยอมรับกฎเกณฑ์ท่ีกติกาที่นานาชาติก าหนดไว้ แม้ว่าบางครั้งเราจะไม่เห็นด้วยแต่ถ้า
เสียงส่วนใหญ่เขาเห็นชอบเราก็ต้องปฏิบัติตาม๑๓๑ 

ทิฏฐิสามัญญตา (Ditthi-samannatã) มีทิฏฐิงามเสมอกันกับเพื่อนสมาชิกทั้งหลาย ให้ความ
เคารพ และให้เกียรติต่อความคิดของผู้อ่ืน มีความเห็นชอบร่วมกัน ในเรื่องกรรมและผลแห่งกรรม 
และหลักการส าคัญอันจะน าไปสู่ความหลุดพ้น ซึ่งเป็นเปูาหมายอันสูงสุด๑๓๒  

ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีทิฎฐิดีงามเสมอกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน มิใช่มีความเห็นที่
ก่อให้เกิดปัญหา ต้องยอมรับความคิดเห็นของคนหมู่มาก แม้จะไม่ถูกใจก็ตามตกลงกันได้ในหลักการ
ส าคัญที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้นก าจัดทุกข์หรือแก้ไขปัญหา จะต้องมีความเห็นที่ดีงามเสมอเหมือนกับ
ผู้อื่นในสังคมเดียวกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน มีความเห็น มีความเชื่อม่ัน ยึดถือในหลักการอุดมการณ์

                                                           
๑๒๗

 หลักแห่งการอยู่ร่วมกัน (สาราณียธรรม), อ้างแล้ว. 
๑๒๘อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์ และกวี อิศริวรรณ, ดร., หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชาส ๐๔๑๑ 

พระพุทธศาสนาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕, อ้างแล้ว, หน้า ๕๖. 
๑๒๙พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต.), พจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์ธรรม, อ้างแล้ว, หน้า ๑๒๔-๑๒๖. 
๑๓๐คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, คู่มือส าหรับนักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี 

วิชา ธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ ฉบับมาตรฐาน, อ้างแล้ว, หน้า ๙๕. 
๑๓๑คูณ โทขันธ์, รศ. พุทธศาสนากับชีวิตประจ าวัน, อ้างแล้ว, หน้า ๘๒. 
๑๓๒วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ, ธรรมะเพ่ือความสามัคคี ๖ ประการ (สารณียธรรม ๖), 

อ้างแล้ว. 



 ๑๔๑ 

และอุดมคติร่วมกันหรือสอดคล้องกันคนในสังคมประชาธิปไตยจะต้องมีความเห็นความเข้าใจและ
ความเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยร่วมกัน เช่น การยอมรับระบอบประชาธิปไตย การเข้าใจเรื่อง
สิทธิและหน้าที่ การเข้าใจเรื่องเสรีภาพ ภราดรภาพหรือเอกภาพ มีการปรับความคิดความเห็นให้มี
เหตุมีผลถูกต้องเหมือน ๆ กัน นั่นคือ การเคารพเหตุผลยึดหลักความดีงามเป็นอุดมคติอย่างเดียวกัน  
มีการเคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบร่วมกันตกลงกันได้ในหลักการส าคัญ ไม่สร้างข้อ
ขัดแย้งโดยไม่มีเหตุผล จนท าให้ไม่มีเมตตากายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ต่อกัน ยึดถืออุดมคติ 
หลักแห่งความดีงาม หรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน มีความเห็นร่วมกัน ไม่วิวาทเพราะมีความเห็นผิด
กัน ได้แก่ การอยู่ร่วมกันจะต้องยอมรับในกฎกติกาทางสังคมที่ก าหนดไว้ ไม่กระท าตนเสมือนว่าเป็น
การฝุาฝืนมติของสังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบกันหรือข่มเหงกีดกันผู้อ่ืน มีแต่จะสร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ตนเองและสังคมที่ตนอาศัยอยู่ด้วย คิดในสิ่งที่ตรงกันปรับมุมมองให้ตรงกัน รู้จักแสงหาจุดร่วม
และสงวนไว้ซึ่งจุดต่าง ของกันและกันไม่ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่ รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็น
ของคนอ่ืนอยู่เสมอ มีความเห็นร่วมกันองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน ๆ ไม่วิวาทเพราะมีความเห็นผิด
กัน ได้แก่ การอยู่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน ๆ นั้น เราต้องยอมรับในกฎกติการะหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลตามที่ก าหนดไว้ ไม่กระท าตนเสมือนว่าเป็นการฝุาฝืนมติของสังคม ซึ่งไม่มี
องค์การบริหารส่วนต าบลใดที่จะสามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ แต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน การท าฝุาฝืนติเอารัดเอาเปรียบหรือข่มเหงกีดกันองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน  มี
แต่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลของตน และไม่มีองค์การบริหารส่วนต าบล
ใดจะคบค้าสมาคมด้วย 

 

๓.๔ คุณประโยชน์ของหลักสาราณียธรรม ๖ 
 คุณค่าและประโยชน์ของการมีหลักสาราณียธรรม ๖ มีหลายประการ  ดังจะแสดงต่อไปนี้ 
 ก. คุณประโยชน์ของบุคคลในสังคม 
 ๑. ถ้าน าหลักสาราณียธรรม ๖ นี้ ไปปฏิบัติตามก็จะเป็นเครื่องช่วยสังคมหรือประเทศชาติให้
มีความม่ันคงและเป็นเอกภาพได้ เพราะผลที่เกิดตามมาจากการประพฤติตามหลักธรรมนี้ คือ๑๓๓ 
 ๑) สารณียะ   ท าให้เป็นที่ระลึกถึงกัน   
 ๒) ปิยกรณะ  ท าให้เกิดความรักใคร่        ปรองดองกัน ๓ 
 ๓) ครุกรณะ  ท าให้เกิดความเคารพ        มีสัมมาคารวะต่อกัน 
 ๔) สังคหะ    ท าให้เกดิการสงเคราะห์     ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 ๕) อวิวาทะ   ท าให้เกิดความไม่วิวาท      บาดหมางกัน 
 ๖) สามัคคียะ ท าให้เกิดความพร้อมเพรียง  สมัครสมานสามัคค ี
 ๗) เอกีภาวะ  ท าให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ๒. พระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้เจริญเมตตา  เพราะการเจริญเมตตาเกิดอานิสงส์ คือ ๑) หลับก็
เป็นสุข ๒) ตื่นก็เป็นสุข ๓) มีหน้าตาผ่องใสเบิกบาน  ๔) ไม่ฝันร้าย ๕) เป็นที่รักของมนุษย์  ๖) เป็นที่รัก

                                                           
๑๓๓พระราชวรมุณี (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร : Religious 

Affairs Printing Press, ๒๕๔๑), หน้า ๓๗. 



 ๑๔๒ 

ของเทวดาและอมนุษย์ ๗) เทวดารักษา  ๘)ไม่เป็นอันตรายด้วยยาพิษหรือศาสตรา ๙) จิตเป็นสมาธิ ๑๐) 
เมื่อจะตายมีสติไม่หลงตาย ๑๑) หากไม่บรรลุมรรคผลในชาตินี้ก็จะได้ไปเกิดในพรหมโลก๑๓๔ 
 ๓. หลักสาราณียธรรม ๖  เป็นการบอกถึงวิธีการของอภัยทาน๑๓๕ เพราะจากข้อ ๑-๓ คือ 
เมตตากายกรรม เมตตามโนกรรม และเมตตามโนกรรม เป็นการอธิบายว่า ถึงหลักปฏิบัติของเมตตาธรรม 
ที่สามารถกระท าหรือแสดงออกได้ทั้งกาย วาจา และทางใจ ในข้อ ๔ สาธารณโภคี เป็นเป็นหลักปฏิบัติที่
แสดงออกถึงการมีจิตใจที่เป็นจาคะ ไม่โลภ มีความเสียสละแบ่งปัน มีความสุขทีได้บริโภคร่วมกับผู้อ่ืน 
ข้อนี้ถือว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ส าคัญ เพราะในการเกิดปัญหาความขัดแย้งทะเลาะวิวาทกัน ก็มักจะมาจาก
การการแย่งชิงผลประโยชน์กันเป็นหลัก ส่วนในข้อที่ ๕ สีลสามัญญตา เป็นหลักปฏิบัติตามศีล ข้อนี้ก็จัด
ว่าเป็นการกระท าที่เป็นอภัยทานโดยตรง เพราะจากหลักฐานที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ที่กล่าวถึง
อภัยทานในบริบทของศีล ๕ และข้อสุดท้ายข้อที่ ๖ ทิฏฐิสามัญญตา เป็นข้อที่ผู้วิจัยคิดว่าส าคัญที่สุด
เพราะทิฏฐิเป็นหนึ่ง ในปัญจธรรม ที่เป็นเหตุปัจจัยของปัญหาความขัดแย้ง ดังนั้น การที่มีความเห็น
ร่วมกันในการช่วยแก้ปัญหานั้น จึงเป็นการเท่ากับมีจิตใจที่เป็นอภัยทาน เพราะเป็นการสลายอัตตา เปิด
กว้างที่จะยอมรับฟังในความคิดของผู้อ่ืน ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเอง 

๔. เป็นหลักธรรมที่จะเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อกันและกันอยู่เสมอในยามที่ระลึกถึง
กัน๑๓๖  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามัคคีมีน้ าหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นด้วยหากสังคม
ใดต้องการที่จะเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น สังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้คงจะ
มีความสงบสุขและน่าอยู่มากกว่านี้ยิ่งนัก  ถ้าหากว่าสมาชิกในสังคมแต่ละคนได้น าเอาหลักธรรมที่กล่าว
ข้างต้นมาใช้แต่ที่สังคมดูเหมือนมีปัญหา มีความแตกแยก และวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าทุกคน
ละเลยหลักธรรมเหล่านี้ และกระท าในสิ่งที่ตรงกันข้ามกล่าว คือ ขาดความรักความเมตตา อิจฉาริษยา
กัน นินทาว่าร้ายกัน เบียดเบียนและรังแกกัน เห็นแก่ตัวถืออภิสิทธิ์ อ้างอ านาจบาตรใหญ่ และมีความ
คิดเห็นที่ไม่ตรงกันต่างคนต่างก็ถือความคิดของตนเป็นใหญ่อยู่ตลอดเวลา คนไทยได้ชื่อว่าเป็นคนที่ใจดี
มีความรักความเมตตาใจบุญสุนทาน ยิ้มเก่ง โอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือ
ว่าเป็นนิสัยปกติทั่วไปของคนไทยเกือบทุกคนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนไทย ซึ่งอาจจะเรียกว่า
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของไทยเลยก็ว่าได้สังคมคนไทยคงจะมีความสงบสุขมีความ
เจริญก้าวหน้ามีความอบอุ่นและน่าอยู่มากกว่าทุกวันนี้มากมายนัก ถ้าหากว่าคนไทยทุกคนเรียนรู้ที่จะ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกันช่วยเหลือกัน ให้
ก าลังใจซึ่งกันและกัน และรู้จักการให้อภัยกันอยู่ตลอดเวลา. เรามาร่วมมือกันพัฒนาสังคมของเราให้มี
ความอบอุ่นและน่าอยู่โดยการเสริมสร้างความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นในสังคมของเรา
แล้วเราจะได้พบกับสันติภาพและความอบอุ่นท่ีเราแต่ละคนต่างก็ปรารถนาและใฝุฝันหากันอยู่ตลอดมา  
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 ๑๔๓ 

๕. เป็นหลักธรรมส าหรับการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้ นใน
สังคม๑๓๗ อันจะน ามาซึ่งความสุข ความสันติ ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าทั้งทั้งหลายทั้งปวง 
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ปิยกรุณา ท าความรักกัน ครุกรุณาท าความเคารพนบนอบกัน    
สงฺคหาย เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กันและกัน อวิวาทาย เป็นไปเพ่ือไม่วิวาทเกี่ยงแย่งกันและกัน จนถึง
ทะเลาะเบาะแว้งกัน สามัคคียา เป็นไปเพ่ือความสามัคคี เอกีภาวาย เป็นไปเพ่ือความเป็นหมวดหมู่
เดียวกัน หรือรวมกันกันเป็นหมวดหมู่เดียว นี่คือคุณค่าหลักของสาราณียธรรม สาราณียธรรมเป็น
ธรรมที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน มีในบุคคลใดและหมู่ใด บุคคลนั้นและหมู่นั้น ก็จะระลึกถึงด้วยความดี
ความชอบความรักกัน ท าความเครารพนบนอบกัน เป็นไปเพ่ือสงเคราะห์กัน เป็นไปเพ่ือไม่วิวาทเกี่ยง
แย่งกัน เป็นไปเพ่ือความสามัคคีกัน เป็นไปเพ่ือความเป็นพวกเดียวหมู่เดียวกัน แต่ถ้าสาราณียธรรม  
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันนี้ไม่มีในผู้ใดในหมู่ใด ก็จะมีผลตรงกันข้ามกล่าวคือบุคคลแม้จะ
ระลึกถึงกัน ก็จะระลึกถึงกันด้วยความมุ่งร้าย ไม่ใช่มุ่งดีต่อกัน ไม่รักกัน มีแต่โกรธกัน ไม่ท าความ
เคารพนบนอบกัน ดูหมิ่นดูแคลนเย่อหยิ่งในกันและกัน แต่ท าความไม่เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน  
แต่เป็นไปเพ่ือการท าลายกัน ไม่เป็นไปเพื่อความไม่วิวาทแก่งแย่งกัน แต่เป็นไปเพ่ือความทะเลาะเบาะ
แว้งกันวิวาทกัน ไม่เป็นไปเพ่ือความสามัคคีกัน แต่เป็นไปเพ่ือแตกความสามัคคี ไม่เป็นไปเพ่ือความ
เป็นหมวดหมู่เดียวกัน แต่เป็นไปเพ่ือความแตกแยกกันเราจึงควรยึดในคุณของสาราณียธรรมดังได้
กล่าวมาข้างต้น 
 ๖. เป็นหลักธรรมที่ท าให้แต่ละคนที่เป็นสมาชิกของสังคม๑๓๘ ระลึกถึงกัน มีน้ าใจประสาน
กลมกลืนพร้อมที่จะร่วมมือกัน เพราะตั้งแต่ทางกายเราก็มีเมตตาต่อกัน ปฏิบัติต่อกันด้วย เมตตา
ช่วยเหลือเอาธุระต่อกัน  ทางวาจาเราก็พูดด้วยน้ าใจรักกัน ในจิตใจเราก็คิดปรารถนาดีต่อกัน ในการอยู่
ร่วมกันมีของอะไร หรือได้รับสิ่งใดมาก็มาแบ่งปันกัน  ในการรักษาสถานภาพของสังคมเราก็รักษาระเบียบ
วินัย  มีศีลเสมอกัน  ไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่กัน และปฏิบัติตามกฎกติกาของส่วนรวม เราก็มี
ความเชื่อมั่นยึดถือและเข้าใจหลักการส าคัญของประชาธิปไตยร่วมกัน ตลอดจนเข้าใจร่วมกันในความจริง
ที่เป็นธรรมชาติของโลกและชีวิตที่จะรองรับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ด้วยกัน เพียงเท่านี้ก็อยู่เป็นสุขและ
พัฒนาได้ดีแน่ บนฐานแห่งความสัมพันธ์ที่ดีงามมั่นคงโดยที่แต่ละคนก็มีความระลึกถึงกันมีน้ าใจประสาน
ร่วมมือต่อกัน สังคมก็ยึดเหนี่ยวเกาะกุมกันอยู่ให้เกิดภาวะที่เรียกว่า  เอกภาพ 

๗. สังคมในทุกระดับชั้นเป็นแหล่งรวมคนหลาย ๆ คนเข้าด้วยกัน๑๓๙ ซึ่งในจ านวนผู้คน
เหล่านั้น แต่ละคนต่างก็มีชีวิต มีจิตวิญญาณ มีความรู้สึกนึกคิดและมีจุดหมายปลายทางท่ีแตกต่างกัน
ออกไป และด้วยเหตุนี้เองบางครั้งจึงท าให้สังคมต้องเกิดปัญหาหรือมีความสับสนวุ่นวายขึ้น อัน

                                                           

 
๑๓๗วิทย์ วิศยเวทย์, ดร. และเสฐียรพงศ์ วรรณปก, หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส ๐๔๑๐  
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 ๑๔๔ 

เนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านความคิดของแต่ละคน ซึ่งเมื่อใดก็ตามท่ีสังคมมีปัญหาขึ้นจะเป็นด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผู้ที่จะท าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปได้ ก็หาเป็นใครที่ไหนไม่ 
หากแต่เป็นหน้าที่ของสมาชิกทุก ๆ คนนั่นเอง ที่จะต้องสามัคคีร่วมใจกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม
ของตนเองให้ดีและมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ปลวกซ่ึงเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็ก ๆ แต่ในความ
เล็กนั้น ปลวกกลับสามารถท่ีจะสร้างจอมปลวกอันเข้มแข็งใหญ่โตเท่าภูเขาลูก เล็ก ๆ ขึ้นมาได้ ซึ่งลม
ฝนและพายุไม่สามารถจะท าลายลงได้ ทั้งนี้ก็เพราะปลวกเป็นสัตว์ที่รู้จักช่วยเหลือกัน รู้จักความสามัคคี 
ท างานกันเป็นทีม และมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ความสามัคคี จึงเป็นบ่อเกิดแห่ง
ความส าเร็จทั้งปวง ความสามัคคีจึงเป็นแหล่งพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและ
ความมั่นคงให้เกิดขึ้นได้ และเป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมทุก ๆ คนควรที่จะตระหนัก เอาใจใส่  และ
สร้างสรรค์ข้ึนให้มากที่สุด 

ประโยชน์ของสาราณียธรรม คือ ๑) เป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีและสันติสุขในสังคม ๒) ท า
ให้สังคมรู้จักประสานประโยชน์ ใจกว้าง ยอมรับฟงั ความคิดเห็นของกันและกัน ๓) ท าให้เป็นที่รักใคร่ 
เคารพนับถือ ไว้วางใจ และร าลึกถึงกัน ๔) เป็นเครื่องช่วยเหลือสงเคราะห์กัน ๕) ท าให้เกิดความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่คณะ 

คุณประโยชน์ต่อพระสงฆ์ ในหมู่ของสงฆ์นั้นหากมีการน าเอาหลักสาราณียธรรมไปใช้ ก็จะมี
คุณดังจะได้อธิบายต่อไปนี้๑๔๐ 

(๑) เป็นผู้มีศีล ส ารวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระ และโคจร มีปกติ
เห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท ทั้งหลาย 

(๒) เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมาก ซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้น 
มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ 
บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ครบถ้วน ทรงจ าไว้ได้ คล่องปาก ขึ้นใจ ด้วยทิฏฐิ 

(๓) เป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี 
(๔) เป็นผู้ว่าง่าย ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องท าให้เป็นผู้ว่าง่าย อดทน รับฟังค าพร่ าสอน

โดยเคารพ 
(๕) เป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันท าทั้งงานสูง และงานต่ าของเพ่ือน

พรหมจารีทั้งหลาย ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่อง พิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกัน
ท านั้น สามารถท าได้ สามารถจัดได้ 

(๖) เป็นผู้ใคร่ธรรม เป็นผู้ฟัง และผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจ มีปราโมทย์ อย่างยิ่งในอภิธรรม 
ในอภิวินัย 

(๗) เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพ่ือให้กุศลธรรมเกิด มี ความเข้มแข็ง มีความ
บากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ 

(๘) เป็นผู้สันโดษด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขารตามแต่จะได้ 
                                                           

๑๔๐
 พระมหาธรรมรัต  อริยธมฺโม  (ยศขุน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีใน

พระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์ศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิติวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหากุฏราช-
วิทยาลัย, ๒๕๔๓)  หน้า  ๑๑๓-๑๑๗  และ  ๑๖๙-๑๗๐. 

 



 ๑๔๕ 

(๙) เป็นผู้มีสติ คือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง ระลึกถึงสิ่งที่ท าและค า
ที่พูดแม้นานได้ 

(๑๐) เป็นผู้มีปัญญา คือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้ง ความเกิดและความ
ดับอันเป็นอริยะ ช าแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีปัญญา คือประกอบด้วย
ปัญญาเป็นเครื่อง พิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ ช าแรกกิเลสให้ถึงความสิ้น
ทุกข์โดยชอบ นี้ก็เป็นสาราณียธรรมที่ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน 
เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน  

ธรรมะท่ีพระพุทธองค์ทรงหยิบยกมาสั่งสอนนั้นเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ ทั้งประโยชน์
โดยตรงแก่ตัวผู้ปฏิบัติเอง และประโยชน์นั้นขยายผลออกมาสู่บุคคลรอบข้างได้ด้วย และยังพัฒนา
ประโยชน์ออกสู่วงกว้างคือ ครอบครัว สังคม ชุมชน ประเทศ ระหว่างประเทศ และมนุษยโลกได้ใน
ที่สุด หรือหากพิจารณา “โลก”จากมุมมองทางพระพุทธศาสนา ย่อมเป็นปรากฏการณ์ของพัฒนาการ
เชิงบวกและสร้างสรรค์ของมนุษย์ในการส่งต่อภาวะความดีงามแห่งจิต  จากภายในตัวมนุษย์เอง 
(สังขารโลก, โลกคือสังขาร) ถ่ายทอดให้สัตว์โลกที่เป็นสังคมรอบข้างของมนุษย์ (สัตว์โลก,โลกคือหมู่
สัตว์) และแพร่กระจายออกสู่วงกว้างได้ในที่สุด เป็นเอนกอนันต์ (โอกาสโลก , โลกคือแผ่นดิน)        
สาราณียธรรม จึงท าหน้าที่เป็นเสมือนใบไม้ใบหนึ่งที่ประกอบไปด้วยอรรถประโยชน์มากมายแก่มวล
มนุษยชาติ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของมนุษย์ว่า มนุษย์ มองเห็นคุณค่าของใบไม้ธรรมะของพระพุทธ
องค์ว่าเป็นหลัก “พุทธธรรม” หรือมองเห็นว่าเป็นได้แค่ “ขยะสกปรกที่ไร้คุณค่า” ที่รอการก าจัดด้วย
การกวาดทิ้งไปในที่สุด  
 หลักสาราณียธรรม๑๔๑ เช่น การคิด พูด แสดงออก และการแบ่งปัน (สาธารณโภคี) ต่อกัน
ด้วยเมตตามีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกแก่คนรอบข้างได้อย่างไร  ทั้งในการท างาน 
ครอบครัว และการด าเนินชีวิต อธิบายเพื่อความเข้าใจแบ่งเป็น ๓ ข้อดังนี้คือ  

๑) ความเป็นมาและบทบาทของมนุษย์ในสังคม 
นับตั้งแต่มนุษย์ได้ถือก าเนิดเกิดมาในโลกมนุษย์ มนุษย์ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ผู้เดียวได้ เรา

จึงต้องปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ผู้อ่ืน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินบทบาทของมนุษย์ อันมีความ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราเกี่ยวเนื่องด้วย ได้แก่ การเป็นลูกที่ดีต่อพ่อแม่, เป็นศิษย์ที่ดีต่อครูบา
อาจารย์, เป็นเพื่อนที่ดีต่อบรรดามิตรสหาย ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนเรียน เพ่ือนที่ท างาน ฯลฯ, เป็นมนุษย์ที่
ดีต่อบรรดาสรรพสัตว์น้อยใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน หรือ สัตว์ต่าง ๆ ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมโลกกับ
เราก็ตาม, เป็นสามีภรรยาที่ดีต่อคู่ครอง, เป็นเจ้านายที่ดีต่อลูกจ้าง, เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อศาสนา, 
เป็นประชาชนที่ดีต่อประเทศชาติ, เป็นมนุษย์ที่ดีต่อโลก ฯลฯ บทบาทของมนุษย์ที่มีไม่ว่าจะเป็น
บทบาทต่อตนเองหรือบทบาทต่อสังคมในขั้นต่าง ๆดังที่ได้กล่าวแล้วนั้นย่อมต้องอาศัยคุณลักษณะของ
ธรรมที่ดี ที่งาม ที่เป็นพื้นฐานของความรู้สึก หรือจิตส านึก ที่มีในตนนั่นก็คือ ความรัก ความปรารถนา
ที่ดีต่อผู้อ่ืน การแผ่ไมตรีจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขอย่างทั่วหน้า ซึ่งคุณธรรมนี้เราเรียกว่า 
“เมตตา” 
                                                           

๑๔๑
 นายสานุ มหัทธนาดุลย์, หลักสาราณียธรรม ๖, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔, 

<http://www.gotoknow.org/activities/users/sanu_mahatthanadull>, (16 June 2011).  
 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/sanu_mahatthanadull
http://www.gotoknow.org/activities/users/sanu_mahatthanadull%3e,%20(16%20June%202011).


 ๑๔๖ 

๒) ความส าคัญของความเมตตา ต่อสังคมมนุษย์ 
เนื่องจากโลกมนุษย์มีความกว้างใหญ่ไพศาลอันมาก ท าให้มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกนี้มีความ

ต่างกันในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิศาสตร์, ด้านสังคมศาสตร์, ด้านเชื้อชาติ, ด้านภาษา, ด้าน
วัฒนธรรมความเป็นอยู่, ด้านศาสนา และ ความเชื่อ, ด้านการปกครอง ฯลฯ ความแตกต่างของมนุษย์
ดังกล่าวท าให้มนุษย์มีความแตกต่างกันในหลายๆด้านโดยสิ้นเชิง ตรงจุดนี้เองที่ท าให้ “ความเมตตา” 
ซึ่งเป็นคุณธรรมที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นคุณธรรมข้ันพื้นฐานที่มนุษย์ทุก ๆ คนจ าเป็นต้องมี
เพ่ือความสงบสุขของมวลมนุษยชาติ เป็นคุณธรรมที่ช่วยค้ าจุนโลกนี้ให้ด าเนินไปได้ด้วยดี การที่มนุษย์
จะส่งผ่านความรู้สึกที่ดี ในที่นี้ คือ “เมตตา”ออกไปสู่โลกภายนอกในรูปแบบของการท ากรรมตามทาง
พระพุทธศาสนานั้น หากจ าแนกตามทวาร คือ ทางที่ท ากรรม หรือทางแสดงออกของกรรมจะได้ ๓ 
ทาง ได้แก่ กรรมที่กระท าทางกาย (กายกรรม), กรรมที่ท าทางวาจา (วจีกรรม) และกรรมที่ท าทางใจ 
(มโนกรรม) ดังนั้น ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ จ าเป็นต้องท าปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกไม่ทางใดก็
ทางหนึ่ง ใน ๓ ทางนี้ พระพุทธเจ้าถือว่า การกระท าทางใจเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด ดังที่พระพุทธองค์ทรง
ตรัสไว้ใน “จักขุปาลเถรวัตถุ” ความว่า ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้า
คนมีใจชั่ว ก็จะพูดชั่วหรือท าชั่วตามไปด้วย เพราะความชั่วนั้น ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป เหมือนล้อหมุน
ตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป ฉะนั้น ถ้าคนมีใจด ีก็จะพูดดีหรือท าดีตามไปด้วย เพราะความดีนั้น สุข
ย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนั้น จากพุทธวจนะดังกล่าว แสดงหลักการให้เห็นว่า 
พฤติกรรม ของบุคคลที่แสดงออกมาได้แบ่งเป็น ๒ ลักษณะคือ แสดงออกมาในลักษณะที่ชั่ว และดี ซึ่ง
มีวิบากที่ชั่ว และดี เป็นลักษณะที่ติดตามตัวเองไปตามล าดับ และหลักการดังกล่าวก็สนับสนุนให้คน
ท าความดีโดยเริ่มจากที่จิตใจก่อนเป็นส าคัญ เพราะพฤติกรรมดังกล่าวทั้ง ๓ มีกายกรรมเป็นต้น ย่อม
ท างานเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ เริ่มที่ใจ ส าเร็จที่ใจ มีใจเป็นหัวหน้า เมื่อเริ่มต้นจาก
การมีพฤติกรรมทางความคิดให้ดีแล้ว พฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่ปรากฏออกมาย่อมดีตาม เช่น เมื่อคิดดีไม่
คิดร้าย พยาบาท และมีความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ก็ย่อมเป็นผู้ที่เจรจาชอบเป็นปกตินิสัย คือพูดอย่าง
มีเหตุผล พูดจาไพเราะเป็นปิยวาจา และพูดแต่ความจริง เป็นสัจจวาจา ไม่พูดปด พูดค าหยาบ พูด
ส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ ฯลฯ เป็นต้น และมีการกระท าทางกายที่ดีชอบตามไปด้วย เช่นการมี
กิริยามารยาทท่ีด ีไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ ไม่อยากได้ของที่มีผู้หวงแหน และไม่ประพฤติผิดลูกเมียของ
ผู้อื่น เป็นต้น  

๓) สรุปสาระส าคัญ 
มนุษย์ทุกคน เกิดมาเพ่ือแสวงหาความสุข ด้วยกันทั้งสิ้น สิ่งที่มนุษย์ต้องการก็คือความสุข ไม่

ว่าจะเป็นความสุขทางด้านกาย หรือความสุขทางด้านจิตใจ ดังนั้นเมื่อมีผู้ที่ปรารถนาดีต่อตัวเราโดย
การมอบความรักและความเมตตาแผ่มาสู่เรา การส่งผ่านความเมตตามานี้จึงถือเป็นพลังทางด้านบวก 
จากจิตสู่จิต เป็นภาวะที่สามารถรับรู้กันได้ โดยผ่านสายใยของสัญชาติญาณมนุษย์  และเมื่อความ
เมตตานี้ถูกถ่ายทอดผ่านกระบวนการทางองค์ธรรมที่ท าให้เป็นเหตุให้นึกถึงกัน หรือเป็นหลักที่เรียกว่า 
สาราณียธรรม นั้น จึงเป็นพลังเชิงบวกในการสรรค์สร้างความสัมพันธ์แก่คนรอบข้างที่ท าหน้าที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของคนอ่ืนเอาไว้เปรียบเสมือนพลังแม่เหล็กที่ดึงดูดโลหะที่มีคุณสมบัติด้านดีเอาไว้เข้า
ด้วยกัน และพลังดังกล่าวก็ท างานโดยอัตโนมัติด้วยตัวของมันเองตลอดเวลา ท าให้เกิดกัลยาณธรรม



 ๑๔๗ 

งอกเงย และเติบโตอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน พลังด้านบวกนี้คลอบคลุมบทบาททุกบทบาทที่มนุษย์มี
ได้แก่ 

๓.๑ บทบาทด้านการท างาน ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน (มิตร) , ผู้บังคับบัญชาและกับผู้ใต้บังคับ 
บัญชา (กรรมกร)  

๓.๒ บทบาทด้านครอบครัว ได้แก ่สามี ภรรยา, บุตร ธิดา และ มารดา บิดา 
๓.๓ บทบาทด้านการด าเนินชีวิต ได้แก่ ครูบาอาจารย์ และพระภิกษุ หรือผู้บ าเพ็ญพรหมจรรย์ 

เป็นต้น 
พลังดังกล่าวยังสามารถเปลี่ยนความบกพร่องทางด้านลบให้กลายมาเป็นพลังทางด้านบวกได้อีก

ด้วย เปลี่ยนมิตรเทียมให้เป็นมิตรแท้ เปลี่ยนผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาที่แข็งกร้าว ให้เป็น
อ่อนโยน , เปลี่ยนสามี ภรรยา ที่ทะเลาะวิวาทกันให้เข้าใจซึ่งกันและกัน ฯลฯ ด้วยคุณลักษณะของ      
สาราณียธรรมนี่เองที่ท าให้บุคคลมีความระลึกถึงกัน มีความรักต่อกัน เคารพซึ่งกันและกัน ไม่วิวาทกัน 
เป็นเหตุให้เกิดความสมัคสมานสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท าให้สังคมมีความสงบสุข เป็นสังคม
ในอุดมคติที่น่าอยู่ของมวลมนุษย์ 

 ในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักการนี้ เพียงพอหรือไม่ที่จะน ามาเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ๆ ให้เป็นไปในเชิงบวกต่อตนเองและผู้อ่ืนในสังคม เพราะหลักการนี้
พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสในยุคเกษตรกรรม แต่ยุคนี้เป็นยุควัตถุนิยม  ซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากกว่าการ
จะตอบค าถามดังกล่าว จึงสรุปเป็น ๒ ประเด็น คือ (๑) ความสัมพันธ์ของหลักธรรมตามธรรมชาติ (๒) 
หลักสาราณียธรรม เพียงพอหรือไม่ที่จะน ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ๆ 
ให้เป็นไปในเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม  

๑. มุมมองเก่ียวกับความสัมพันธ์ของหลักธรรมตามธรรมชาติ  
พระธรรม คือ ค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี คุณลักษณะ ๖ ประการ คือ 

๑) สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว ๒) สนฺทิฏฺฐิโก อันผู้ปฏิบัติจะ
พึงเห็นชัดด้วยตนเอง ๓) อกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาล ๔) เอหิปสฺสิโก ควรเรียกให้มาดู ๕) โอปนยิโก 
ควรน้อมเข้ามา ๖) ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน เมื่อพิจารณาคุณลักษณะ ๖ 
ประการข้างต้นแล้ว พบว่า หลักพุทธธรรมนี้สามารถน ามาใช้ไ ด้ ทุกยุคและทุกสมัย ไม่ว่ายุค
เกษตรกรรม หรือยุควัตถุนิยม (เพียงแต่อาจมีลักษณะของการประยุกต์เอาหลักการนั้นมาใช้ใน
รายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกาล เวลา และสถานที่) มีคุณลักษณะที่ไม่ล้าสมัย 
และทนต่อการพิสูจน์ทุกเมื่อ เมื่อน้อมมาปฏิบัติเมื่อใดก็จะได้ผลเมื่อนั้น หลักสาราณียธรรม จึงเป็น
หลักธรรมที่แสดงหลักการของการประพฤติดีของบุคคลในสังคมที่หวังผลให้สังคมนั้นมีความสงบสุข  
ท าให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจที่ใสสะอาด ท าให้ผู้ที่อยู่รอบข้างรับสัมผัสถึงคุณธรรมที่หอมฟูุงกระจายออกมา
จากผู้ยึดถือหลักการนี้ มีความระลึกนึกถึงกันเป็นเหตุใกล้ และมีความสามัคคี และสร้างความสงบสุข
ให้กับสังคมเป็นเหตุไกลแต่กับค าถามที่ว่าหลักสาราณียธรรมจะเพียงพอหรือไม่ที่จะน ามาเป็น
เครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ๆ ให้เป็นไปในเชิงบวกต่อตนเองและผู้อ่ืนในสังคม  

การมองโดยอาศัยภาพรวม (Holistic) ท าให้มนุษย์เห็นภาพอย่างกว้าง ๆ ได้ดี แต่หากเรามอง
สรรพสิ่งโดยพิจารณาถึงรายละเอียดปลีกย่อยเข้าไปในเนื้อใน  (Reductionism) เราจะเห็น
องค์ประกอบย่อยต่าง ๆ เข้ามาร่วมสัมพันธ์กันอยู่มากมาย องค์ประกอบเหล่านี้จะท างานประสาน
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สอดคล้องและเป็นกระบวนการอยู่อย่างต่อเนื่อง ไหลอยู่อย่างไม่ขาดสาย อย่างเป็นเหตุและเป็นผลกัน 
มีความเป็นไปปรากฏให้เห็นได้นานาประการสุดแต่เหตุปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในกระบวน
ธรรมนั้นเองและท้ังที่เนื่องด้วยภายนอก เมื่อมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดเป็นเหตุขึ้น
แล้วก็ย่อมก่อให้เกิดผลเป็นความเปลี่ยนแปลงขึ้น (ทางพระพุทธศาสนาเรียกกระบวนการนี้ว่า 
“ปฏิจจสมุปบาท” )  

ดังนี้ เมื่อเรามีมุมมองเก่ียวกับธรรมชาติทั้งแบบภาพรวม และแบบองค์ประกอบย่อย จะท าให้
เราเข้าใจ ธรรมชาติ ดีชัดขึ้นว่า “ทุกสิ่งย่อมสัมพันธ์กันตามเหตุปัจจัย” หลักธรรมต่าง ๆ ของศาสนาก็
เช่นกัน ย่อมมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันกับหลักธรรมอ่ืน ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น หลัก   
สาราณียธรรมนี้ ก็ไม่สามารถยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยไร้สัมพันธ์ภาพ กับหลักการอ่ืนได้ อุปมาเหมือน
การสร้างสะพานทอดลงไปในน้ าทะเลที่มีคลื่นลมเชี่ยวกราดอยู่ เป็นนิจ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์คือสะพานที่
ทนต่อการกัดกร่อนของน้ าทะเล และทนต่อการใช้งานเป็นเวลาที่นานที่สุดวิศวกรย่อมต้องอาศัย
ความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์เพ่ือสังเคราะห์เอาตัววัตถุดิบต่าง ๆที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดกับงาน  
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปูนชนิดพิเศษที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ าทะเล, โครงสร้างที่แข็งแรงขึ้น , 
เสาเข็มชนิดพิเศษส าหรับใช้กับน้ าทะเล, สีชนิดพิเศษที่ทนต่อสภาวะอากาศที่แปรปรวน ฯลฯ รวมถึง
ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เพ่ือค านวณหา ตัวแปรและค่าต่าง ๆ ที่สมดุลกัน ตลอดจนใช้
วิศวกรรมศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ ในการปฏิบัติลงมือท าตามแผนการที่ได้วางไว้เป็นขั้นเป็นตอน 
สะพานที่ดีจึงจ าเป็นต้องมี องค์ประกอบร่วมต่าง ๆ ประชุมรวมตัวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

๒. หลักสาราณียธรรมนี้ เพียงพอหรือไม่ที่จะน ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์กับ
คนรอบข้างๆ ให้เป็นไปในเชิงบวกต่อตนเองและผู้อ่ืนในสังคม หลักธรรมต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน ย่อมไป
เกี่ยวข้องกับหลักธรรมอ่ืน ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และทั้งในแง่ของการส่งเสริม และสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน หรือในแง่ของการเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อกัน หลักธรรมต่าง ๆ จะมีลักษณะที่สัมพันธ์กัน
ในกรณีดังกล่าวนี้ทั้งสิ้น  

ในสถานการณ์ปัจจุบัน โลกมีวิวัฒนาการทั้งในเชิงบวก และเชิงลบจนเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ คือ
ยุควัตถุนิยม กล่าวคือมนุษย์มีพัฒนาการในด้านวัตถุอย่างยิ่งยวด ซึ่งสวนกระแสกับพัฒนาการทางด้าน
จิตใจ ดังนี้หากจะพัฒนาคุณภาพความเป็นมนุษย์ จ าเป็นจะต้องพัฒนาคุณภาพทางด้านจิตใจซึ่งอยู่ใน
ระดับที่ต่ ามากเมื่อเทียบกับมนุษย์สมัยพุทธกาลเมื่อประมาณ ๒,๕๐๐ กว่าปีมาแล้วผู้เขียนจึงมีทัศนะ
ว่า หลักสาราณียธรรมเพียงหลักธรรมเดียวจึงไม่เพียงพอ ต่อการน ามาเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างๆ ให้เป็นไปในเชิงบวกต่อตนเองและผู้อ่ืนในสังคม หรือหากเพียงพอจริงๆ 
ก็คงมีก าลังน้อย และให้ผลในวงแคบ ไม่สามารถให้ผลในวงกว้างได้มากเท่าที่สังคมคาดหวังเอาไว้  
เหมือนสะพานริมทะเลที่มีเพียงปูนชนิดพิเศษ แต่ขาดแล้วซึ่งองค์ประกอบเสริมต่าง ๆ ที่จ าเป็น ท าให้
เป็นเพียงแค่ปูนเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถยังประโยชน์ให้ส าเร็จเป็นสะพานได้  

หากมนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบันมีการพัฒนาตน เริ่มที่จิตใจก่อน  สามารถน า
หลักพุทธธรรม โดยมี “หลักสาราณียธรรม” เป็นที่ตั้งในการน ามาพัฒนาจิตใจตนเอง และใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างๆ ให้เป็นไปในเชิงบวกต่อตนเองและผู้อ่ืนในสังคม
แล้ว ย่อมได้สังคมที่สงบสุขในที่สุด ในขณะที่สังคมไทยเคยเน้นเรื่องความสัมพันธ์ในลักษณะญาติมิตร 
ซึ่งสอดรับกับหลักการสาราณียธรรม แต่ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ ใน
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สังคม ค าถามคือ เราจะสามารถน าหลักการนี้มาปรับใช้ให้สอดรับกับความเป็นไปของสังคมอย่างไร 
ระบบครอบครัวของสังคมไทยในอดีตเป็นระบบเปิดกว้าง เป็นครอบครัวที่มีขนาดใหญ่  เป็นชุมชนที่มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันมาก มีความเป็นธรรมชาติสูง ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์มีน้อยกว่า
ปัจจุบัน ระบบและปัจจัยดังกล่าวมีลักษณ์ที่เอ้ือให้สุขภาพจิตของผู้คนในสังคมดีกว่าในปัจจุบัน ยุค
สมัยเปลี่ยนไป สังคมก็เปลี่ยนตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น เป็น
ปัจจัยแปรผันกับระดับสุขภาพจิต และสุขภาพของมนุษย์ในระดับบุคคลอย่างมีนัยสัมพันธ์กัน 
กล่าวคือ ยิ่งความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวัตถุมีมากขึ้นเท่าใด ระดับสุขภาพจิตและสุขภาพ
ของมนุษย์กลับ ลดระดับลง จิตใจต่ าทราม สุขภาพก็เสื่อมถอยลง  

เมื่อมองดูในระดับที่มนุษย์ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง (ครอบครัว, ชุมชน และสังคม) พบว่า
ความสัมพันธ์ในลักษณะญาติมิตรที่สอดรับกับหลักการทางพุทธธรรมในข้อ “สาราณียธรรม” นั้นหายไป
พร้อมกับสายสัมพันธ์แบบเดิม เมื่อเป็นเช่นนั้น หลักสาราณียธรรม จึงจ าเป็นต้องถูกน ามาประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับรูปแบบของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของมนุษย์ แสดงความสัมพันธ์กันในสังคม  ดังนี้ 

๑) พัฒนาที่ตัวเองก่อน ท าที่บ้าน โดยฝึกให้ตนเองคิดชอบ, พูดชอบ และท าชอบให้เป็น
ประโยชน์แก่ตนเองเสียก่อนและพัฒนาไปในระดับครอบครัว 

๒) พัฒนาเยาวชน ท าที่โรงเรียน จัดวิชาจริยธรรม, พุทธศาสนา ฯลฯ เข้าในระบบการศึกษาโดย
วางเป็นมาตรฐาน และไม่เพิกถอนวิชาเหล่านี้ออกจากหลักสูตร เพราะเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้า 
เป็นพัฒนาการในระดับชุมชน 

๓) พัฒนาสังคม ท าที่องค์กรพัฒนาโดยตรงที่สังคมอันเป็นภาพฉายเรื่องความสัมพันธ์ในทางลบ 
อันได้แก่ ระบบทางการเมืองโดยพัฒนาที่ตัวผู้น า หรือผู้แทนประชาชน รวมความถึงภาครัฐและเอกชน 
รูปแบบและวิธีการท าได้มากมาย เช่น สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงพุทธขึ้น และประกวดให้รางวัลแก่
องค์กรนั้น ๆ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กรอ่ืน, จัดให้มีองค์กรตัวอย่างด้านการปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างหัวหน้าต่อหัวหน้า, การรณรงค์ให้มีกิจกรรมทางด้านการสร้างความสามัคคี ฯลฯ อีกท้ังยัง
สามารถพัฒนาโดยจัดให้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่ วนเกี่ยวข้องให้เข้าไปบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างจริงจัง เพราะถือเป็นสื่อทางเทคโนโลยีที่เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารของ
ผู้คนในยุคนี้ในการแสดงออกซึ่งความดีงามและความชั่วร้ายได้อย่างเห็นภาพเป็นรูปธรรมที่สุด  คน
สามารถน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการท าความดีและชั่ว ในรูปแบบใหม่ ตัวอย่าง เช่น 
การสร้างความสามัคคีกัน ปัจจุบันผู้คนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีทาง Internet ในการแสดงเจตจ านง
บริจาคทาน คือ การแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน (สาธารณโภค)ี เป็นต้น 

ดังนั้น ผลที่จะเกิดจากการประพฤติตามหลักสาราณียธรรม คือ (๑) ท าให้ระลึกกันในแง่ดี 
(สาราณียะ) (๒) ท าให้เกิดความรักใคร่ปรองดองกัน (ปิยกรณะ) (๓) ท าให้เกิดความเคารพมีสัมมาคารวะ
ต่อกัน (ครุกรณะ) (๔) ท าให้เกิดการสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (๕) ท าให้เกิดความไม่วิวาทบาดหมาง
กัน (อวิวาทะ) (๖) ท าให้เกิดความพร้อมเพรียงสมัครสมานสามัคคีกัน (สามัคคียะ) (๗) ท าให้เกิดความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (เอกีภาวะ) เพราะหลักสาราณียธรรม คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงกัน  
ธรรมเป็นเหตุให้ไม่ลืมกัน เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก เป็นข้อปฏิบัติส าหรับคนที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม    
เป็นหมู่ เป็นคณะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ เพราะคนที่อยู่ร่วมกัน หรือใกล้เคียงกัน 



 ๑๕๐ 

จะต้องอาศัยกันและกัน ท าให้บุคคลมีความระลึกถึงกัน มีความรักต่อกัน เคารพซึ่งกันและกัน ไม่วิวาท
กัน เป็นเหตุให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท าให้สังคมมีความสงบสุข  

สาราณียธรรม เป็นหลักการคิด การพูด และการแสดงออกที่ท าให้มนุษย์ต้องหวนมาระลึกนึก
ถึงกันในเชิงบวก และเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะปูองกันความขัดแย้งในเชิงลบของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันใน
สังคมดังวาทะของท่านพุทธทาสภิกขุที่ว่า “ท าสิ่งใด ด้วยกายา เมตตาพร้อม พูดนอบน้อม เอ่ยวจี มี
เหตุผล คิดแง่ดี มีน้ าใจ ให้ทุกคน มีลาภผล มิหวงไว้ แบ่งให้กัน ประพฤติดี ตามกฎ ก าหนดไว้ รู้จัก
ใช้ ความคิด จิตสร้างสรรค์ หากคุณธรรม หกข้อนี้ เกิดมีพลัน ย่อมระลึก ถึงกัน ตลอดไป” 



 
บทที ่๔ 

บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรม 
 

การวิจัย เรื่อง บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรม 
เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล รวม ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนด
นโยบาย ด้านการให้บริการสาธารณะ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
ด้วยหลักสาราณียธรรม ๖ ได้แก่ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี      
สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา ดังต่อไปนี้ 
 

๔.๑ ด้านการก าหนดนโยบาย   
นโยบาย หมายถึง วิสัยทัศน์ และวิธีปฏิบัติที่ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาลแล้ว นโยบายจ าเป็น

ส าหรับการพัฒนากฎหมายและกฎข้อบังคับให้เป็นไปตามเปูาหมาย การก าหนดนโยบาย เป็นหน้าที่
หลักของรัฐบาล นโยบายที่สมบูรณ์แบบควรจะพัฒนาขึ้นมาจากการมีส่วนร่วม อย่างเป็นประชาธิปไตย  
มีความโปร่งใส และผ่านกระบวนการตัดสินใจที่สาธารณชนรับทราบอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่า  วัฏจักร
นโยบาย การก าหนดนโยบายต้องเกิดจากเวทีการเจรจาตกลงหารือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝุาย  
เช่น ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนทั่วไป การก าหนดนโยบายและแผนงาน
ขององค์กรต่าง ๆ นั้น เป็นภาระอันส าคัญของผู้บริหารองค์กรทุกคน ที่จะต้องเข้าร่วมกันจัดท าและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์กร มีนโยบาย
และแผนงานที่ดีเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งส าคัญแต่ท าอย่างไรเพ่ือให้สมาชิกภายในองค์กรให้ความร่วมมือ
สนับสนุนและและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นตามนโยบายและแผนงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพราะ
ถ้ามีนโยบายและแผนงานที่ดีแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากไม่มีผู้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมตาม
นโยบายและแผนงานก าหนดนโยบายละแผนงานขึ้นมาก็ถือว่าประสบความล้มเหลวเช่นกัน นี่คือภารกิจ
ที่นโยบายผู้บริหารองค์กรทุกคน   

การก าหนดนโยบายขององค์กร คือ การน าปัญหาต่าง ๆ ที่ได้ส ารวจและจัดล าดับความส าคัญ   
มาศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขและด าเนินการโดยแบ่งนโยบายออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามที่
เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายต่อสมาชิก นโยบายต่อนายจ้าง นโยบายต่อองค์กรแรงงานอ่ืน ๆ ก าหนด
นโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ือพัฒนาองค์กรตามล าดับดังนี้ คือ ๑) ก าหนดนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหา
ขององค์กร ๒) ก าหนดนโยบายเพ่ือสนองความต้องการของสมาชิก ๓) ก าหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนา
องค์กรตามความต้องการของผู้บริหารองค์กร การก าหนดนโยบายตามล าดับการแก้ไขปัญหาและสนอง
ความต้องการของสมาชิกในองค์กรและผู้บริหารองค์กรดังกล่าว คือ เป็นการก าหนดนโยบายที่ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพต่อการบริหารองค์กรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของทุกท่านในองค์กร 

การก าหนดนโยบายและแผนงานขององค์กรต่าง ๆ นั้น เป็นภาระอันส าคัญของผู้บริหารองค์กร
ทุกคน ที่จะต้องเข้าร่วมกันจัดท าและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ ก าหนดไว้ เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าขององค์กร มีนโยบายและแผนงานที่ดีเพียงอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งส าคัญแต่ท าอย่างไรเพ่ือให้



๑๕๘ 
 

สมาชิกภายในองค์กรให้ความร่วมมือสนับสนุนและและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นตามนโยบายและแผนงาน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพราะถ้ามีนโยบายและแผนงานที่ดีแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากไม่มี
ผู้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบายและแผนงานก าหนดนโยบายละแผนงานขึ้นมาก็ถือว่าประสบ
ความล้มเหลวเช่นกัน นี่คือภารกิจที่นโยบายผู้บริหารองค์กรทุกคน ดังค าให้สัมภาษณ์ของ ณรงค์ ศรีอุไร 
กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการก าหนดนโยบาย ก็เพ่ือเป็นแนวทางใน
การก าจัดวัชพืชในล าคลองร่วมกัน ในช่วงที่วัชพืชในล าคลองมีปริมาณมากหรือในช่วงฤดูฝน”๑, ค าให้
สัมภาษณ์ของ กมล ใหม่ก๋งลาย กล่าวว่า“ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการก าหนด
นโยบาย  ก็เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดร่วมกัน”๒, ค าให้สัมภาษณ์ของ 
วิลาศ สุวินัย กล่าวไว้เช่นกันว่า “ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการก าหนดนโยบาย 
ก็เพ่ือเป็นแนวทางในการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกัน”๓, ค าให้สัมภาษณ์ของ หลิม สาธุชาติ กล่าว
ว่า “ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการก าหนดนโยบาย ก็เพ่ือเป็นแนวทางช่วยเหลือ
ช้างปุาร่วมกัน”๔, งานวิจัยของ ยิ่ง กีรติบูรณะ ได้กล่าวไว้ว่า “ควรมีการใช้กระบวนการกลุ่ม คณะท างาน 
การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือการนิเทศ การสร้างบรรยากาศในการท างานแบบร่วมมือด้วยการสร้างระบบ
สารสนเทศ การสนับสนุนทรัพยากรและการให้มีส่วนร่วมในผลประโยชน์และใช้ยุทธศาสตร์การท างาน  
เชิงรุกมากกว่าตั้งรับยุทธศาสตร์การสร้างประสบการณ์หลากหลายให้บุคลากรและการพัฒนาองค์ความรู้ 
อนึ่งการเกิดผลความร่วมมือเกิดได้ทั้งในด้านบวกและด้านลบ การค านึงถึงสถานการณ์ ความมากน้อยของ
การใช้วิธีการการร่วมมือในการตัดสินใจ ปัจจัยเหล่านี้หากใช้ร่วมกับระบบการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือก่อให้เกิดผลความร่วมมือ จักก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการกระบวนการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุจุดหมายปลายทางที่พึงประสงค์ต่อไป๕ และ เสนอ ศรีถม ได้กล่าวไว้
อีกว่า “คนจนในต าบลตะนาวศรีได้รับการพัฒนาอย่างเสมอภาคในด้านการใช้ประโยชน์จากปุาภายใต้การ
ร่วมคิดร่วมวิเคราะห์ ร่วมปฏิบัติ และร่วมประโยชน์จากทุกภาคีส่วนที่เกี่ยวข้องในสังคม”๖  

ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลในการก าหนดนโยบาย ในปัจจุบันไม่มีการน า
ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้ส ารวจและจัดล าดับความส าคัญ มาศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขและด าเนินการ
อย่างแท้จริง เป็นการก าหนดนโยบายทีไ่มถู่กต้อง เป็นนโยบายที่เกิดจากความคิดเห็นของผู้ก าหนดนโยบาย
เพียงฝุายเดียวมากกว่า จึงไม่มีประสิทธิภาพต่อการบริหารองค์กร เนื่องจากเป็นการก าหนดนโยบายที่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝุายในองค์กร 
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 ๒สัมภาษณ์ นายกมล  ใหม่ก๋งลาย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔.  
 ๓สัมภาษณ์ นายวิลาศ สุวินัย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔.              
 ๔สัมภาษณ์ นายหลิม สาธุชาติ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔. 

๕ยิ่ง กีรติบูรณะ, ระบบการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมเพ่ือก่อให้เกิดผลความร่วมมือ, 
วิทยานิพนธ์ (ค.ด.), (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๔, หนา้ ๒๓๗. 

๖เสนอ  ศรีถม, “การด าเนินงานของพนักงานส่วนต าบลตามบทบาทขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอพรานกระต่าย”, งานวิจัย, (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.), ๒๕๔๐, หน้า ๒๔๕. 



๑๕๙ 
 

ปัญหาที่ส าคัญของความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการก าหนดนโยบาย ได้แก่ 
นโยบายที่ก าหนดไว้เกิดประโยชน์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ครอบคลุมทั่วถึงตามความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง แย่งชิงผลประโยชน์ เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
จัดสรรประโยชน์ไปสู่ประชาชน การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเปูาหมายที่วางไว้  ก่อให้เกิดการ
สิ้นเปลืองงบประมาณ สิ้นเปลืองเวลา ตลอดจนการบริหารจัดการบุคลากรไม่เกิดประโยชน์สูงสุด 
สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ วิรัตน์ ศรีอุไร ที่กล่าวว่า “นโยบายที่ก าหนดไว้ส่วนใหญ่เกิดประโยชน์
เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง”๗, ค าให้
สัมภาษณ์ของ สุรพล ชุณหกุล กล่าวว่า “นโยบายที่ก าหนดไว้ก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงผลประโยชน์
ขึ้น”๘,  ค าให้สัมภาษณ์ของ สุชาติ แสวงไวศยสุข กล่าวว่า “นโยบายที่ก าหนดไว้ก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในการจัดสรรประโยชน์ไปยังประชาชน”๙ และค าให้สัมภาษณ์ของ วิลาศ สุวินัย กล่าวว่า “การ
ด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดไว้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเปูาหมายที่วางไว้  ก่อให้เกิดการสิ้นเปลือง
งบประมาณ สิ้นเปลืองเวลา ตลอดจนการบริหารจัดการบุคลากรไม่เกิดประโยชน์สูงสุด”๑๐ 

การน าหลักสาราณียธรรม ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน, 
ธรรมที่ท าให้เกิดความสามัคคี, หลักการอยู่ร่วมกัน๑๑ มาบูรณาการกับความร่วมมือระหว่างองค์การ-
บริหารส่วนต าบลด้านการก าหนดนโยบาย ด้วยหลักธรรมข้อสาธาราณโภคี และทิฎฐิสามัญญตา แล้ว จะ
ท าให้เกิดความร่วมมือในเชิงการกระท าที่เป็นรูปธรรม ประสบความส าเร็จ บรรลุนโยบายตามที่ตั้งไว้ได้จริง 
ท าให้การก าหนดนโยบายไม่สูญเปล่า ผู้ก าหนดนโยบายที่มีหลักธรรมนี้มาประกอบในการก าหนดนโยบาย
จะสามารถเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลทั่วไป นโยบายที่เกิดขึ้น จึงสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม และ
สามารถท าให้เกิดความส าเร็จได้จริง เกิดความเจริญงอกงาม เกิดความเป็นปึกแผ่นในชุมชน หรือสังคมนั้น 
สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ วิรัตน์ ศรีอุไร ที่กล่าวว่า “การน าหลักสาราณียธรรม ข้อสาธารณโภคี 
และทิฏฐิสามัญญตา มาบูรณาการกับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ก่อให้เกิดประโยชน์
สุขร่วมกันอย่างเป็นธรรม สามารถลดความ อคติล าเอียงใด ๆ อันเกิดจากการด าเนินนโยบายที่ ไม่
ถูกต้อง”๑๒,  ค าให้สัมภาษณ์ของ สุชาติ แสวงไวศยสุข ให้ความเห็นว่า “การน าหลักสาราณียธรรม ข้อสา
ธารณโภคี  และทิฏฐิสามัญญตา มาบูรณาการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างเสริมความเป็นธรรม  เกิดความพึง
พอใจ มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างทั่วถึง”๑๓ และค าให้สัมภาษณ์ของ ด ารัส พุทธรักษา กล่าวว่า “การ
น าหลักสาราณียธรรม ข้อสาธารณโภคี และทิฏฐิสามัญญตา มาบูรณาการแก้ไขปัญหา ย่อมส่งผลให้เกิด

                                                        
 

๗สัมภาษณ์ นายวิรัตน์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต, ๒ สิงหาคม
๒๕๕๔.      
 ๘สัมภาษณ์ นายสุรพล ชุณหกุล, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนือ, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔.  
 ๙สัมภาษณ์ นายสุชาติ แสวงไวศยสุข, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง, ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๔.   
 ๑๐สัมภาษณ์ นายวิลาศ สุวินัย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔.  

๑๑อง.ฉกก. ๑๔/๒๘๒/๒๖๗. 
๑๒สัมภาษณ์ นายวิรัตน์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต , ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔. 
๑๓สัมภาษณ์ นายสุชาติ แสวงไวศยสุข, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



๑๖๐ 
 

ความยุติธรรม เกิดความพึงพอใจ เกิดความประทับใจเกิดความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคี
กัน สามารถให้ความเป็นธรรม ทั่วถึง แก่บุคคลทั้งหลายอย่าง เป็นสุข”๑๔ 

จากความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งสามท่าน มีความเห็น
ตรงกันว่าหลักสาราณียธรรม ข้อสาธารณโภคี และทิฏฐิสามัญญตา สามารถน ามาบูรณาการแก้ไขปัญหา
ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการก าหนดนโยบายได้จริง ทั้งปัญหาของการเกิด
ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ปัญหาการแย่งชิงผลประโยชน์  ปัญหาเกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรประโยชน์ 
การสิ้นเปลืองงบประมาณ เวลา และการบริหารจัดการบุคลากรที่ไม่ถูกต้อง ด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์ที่
เป็นธรรม และใช้ความเห็นที่ตรงกันในการก าหนดนโยบาย นโยบายที่ได้จึงเป็นธรรม ทั่วถึง ผู้ก าหนด
นโยบายและผู้รับได้ประโยชน์เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝุาย ฉะนั้น จึงควรน าหลักสาราณียธรรมมาบูรณา
การกับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการก าหนดนโยบายต่อไป    

 
 

๔.๒ ด้านการให้บริการสาธารณะ   
การให้บริการสาธารณะ เป็นกิจกรรมอันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่สามารถชี้ระบุและสร้างความ

พอใจให้แก่ผู้รับบริการได้๑๕ หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท าใด ๆ ก็ตามที่องค์การจัดให้มีขึ้น เพ่ือให้
บุคลากรขององค์การได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติหน้าที่มีความมั่นคงในอาชีพและมีความพึง
พอใจในงาน และได้รับการบริการที่ดี๑๖ เป็นกิจกรรมหรือการกระท าใด ๆ ก็ตามที่องค์การจัดให้มีขึ้น 
เพ่ือให้บุคลากรขององค์การได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติหน้าที่มีความมั่นคงในอาชีพและมีความ
พึงพอใจในงานที่ท ากล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริการหรือการให้บริการต้องมีองค์ประกอบคือ ต้องมีกิจกรรม
หรือการกระท าต้องจัดเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ ต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่มนุษย์ทั้งในและ
นอกองค์กร เพ่ือให้กิจกรรมหรืองานนั้นบรรลุเปูาหมายมีประสิทธิภาพ การให้บริการสาธารณะท่ีดี ๑) มี
วัสดุที่มีคุณค่าเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ทันสมัยและเพียงพอ ๒) มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้บริการ
ที่ดี ๓) มีการจัดการที่ดี จัดแบ่งงานบริการได้เหมาะสม หลักในการให้บริการที่ดี การที่องค์กรหนึ่ง ๆ จะ
ให้บริการแก่บุคลากรของตนในเรื่องอะไรบ้างมากหรือน้อยแค่ไหนเพียงใดนั้น เป็นสิ่งที่แต่ละองค์กรยึดถือ
ปฏิบัติแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วมีหลักในการพิจารณาอยู่ ๖ ประการ คือ๑๗ ๑) หลักความ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ กล่าวคือ บริการที่จะจัดให้นั้น จะต้องตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคลากรผู้ใด หรือกลุ่มใด โดยเฉพาะ

                                                        
 ๑๔สัมภาษณ์ นายด ารัส พุทธรักษา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงน้อย, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔.   

๑๕กุลธน ธนาพงศธร, การบริหารงานบุคคล, (นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ- 
ราช, ๒๕๒๘ ), หน้า ๒๓๐. 

๑๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑๖. 
๑๗ทิวา ประสุวรรณ, ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของพนักงานส่วน- 

ต าบล ศึกษาเฉพาะกรณีที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง.  (ปัญหาพิเศษ รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาวิชาการบริหารทั่วไปบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๗), 
หน้า ๒๕. 



๑๖๑ 
 

เท่านั้น ทั้งนี้ เพราะถ้าหากกระท าเช่นนี้แล้ว จะไม่ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการและไม่คุ้มกับ
การด าเนินการนั้น ๆ ด้วย ๒) หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอมิใช่ท า ๆ หยุด ๆ ตามความพึงพอใจของผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ทั้งนี้ เพราะถ้าหาก
ด าเนินการอย่างไม่ต่อเนื่อง จะท าให้บุคลากรขององค์การไม่เกิดความรู้สึกผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กร
ได้ ๓) หลักความสนองตอบความต้องการ กล่าวคือ ประเภทของบริการที่จะจัดขึ้นนั้นจะต้องตอบสนอง
ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของบุคลากร มิใช่ตรงกับความต้องการหรือความคิดเห็นของผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรเพียงบางคนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่จะจัดให้มีบริการใด ๆ จึงควรมีการส ารวจความ
ต้องการที่แท้จริงของบุคลากรในองค์กรเสียก่อน มิฉะนั้นแล้วบริการที่จัดให้จะสูญเปล่าหรือไม่คุ้มค่าแก่
การด าเนินการ ๔) หลักความเสมอภาค กล่าวคือ บริการที่จะจัดขึ้นนั้นจะต้องให้บุคลากรทุกคนของ
องค์กรอย่างเสมอหน้า เท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดหรือกลุ่มใด ๕) หลัก
ความประหยัด กล่าวคือ การที่องค์กรจะบริการใด ๆ ให้แก่บุคลากรนั้น จะต้องมีลักษณะเป็นการ
เสริมสร้างความสามารถของบุคลากรในการช่วยเหลือตนเองได้ต่อไปในอนาคต ๖) หลักความสะดวกใน
การปฏิบัติ กล่าวคือ บริการใด ๆ ที่จะจัดให้มีขึ้นนั้น จะต้องสามารถน าเอาไปใช้ปฏิบัติได้โดยง่าย สะดวก 
และสิ้นเปลืองทรัพยากรต่าง ๆ ไม่มากไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจแก่บุคลากรขององค์กร การให้บริการ 
หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท าใด ๆ ก็ตามท่ีองค์การจัดให้มีขึ้น เพื่อให้บุคลากรขององค์กรได้รับความ
สะดวกสบายในการปฏิบัติหน้าที่มีความมั่นคงในอาชีพและมีความพึงพอใจในงาน และได้รับการบริการที่ดี๑๘   

การให้บริการสาธารณะ คือ การที่บุคคลกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ บริการสาธารณะ ซึ่งอาจจะเป็นของรัฐหรือเอกชน มีหน้าที่การส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ 
ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม๑๙ การให้บริการ
สาธารณะที่เป็นระบบ “ระบบ” มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๖ ส่วน คือ ๑) สถานที่และบุคคลที่ให้บริการ ๒) 
ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากร ๓) กระบวนการและกิจกรรม ๔) ผลผลิตหรือตัวบริการ ๕) ช่องทางการ
ให้บริการและ ๖) ผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการ การบริการสาธารณะถือเป็นบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งของ
ท้องถิ่น แบ่งงานออกเป็นหลายด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการให้บริการน้ าประปา 
ไฟฟูา และถนน ต้องทั่วถึงชุมชน เมื่อประชาชนมีความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องเป็น
องค์กรหลักในการแก้ปัญหาให้อย่างทันท่วงที สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ กมล ใหม่ก๋งลาย ที่กล่าว
ไว้ว่า “การให้บริการสาธารณะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาด้านการคมนาคมก่อสร้างถนนเชื่อมต่อกันระหว่าง
ต าบล”๒๐,  ค าให้สัมภาษณ์ของ ณรงค์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า “การให้บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมการก าจัด
วัชพืชในคลองที่เชื่อมต่อกัน”๒๑, ค าให้สัมภาษณ์ของ วิลาศ สุวินัย กล่าวว่า “การให้บริการสาธารณะ เป็น

                                                        
๑๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๖. 
๑๙เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ , ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างประสิทธิภาพของการน านโยบายการ

ให้บริการแก่ประชาชนไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์หลักสูตร
ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
๒๕๓๖. 
 ๒๐สัมภาษณ์ นายกมล  ใหม่ก๋งลาย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔.   
 ๒๑สัมภาษณ์ นายณรงค์  ศรีอุไร,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ ,  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔.  



๑๖๒ 
 

กิจกรรมด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ไฟไหม้ น้ าท่วม ฝนแล้ง ร่วมกัน๒๒ , งานวิจัยของ เสน่ห์ 
สนองพงษ์ ได้กล่าวไว้ว่า “๑) ความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดท าแผนและวางแผน มีความร่วมมือในเรื่องการ
ประสานงานร่วมกันคิด ประชุมสัมมนาปรึกษาหารือบุคคลในแผนกร่วมปฏิบัติงานโดยไม่ต้องค านึงว่าเป็น
หน้าที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือให้ได้ผลงานที่รวดเร็วถูกต้อง มีความสอดคล้องตรงกับความต้องการของ
ประชาชนตามแผนพัฒนา ร่วมมือเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงการให้ถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบและมี
การปรับปรุงแก้ไขเครื่องมืออุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหายน ามาใช้การได้ ๒) รูปแบบของความร่วมมือ การจัดท า
แผนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมีการวางแผน เรียงล าดับความส าคัญก่อน-หลัง ของ
โครงสร้างพ้ืนฐาน จะต้องประสานงานกับแต่ละฝุาย ตามความถนัดในหน้าที่และปฏิบัติงานตามค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชาให้มีความถูกต้องร่วมมือตรวจสอบโครงการให้ถูกต้องให้เป็นตามกฎเกณฑ์ ปรึกษาหารือกัน
ทุก ๆ ด้าน”๒๓ ค าให้สัมภาษณ์ของ เฉลิมเกียรติ นพเกตุ ที่กล่าวไว้ว่า “การให้บริการสาธารณะเป็น
กระบวนการส าคัญที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต้องร่วมมือ ประสานงานกันให้บริการสาธารณะ
เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงประเด็นอย่างแท้จริง”๒๔ 

ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ใน
ปัจจุบัน  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ไม่มีการประสานความร่วมมือกันมากนัก จึงเป็น
ลักษณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งจัดให้มีบริการสาธารณะไปตามความสามารถ หรือตาม
ศักยภาพของตนเองที่พึงกระท าได้ จึงไม่สามารถให้บริการสาธารณะที่ครอบคลุม และทั่วถึง เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน และเปูาหมายที่วางไว้ 
 ปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการให้บริการสาธารณะ ได้แก่  ไม่มีการ
ตรวจสอบ ดูแล สิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ให้บริการแก่ประชาชน  มีงบประมาณไม่เพียงพอในการให้บริการ
สาธารณะ  และปัญหาด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ที่มีอย่างจ ากัด ไม่เหมาะสม จึงไม่สามารถด าเนินการ
ให้บริการสาธารณะได้ สอดคล้องค าให้สัมภาษณ์ของ ด ารัส พุทธรักษา ที่กล่าวไว้ว่า “ปัญหาการ
ให้บริการสาธารณะ คือ ไม่มีการตรวจสอบ ดูแล สิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ให้บริการแก่ประชาชน”๒๕ ค าให้
สัมภาษณ์ของ ประสิทธิ์ สมบูรณ์ กล่าวไว้ว่า “ปัญหาด้านการให้บริการสาธารณะ คือ มีงบประมาณไม่
เพียงพอในการให้บริการสาธารณะ”๒๖  ค าให้สัมภาษณ์ของ สุชาติ แสวงไวศยสุข กล่าวไว้ว่า “การ
ให้บริการสาธารณะ มักมีปัญหา คือบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ที่มีอย่างจ ากัด ไม่เหมาะสม จึงไม่สามารถ
ด าเนินการให้บริการสาธารณะได้”๒๗, สาโรช คัชมาตย์ ได้กล่าวไว้ว่า “การจัดการบริการสาธารณะบน
แนวคิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นวิธีการในการให้บริการสาธารณะวิธีการหนึ่ง

                                                        
 ๒๒สัมภาษณ์ นายวิลาศ สุวินัย,  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก,  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔.  

๒๓เสน่ห์  สนองพงษ์ “การศึกษาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลในการปฏิบัติงาน
ด้านโยธา : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง”, วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๔๘, หน้า ๑๓๐. 
 ๒๔สัมภาษณ์ นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔.  
 ๒๕สัมภาษณ์ นายด ารัส พุทธรักษา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงน้อย, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔.  
 ๒๖สัมภาษณ์ นายประสิทธิ์ สมบูรณ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔. 

๒๗สัมภาษณ์ นายสุชาติ แสวงไวศยสุข, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔.   



๑๖๓ 
 

ที่เน้นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด”๒๘ ค าให้
สัมภาษณ์ของ วิรัตน์ ศรีอุไร กล่าวสรุปว่า “ในฐานะผู้บริหารองค์การ-บริหารส่วนต าบลทุกคน มีหน้าที่
ต้องด าเนินการกิจกรรมร่วมกันเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้ชิด
ประชาชนมากที่สุด จ าเป็นต้องจัดให้มีการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุกแหงได้ด าเนินการภารกิจดังกล่าวอยู่ในปัจจุบัน”๒๙   

การน าหลักสาราณียธรรม  ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน, 
ธรรมที่ท าให้เกิดความสามัคคี, หลักการอยู่ร่วมกัน๓๐ มาบูรณาการกับความร่วมมือระหว่างองค์การ-
บริหารส่วนต าบลด้านการให้บริการสาธารณะ ด้วยหลักธรรมข้อเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
มโนกรรม สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา แล้ว ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่ในการจัดให้มีบริการสาธารณะ จะ
มีความเห็นที่เป็นจริง มีจิตที่ไม่ล าเอียง ไม่เห็นแก่พรรคพวก ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีการเอาใจใส่ต่อ
การจัดสรรบริการสาธารณะให้กับประชาชนชน ท าให้สามารถจัดให้มีการให้บริการสาธารณะได้อย่างเป็น
ธรรมและทั่วถึง ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ ประชาชนมีความสุข  
สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ ณรงค์ ศรีอุไร ที่กล่าวว่า “การน าหลักสาราณียธรรม ข้อเมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรม  และเมตตามโนกรรม  มาบูรณาการแก้ไขปัญหา  ท าให้เกิดการกระท า พูด และ
คิดที่ดี  ก่อให้เกิดความร่วมมือในการที่จะจัดให้มีบริการสาธารณะต่อประชาชนขึ้น”๓๑, ค าให้สัมภาษณ์
ของ เฉลิมเกียรติ ศรีเสวคนธร ให้ความเห็นว่า “การน าหลักสาราณียธรรม ข้อทิฏฐิสามัญญตา มาบูรณา
การแก้ไขปัญหา สามารถสร้างเสริมความเป็นธรรม เกิดความพึงพอใจในทุก ๆ ฝุาย”๓๒ และค าให้
สัมภาษณ์ของ  หลิม สาธุชาติ กล่าวว่า “การน าหลักสาราณียธรรม ข้อสีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา  
มาบูรณาการแก้ไขปัญหา ย่อมส่งผลให้เกิดความยุติธรรม เกิดความประทับใจเกิดความร่วมมือร่วมแรง 
ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคีกัน สามารถให้ความเป็นธรรม สร้างความพึงพอใจแก่บุคคลทั้งหลายได้อย่าง
ทั่วถึง”๓๓ 

จากความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งสามท่าน  มีความเห็น
ตรงกันว่าหลักสาราณียธรรม ข้อเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สีลสามัญญตา  
และทิฏฐิสามัญญตา สามารถน ามาบูรณาการแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล
ด้านการให้บริการสาธารณะได้จริง  ทั้งปัญหาของไม่มีการตรวจสอบ ดูแล สิ่งสาธารณะประโยชน์ที่
ให้บริการแก่ประชาชน  มีงบประมาณไม่เพียงพอในการให้บริการสาธารณะ  และปัญหาด้านบุคลากร วัสดุ
อุปกรณท์ี่มีอย่างจ ากัด ไม่เหมาะสมไม่สามารถด าเนินการให้บริการสาธารณะได้  เพราะหลักสาราณียธรรม 
เป็นเครื่องช่วยส่งเสริมความสุข ความเจริญ ระงับความพิพาทบาดหมางทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคม องค์กร 
ชุมชน ได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั่วถึง ประโยชน์สุขเกิดกับทุก ๆ คน โดยไม่อยู่กับฝุายหนึ่ง

                                                        
๒๘สาโรช  คัชมาตย์, วารสารการพัฒนาท้องถิ่น,ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๐, หน้า ๑๘. 

 ๒๙สัมภาษณ์ นายวิรัตน์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต , ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔.  
๓๐อง.ฉกก. ๑๔/๒๘๒/๒๖๗. 
๓๑สัมภาษณ์ นายณรงค์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ , ๔  สิงหาคม ๒๕๕๔. 
๓๒สัมภาษณ์ นายเฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔. 

 ๓๓สัมภาษณ์ นายหลิม สาธุชาติ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔.   



๑๖๔ 
 

ฝุายใด พวกหนึ่งพวกใด สามารถลดอคติ ล าเอียง  ความแตกความสามัคคีลงได้ ส่งผลให้เกิดความเจริญ 
ความสุข และการพัฒนาชุมชน สังคมนั้นให้เจริญได้  ฉะนั้น จึงควรน าหลักสาราณียธรรมมาบูรณาการ
แก้ปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการให้บริการสาธารณะต่อไป    
 

๔.๓ ด้านการบริหารงบประมาณ   
 การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดท างบประมาณการจัดท าบัญชีการใช้จ่ายเงินและ
การควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สิน สามารถแบ่งลักษณะงบประมาณได้ ๒ ภาคส่วน คือ 
๑) งบประมาณภาคราชการ โดยจัดสรร และจัดท าโดย กระทรวง กรมต่าง ๆ ไปตามความจ าเป็น โดย
จัดสรรตามแผนงานโครงการ ๒) งบประมาณของภาคเอกชน เป็นทุนที่บริษัท  ห้างร้าน ได้มาจากการ
ระดมทุน เช่น หุ้นเงินกู้จากแหล่งธุรกิจ หรืออาจมาจากทุนส่วนตัวการบริหาร จัดสรรมาจากคณะกรรมการ
ตามแผนงานที่คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบาย  หรือกลยุทธ์ไว้๓๔ การบริหารงบงบประมาณ หมายถึง 
แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะ
ประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามแผนนี้ ย่อมประกอบ ด้วยการท างาน ๓ ขั้นตอน คือ (๑) การจัดเตรียม  (๒) การ
อนุมัติ  และ (๓) การบริหารงบประมาณท่ีดีจะต้องเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ตรงความต้องการของ
ชุมชน งบประมาณมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหน่วยงานสามารถน าเอางบประมาณมา
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป๓๕ ความส าคัญและประโยชน์ของ
งบประมาณ คือ ๑) ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและก าลังเงินที่มีอยู่โดยให้มีการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ เพ่ือปูองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นของ
หน่วยงานลดลง ๒) ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณการใช้จ่ายอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคม โดย
หน่วยงานต้องพยายามใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงการที่จ าเป็นเป็นโครงการ
ลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดความก้าวหน้าของหน่วยงาน ๓) เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรหรืองบประมาณของหน่วยงานมีจ ากัด ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้
งบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรหรือใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนใน
การใช้และจัดสรรเงินงบประมาณไปในแต่ละด้านและมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากร
นั้น ๆ ด้วย เพ่ือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด เป็นต้น 
สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ เฉลิมเกียรติ นพเกตุ ได้กล่าวว่า “ความร่วมมือด้านการบริหาร
งบประมาณ เป็นการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ร่วมกัน”๓๖, ค าให้สัมภาษณ์ของ ณรงค์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า “ความร่วมมือด้านการบริหารงบประมาณ เป็น

                                                        
๓๔ไพฑูรย์  เจริญพันธุวงศ์, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียน-

สโตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๕๓. 
๓๕งบประมาณและความหมาย, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔.<http://km.ru.ac.th/techno/ 

index.php?option.>, (20 June 2011). 
 ๓๖สัมภาษณ์ นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง, ๒ สิงหาคม  ๒๕๕๔. 

http://km.ru.ac.th/techno/index.php?option.%3e%20%20ค้น
http://km.ru.ac.th/techno/index.php?option.%3e%20%20ค้น


๑๖๕ 
 

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณก าจัดวัชพืชในคลองร่วมกัน๓๗, ค าให้สัมภาษณ์ของ วิลาศ  สุวินัย ได้
กล่าวว่า “ความร่วมมือด้านการบริหารงบประมาณ เป็นการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย น้ าท่วม ฝนแล้ง ไฟไหม้ การก าจัดขยะร่วมกัน”๓๘  

ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ  ในปัจจุบัน  ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ไม่มีการประสานความร่วมมือกันมากนัก จึงเป็นลักษณะที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งจัดสรรงบประมาณของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือด าเนินกิจกรรม
ให้มีบริการสาธารณะไปตามความสามารถ หรือตามศักยภาพของตนเองที่พึงกระท าได้  จึงไม่สามารถ
สนองตอบต่อตามความต้องการของประชาชน อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ 
ปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณที่
จัดสรรไปแล้ว แต่ไม่จัดล าดับความส าคัญ ความจ าเป็น จึงไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน และ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ มีการเอ้ือประโยชน์แก่
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก่อให้เกิดความขัดแย้ง แย่งชิงผลประโยชน์กัน งบประมาณในบางท้องถิ่นไม่เพียง
พอที่จะจัดสรรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง 
สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ ด ารัส พุทธรักษา กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน-
ต าบลด้านการบริหารงบประมาณ มีปัญหา คือ งบประมาณท่ีจัดสรรไปแล้ว แต่ไม่จัดล าดับความส าคัญ 
ความจ าเป็น จึงไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน และไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้๓๙ ค าให้
สัมภาษณ์ของ ณรงค์ ศรีอุไร กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหาร
งบประมาณ มีปัญหา คือ ความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ มีการเอ้ือประโยชน์แก่กุล่มใดกลุ่ม
หนึ่ง ก่อให้เกิดความขัดแย้ง แย่งชิงผลประโยชน์กัน”๔๐ ค าให้สัมภาษณ์ของ กมล ใหม่ก๋งลาย กล่าวว่า 
“ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ มีปัญหาคือ งบประมาณใน
บางท้องถิ่นไม่เพียงพอที่จะจัดสรรเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ไม่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความเป็นจริงในการพัฒนาท้องถิ่นผู้บริหารจึงควรประสานการบริหารงบประมาณในการพัฒนา
ร่วมกัน”๔๑, ศิริพงษ์  มุขศรี ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องบริหาร
งบประมาณร่วมกัน องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ ต้องการมีที่ท าการถาวร วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน
การบริหารงาน คณะกรรมการบางคนขาดความรู้ ความเข้าในกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน
อย่างถ่องแท้ งบประมาณที่ได้รับมีจ ากัด ไม่เพียงพอในการด าเนินงานและไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนเท่าที่ควร”๔๒ 

                                                        
 ๓๗สัมภาษณ์ นายณรงค์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ , ๔  สิงหาคม ๒๕๕๔.   
 ๓๘สัมภาษณ์ นายวิลาศ สุวินัย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔.   
 ๓๙สัมภาษณ์ นายด ารัส พุทธรักษา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงน้อย, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔.  
 ๔๐สัมภาษณ์ นายณรงค์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ , ๔  สิงหาคม ๒๕๕๔.  
 ๔๑สัมภาษณ์ นายกมล  ใหม่ก๋งลาย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔.  

๔๒ศิริพงษ์  มุขศรี, “การด าเนินงานของพนักงานส่วนต าบลตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอพรานกระต่าย”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม), ๒๕๔๐, หน้า. ๑๓๒.  



๑๖๖ 
 

การน าหลักสาราณียธรรม  ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน, 
ธรรมที่ท าให้เกิดความสามัคคี, หลักการอยู่ร่วมกัน๔๓ มาบูรณาการกับความร่วมมือระหว่างองค์การ-
บริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ ด้วยหลักธรรมข้อสาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิ-
สามัญญตา แล้ว ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
มีบริการสาธารณะแก่ประชาชน  เกิดการร่วมมือร่วมใจ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีรักษากฎกติกา
ร่วมกัน มีประสานงานการบริหารงบประมาณร่วมกัน จะก่อให้เกิดความเห็นที่เป็นจริงไม่ล าเอียง ไม่เห็นแก่
พรรคพวก ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีศีลบริบูรณ์ด้วยกาย วาจา ใจ และลดการเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง 
แย่งชิงผลประโยชน์ มีความคิดเห็นตรงกัน  จึงจะเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมนั้น สอดคล้องกับค าให้
สัมภาษณ์ของ สุชาติ  แสวงไวศยสุข ที่กล่าวว่า “การน าหลักสาราณียธรรม ข้อสาธารณโภคี มาบูรณาการ
แก้ไขปัญหา  ท าให้เกิดความร่วมมือในการที่จะจัดงบประมาณเพ่ือให้มีบริการสาธารณะต่อประชาชนขึ้นได้
อย่างเป็นธรรม”๔๔, ค าให้สัมภาษณ์ของ เฉลิมเกียรติ นพเกตุ ให้ความเห็นว่า “การน าหลักสาราณียธรรม 
ข้อทิฏฐิสามัญญตา มาบูรณาการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างเสริมความเป็นธรรม มีความติดเห็นที่ตรงกัน  
เกิดความพึงพอใจในทุก ๆ ฝุาย”๔๕ และค าให้สัมภาษณ์ของ กมล ใหม่ก๋งลาย กล่าวว่า “การน าหลัก     
สาราณียธรรม ข้อสีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา มาบูรณาการแก้ไขปัญหา ผลที่ได้ คือ เกิดความ
ยุติธรรม เกิดความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคีกัน สามารถสร้างความเป็นธรรม ความพึง
พอใจแก่บุคคลทุก ๆ ฝุาย”๔๖ 

จากความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งสามท่าน มีความเห็น
ตรงกันว่าหลักสาราณียธรรม ข้อสาธารณโภค ีสีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา สามารถน ามาบูรณาการ
แก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณได้จริง ทั้งปัญหา
งบประมาณที่จัดสรรไปแล้ว แต่ไม่จัดล าดับความส าคัญ ความจ าเป็น จึงไม่ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน และไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ปัญหาความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ แย่ง
ชิงผลประโยชน์กัน งบประมาณในบางท้องถิ่นไม่เพียงพอที่จะจัดสรรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน  เพราะหลักสาราณียธรรม เป็นเครื่องช่วยส่งเสริมความสุข ความเจริญ ระงับความพิพาท
บาดหมางทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคม องค์กร ชุมชน ได้เป็นอย่างดี สามารถก่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั่วถึง 
ประโยชน์สุขเกิดกับทุก ๆ คน โดยไม่อยู่กับฝุายหนึ่งฝุายใด พวกหนึ่งพวกใด สามารถลดอคติล าเอียง ลด
การความแตกความสามัคคี ส่งผลให้เกิดความเจริญ ความสุข และการพัฒนาชุมชน สังคมนั้นให้เจริญได้  
การจัดสรรงบประมาณที่เกิดขึ้นจะสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงจะ
ประสบความส าเร็จตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไป  ฉะนั้น  จึงควรน าหลักสาราณียธรรมมาบูรณาการแก้ปัญหาความ
ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณต่อไป    
 

                                                        
๔๓อง.ฉกก. ๑๔/๒๘๒/๒๖๗ 
๔๔สัมภาษณ์ นายสุชาติ แสวงไวศยสุข, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔. 

 ๔๕สัมภาษณ์ นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔.  
 ๔๖สัมภาษณ์ นายกมล  ใหม่ก๋งลาย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔.  



๑๖๗ 
 

๔.๔ ด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
การบริหารจัดการบุคลากร หมายถึง การวางนโยบาย การก าหนด แผนงาน การเลือกสรร การ

ฝึกอบรม การก าหนดค่าตอบแทน การจัดอัตราก าลัง การเสริมสร้างแรงจูงใจ การเสริมสร้างภาวะผู้น า 
ตลอดจนการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน การ
บริหารงานบุคคล คือ การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้คนดี มีคุณวุฒิ และมี
ความสามารถ เหมาะสมกับ ต าแหน่งหน้าที่ มาท างานด้วยความสนใจ พึงพอใจ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล๔๗ การจัดคนให้ตรงกับงาน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องกระท าร่วมกัน และ
ต้องร่วมมือกัน ในการบริหารงานในองค์กรจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ จ าเป็นต้องให้ความสนใจทั้งในด้าน
โครงสร้าง คน กระบวนการ และสิ่งแวดล้อม๔๘ โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจาก
บุคลากรเป็นสิ่งมี ชีวิต ไม่ใช่เครื่องจักร "คน" เป็นมนุษย์ที่มีความคิด มีจิตใจ มีอารมณ์ต่าง ๆ ตาม
สถานการณ์ และมีความต้องการในระดับที่แตกต่างกันในแต่ละคน การที่จะให้คนหรือมนุษย์ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง การ “บ ารุงขวัญ” หรือ “ความพึงพอใจ
ในการท างาน” ก็เป็นปัจจัย ส าคัญอันหนึ่ง และขวัญของผู้ปฏิบัติงานจะดีขึ้น ถ้าหากเขาได้ท างานที่
เหมาะสมกับความสามารถ มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน ได้รับการยอมรับกับเพ่ือนร่วมงาน ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมจากหัวหน้า ได้รับการยก
ย่องชมเชยเมื่อท าดี มีส่วนทราบถึงนโยบายแผนงาน การเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายใน
หน่วยงานของเขา และขวัญก าลังใจของคนท างานจะเลวลงถ้าหากเขาท าดีแล้วไม่ได้ดี บรรยากาศภายใน
องค์การมีการแตกร้าว อิจฉาริษยา มีการจับผิดซึ่งกันและกัน ผู้บังคับบัญชาไม่ให้เสรีภาพในการท างานตาม 
สมควรมีการขัดแย้งกันในหมู่คนท างาน ก่อให้เกิดการลาออกจากงานหรือแยกย้ายไปอยู่ที่อ่ืน๔๙ ดังค าให้
สัมภาษณ์ของ สุรพล ชุณหกุล กล่าวไว้ว่า “กิจกรรมที่ต้องมีการบริหารจัดการบุคลากรร่วมกัน เช่น 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกัน”๕๐, ค าให้สัมภาษณ์ของ เฉลิมเกียรติ  นพเกตุ กล่าวไว้ว่า 
“กิจกรรมที่ต้องมีการบริหารจัดการบุคลากรร่วมกัน เช่น การให้บริการสาธารณะ อาทิ ก่อสร้างถนน ก าจัด
วัชพืชในคลองร่วมกัน”๕๑, ค าให้สัมภาษณ์ของ ประสิทธิ์ สมบูรณ์ กล่าวไว้ว่า “กิจกรรมที่ต้องมีการบริหาร
จัดการบุคลากรร่วมกัน เช่น การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย  น้ าท่วม ฝนแล้ง ไฟไหม้  การก าจัดขยะ
ร่วมกัน”๕๒, พระกรศิริ กนฺตสิริ (คตภูธร) ได้กล่าวไว้ว่า “การด าเนินงานของพนักงานส่วนต าบลบทบาท
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

                                                        
๔๗ชูศักดิ์  เที่ยงตรง, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอักษราพิพัฒน์ 

จ ากัด, ๒๕๓๕), หน้า ๓๙. 
๔๘อุทัย เลาหวิเชียร,  เอกภาพการบริหารจัดการบุคลากรในราชการพลเรือน , 

(กรุงเทพมหานคร : หจก. สหายบล็อกและการพิมพ์, ๒๕๓๓), หน้า ๕. 
๔๙พร้อมรินทร์ พรหมเกิด, ปัญหาการลาออกจากองค์การ,วารสารสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ ๒๓ (กรกฎาคม - ธันวาคม) : ๒, ๒๕๓๙, หน้า ๒ – ๓. 
 ๕๐สัมภาษณ์ นายสุรพล ชุณหกุล, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนือ , ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔.  
 ๕๑สัมภาษณ์ นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง, ๒ สิงหาคม  ๒๕๕๔. 
 ๕๒สัมภาษณ์ นายประสิทธิ์ สมบูรณ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔.  



๑๖๘ 
 

ซึ่งหมายความว่า  พนักงานส่วนต าบลถือว่าการศึกษาเป็นเครื่องที่ส าคัญจะสร้างความมั่นคงและความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของบุคคลในสังคมทัศนคติที่มีต่อการศึกษาถือว่ามีมากพอแต่ทั้งนั้นการศึกษาจะต้องมา
ควบคู่หรือน าหน้าด้วยคุณธรรมประจ าตัว การที่ศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางการศึกษาเป็นการยืนยันว่าผู้ที่มีการศึกษาและวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางการศึกษาเป็นการยืนว่าผู้ที่มีการศึกษาจะเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม  ดั่งที่พนักงานส่วน
ต าบลพยายามที่จะคงไว้ซึ่งกระบวนการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จและมุ่งพัฒนา  ดังนั้นควรมีการรักษา
แนวทางท่ีจะพัฒนาการศึกษาให้เท่าเทียมและท่ัวถึงถือว่าเป็นแนวทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
กระท าเปูนอย่างยิ่ง  เพ่ือเพ่ิมระดับการด าเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากท่ีสุด
ถือเป็นหลักที่ควรรักษาและยึดถือไว้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลรุ่นหลัง  เพ่ือเพ่ิมระดับการด าเนินงานตาม
บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากที่สุด”๕๓, ธานินทร์  อินทรเสนีย์ ได้กล่าวไว้ว่า “การพัฒนา
ศักยภาพการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเรื่องบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ การ
บริหารจัดการ ต้องด าเนินการให้บุคลากรได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง  ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย วัสดุอุปกรณ์ต้องปรับปรุงให้
ทันสมัยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันงบประมาณต้องวาง
ระบบการจัดท าแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน  สามารถบริหารงบประมาณได้ด้วยตนเองอย่าง
เพียงพอ การบริหารบุคลากรให้เพียงพอต่อภารกิจที่เพ่ิมขึ้นตามแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจ  โดยต้อง
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบงาน  เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างกรอบอัตรา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมกับงานในปัจจุบันมีการประสานงานกันภายใน
หน่วยงาน  และแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การ
ให้บุคลากรได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีการเพ่ิมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อบรมบุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ และมีแนวทางในการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงาน เป็นการพัฒนาศักยภาพที่บรรลุต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบล”๕๔  ในการพัฒนาท้องถิ่นควรได้รับความร่วมมือด้านบุคลากรระหว่างองค์การบริหาร-
ส่วนต าบล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการบุคลากร ในปัจจุบัน  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีการประสานความร่วมมือกันไม่มากนัก จึงเป็นลักษณะที่
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งจัดบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่มีจ านวนจ ากัด ไม่มี
ความรู้ความสามารถท่ีเพียงพอ ที่จะด าเนินกิจกรรมให้มีบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่  การ

                                                        
๕๓พระกรศิริ กนฺตสิริ (คตภูธร) , “การด าเนินงานของพนักงานส่วนต าบลตามบทบาทของ

องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอพรานกระต่าย”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒, หน้า ๑๒๙,๑๓๒-๑๓๓.  

๕๔ธานินทร์ อินทรเสนีย์, “วิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล : 
ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านฉาง”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๔๗, ๕๒ หน้า. 



๑๖๙ 
 

ด าเนินกิจกรรมจึงไปตามความสามารถ หรือตามศักยภาพของตนเองที่พึงกระท าได้  จึงไม่สามารถ
สนองตอบต่อตามความต้องการของประชาชน อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ 

ปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการบุคลากร ได้แก่ เกิด
ความไม่เสมอภาค ความไม่เป็นธรรม การใช้บุคลากรไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และการใช้ระบบ
อุปถัมภ์พรรคพวกเดียวกัน  ความไม่ยุติธรรมและไม่ความสอดคล้องในการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลผลิต
ของงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่ากับการลงทุน สอดคล้องกับค ากล่าวของ หลิม สาธุชาติ ที่
กล่าวว่า “ปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการบุคลากร ก็คือ เกิด
ความไม่เสมอภาค  ความไม่เป็นธรรม  การใช้บุคลากรด าเนินงานไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และ
การศึกษาที่มีอยู่  ใช้ระบบพรรคพวก ถ้าเป็นพรรคพวกเดียวกันก็ใช้งานน้อยได้รับเงินค่าตอบแทนมากกว่า 
กลุ่มที่ไม่ใช่พรรคพวกก็จะใช้งานมากแต่ได้รับเงินค่าตอบแทนน้อย”๕๕, ค าให้สัมภาษณ์ของ วิลาศ สุวินัย 
กล่าวไว้ว่า “ปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการบุคลากร ได้แก่ 
เกิดความแตกสามัคคีในบุคลากร  ท าให้การบริหารงานไม่บรรลุเปูาหมาย   เนื่องจากความไม่ยุติธรรมและ
ไม่ความสอดคล้องในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด”๕๖ ค าให้สัมภาษณ์ของ ด ารัส 
พุทธรักษา ที่กล่าวว่า “ปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการ
บุคลากร เช่น ความไม่คุ้มค่าด้านเวลา ด้านงบประมาณ ในการจัดหาบุคลากรเพราะไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรือใช้คนผิดประเภท ใช้คนไม่ตรงกับงาน งานนั้น ๆ จึงไม่พัฒนา ผลกระทบจาก
ผลผลิตของงาน  จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่ากับการลงทุน”๕๗  

การน าหลักสาราณียธรรม  ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน, 
ธรรมที่ท าให้เกิดความสามัคคี, หลักการอยู่ร่วมกัน๕๘ มาบูรณาการกับความร่วมมือระหว่างองค์การ-
บริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ ด้วยหลักธรรมทั้ง ๖ ข้อ อันได้แก่ เมตตากายกรรม เมตตา
วจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา แล้ว ผู้บริหารองค์การบริหาร-
ส่วนต าบลแต่ละแห่ง ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการบุคลากรเพ่ือให้มีบริการสาธารณะแก่ประชาชน  เกิด
การร่วมมือร่วมใจ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักษากฎกติการ่วมกัน มีประสานงานการบริหาร
งบประมาณร่วมกัน จะก่อให้เกิดความเห็นที่เป็นจริงไม่ล าเอียง ไม่เห็นแก่พรรคพวก ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม มีศีลบริบูรณ์ด้วยกาย วาจา ใจ มีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝุาย และ มีความ
คิดเห็นตรงกัน  จึงจะเกิดผลดีตามมา สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ วิลาศ สุวินัย  ที่กล่าวว่า “การน า
หลักสาราณียธรรม ข้อสาธารณโภคี มาบูรณาการแก้ไขปัญหา  ท าให้เกิดความร่วมมือกันในการที่จะจัด
งบประมาณเพ่ือให้มีบริการสาธารณะต่อประชาชนขึ้นได้อย่างเป็นธรรม”๕๙, ค าให้สัมภาษณ์ของ ด ารัส  
พุทธรักษา ให้ความเห็นว่า “การน าหลักสาราณียธรรม ข้อเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
มโนกรรม มาบูรณาการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างผู้บริหารองค์การบริหาร-

                                                        
 ๕๕สัมภาษณ์ นายหลิม สาธุชาติ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔.  
 ๕๖ สัมภาษณ์ นายวิลาศ สุวินัย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔.      
 ๕๗สัมภาษณ์ นายด ารัส พุทธรักษา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงน้อย, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔.  

๕๘อง.ฉกก. ๑๔/๒๘๒/๒๖๗ 
๕๙สัมภาษณ์ นายวิลาศ สุวินัย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔. 



๑๗๐ 
 

ส่วนต าบล อันจะน ามาซึ่งความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมทุก ๆ ด้าน”๖๐ ค าให้สัมภาษณ์ของ หลิม สาธุ
ชาติ กล่าวว่า “การน าหลักสาราณียธรรม ข้อทิฏฐิสามัญญตา มาบูรณาการแก้ไขปัญหา สามารถสร้าง
เสริมความเป็นธรรม มีความคิดเห็นที่ตรงกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง ที่จะร่วมมือกัน
พัฒนาให้เกิดความความพึงพอใจในทุก ๆ ฝุาย”๖๑ และค าให้สัมภาษณ์ของ ประสิทธิ์ สมบูรณ์ กล่าวว่า 
“การน าหลักสาราณียธรรม ข้อสาธารณโภคี และสีลสามัญญตา มาบูรณาการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้เกิด
ความยุติธรรม เกิดความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคีกัน สามารถสร้างความเป็นธรรม ความ
พึงพอใจแก่บุคคลทุก ๆ ฝุาย”๖๒ 

จากความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งสี่ท่าน มีความเห็น
ตรงกันว่าหลักสาราณียธรรม ข้อเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี            
สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา สามารถน ามาบูรณาการกับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหาร-
ส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการบุคลากรได้ ทั้งปัญหาความไม่เสมอภาค ความไม่เป็นธรรม การใช้
บุคลากรไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และการใช้ระบบอุปถัมภ์พรรคพวกเดียวกัน  ความไม่ยุติธรรม 
อันเป็นสาเหตุของการแตกความสามัคคีในบุคลากร และไม่ความสอดคล้องในการบริหารทรัพยากร
บุคคล ผลผลิตของงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เพราะหลักสาราณียธรรม 
เป็นเครื่องช่วยส่งเสริมความสุข ความเจริญ ระงับความพิพาทบาดหมางทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคม 
องค์กร ชุมชน ได้เป็นอย่างดี สามารถก่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั่วถึง ประโยชน์สุขเกิดกับทุก ๆ คน 
โดยไม่อยู่กับฝุายหนึ่งฝุายใด พวกหนึ่งพวกใด สามารถลดอคติล าเอียง ลดการความแตกความสามัคคี 
เกิดการระลึกถึงกัน ช่วยเหลือกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดความสามัคคี เกิดความเจริญ 
ความสุข ร่มเย็น และการพัฒนาชุมชน สังคมนั้นให้เจริญได้ การบริหารจัดการบุคลากรที่เกิดขึ้นจะ
สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงจะประสบความส าเร็จตามความ
ต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าใน
อนาคตต่อไป ฉะนั้น จึงควรน าหลักสาราณียธรรมมาบูรณาการแก้ปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การ-
บริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการบุคลากรต่อไป  

ปัญหาหรือความขัดแย้ง ในกระบวนการความร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล รวม ๔ 
ด้าน ที่เกิดข้ึน ล้วนมีสาเหตุเกิดมาจากความได้ไม่เพียงพอ หรือความขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่ถูก
ก าหนดโดยสังคม ความไม่พอใจ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความขาดแคลนสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะน าไปสู่การแข่งขันเพ่ือจะได้มาซึ่งทรัพยากรที่ต้องการใน
กระบวนการของการแข่งขันนั้น โดยทั่วไปแล้ว ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นจากลักษณะส าคัญ ๓ ประการ๖๓ 
คือ ๑) การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทรัพยากรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตแต่เพียงอย่างเดียว ยังหมายรวมถึงสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ และมองเห็นไม่ได้ เช่น ทรัพยากร 

                                                        
 ๖๐สัมภาษณ์ นายด ารัส พุทธรักษา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงน้อย, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔. 

๖๑สัมภาษณ์ นายหลิม สาธุชาติ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔.   
 ๖๒สัมภาษณ์ นายประสิทธิ์ สมบูรณ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔.   
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บุคคล เงิน วัสดุ ต าแหน่งหน้าที่ เกียรติยศ และสถานภาพที่ด ารงอยู่ ๒) ความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลหรือกลุ่มคนแสวงหาทางที่จะควบคุมกิจการงาน หรืออ านาจ ซึ่งเป็นสมบัติของคนอ่ืน หรือกลุ่ม
อ่ืน ความขัดแย้งนี้เป็นผลมาจากการก้าวก่ายในงาน หรืออ านาจหน้าที่ของบุคคลอ่ืน  ๓) ความขัดแย้ง
อาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ เกี่ยวกับเปูาหมาย หรือวิธีการในการ
ท างาน ต่างคนต่างก็มีเปูาหมาย วิธีการ และสไตล์ในการท างานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเปูาหมายและ
วิธีการดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ เกิดจากการขาดคุณธรรมจริยธรรมใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มากน้อยแตกต่างกันไปตามสมัย ตามปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้า
น ามาวิเคราะห์กับหลักธรรมในพุทธศาสนาก็จะพบว่า ปัญหาต่าง ๆ เกิดจากวิสัยของมนุษย์ เป็นปัญหา
ที่ขาดคุณธรรม จริยธรรมในทางพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เพ่ือสอนให้มนุษย์เป็นคนดี 
ปัญหา ต่าง ๆ ก็สามารถหาเหตุปัจจัยและแก้ไขได้ การที่บุคคลในสังคมขาดศีลธรรมในการด าเนินชีวิต  
และยังมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับรากเหง้าของความชั่ว ท าให้เกิดความไม่ก้าวหน้าในชาติบ้านเมืองเหมือน
ท่าน พุทธทาส บุคคลส าคัญของโลกกล่าวไว้เป็นอมตะวาจาว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ 
ศีลธรรมกลับมาโลการ่มเย็น” ถ้าคนส่วนมากในสังคมมีการน าหลักศีลธรรมมาเป็นพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต ปัญหาต่าง ๆ ก็จะเกิดน้อยมาก เมื่อปัญหาลดลงคนก็มีความสุข สังคมก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข
แน่นอน การที่บุคคลขาดศีลธรรมในการด าเนินชีวิต และยังมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอกุศล  ถ้าบุคคลใน
สังคมมีความเข้าใจถึงสาเหตุของการกระท าความชั่ว ความผิดต่าง ๆ  ที่เกิดจากกิเลสตัณหา มนุษย์
เรียนรู้ที่จะปูองกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองก่อน และช่วยแนะน าคนใกล้ชิด ตาม
หลักธรรมที่ควรแก้ไขให้เหมาะสม ทุกคนก็สามารถบังคับ ควบคุมพฤติกรรมของตนให้มีธรรมะ มี
จริยธรรม และคุณธรรม ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมจะลดน้อยลงไปมากกว่านี้ นี่คือสิ่งจะต้องน้อมเข้ามาใส่
ตัวเอง ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองนี่คือ พุทธธรรมทันสมัยอยู่เสมอตลอดกาล จึงสรุปได้อย่างเด่นชัดว่าทุก
คนต้องมแีละปฏิบัติหลักพุทธธรรมในการน้อมน าชีวิตให้อยู่อย่างเป็นสุขตลอดไป 

ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในความร่วมมือทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการ
ให้บริการสาธารณะ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารจัดการบุคลากร  เป็นปัญหาที่
ก่อให้เกิดความล่าช้า และเป็นอุปสรรคในกระบวนการความร่วมมือ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกิดประสิทธิภาพและสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนได้ อย่างแท้จริง ปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาของชุมชน และประเทศที่มักประสบอยู่ เป็นปัญหา
ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข หากน าวิธีการที่ถูกต้องมาแก้ไขอย่างถูกวิธีก็จะสามารถแก้ไข 
บรรเทาอุปสรรคและปัญหาในความร่วมมือ ให้ลุล่วงผ่านพ้นไปได้ สิ่งที่จะน ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
เมื่อพิจารณาแล้วด้วยหลักเหตุและผล หากมีการน าหลักธรรมในพุทธปรัชญาหมวดหนึ่งหมวดใด หรือ
หลาย ๆ หมวดมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี มี
ประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย และนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ผู้วิจัยใคร่ขอน าเสนอหลัก
พุทธธรรมที่เหมาะสม คือ หลักสาราณียธรรม ๖ มาประยุกต์ใช้ เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในความ
ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 
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๔.๕ สรุปบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรม 
ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นกระบวนการหรือการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  และเปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีการประสานงาน ความ
ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และสอดคล้องกลมเกลียวกันในจังหวะ
เดียวกัน  เป็นการช่วยเหลือกันด้วยความสมัครใจ แม้จะไม่มีหน้าที่โดยตรงที่ต้องกระท า และต้องการ
ความร่วมมือจนกว่างานจะบรรลุผลส าเร็จ ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้๖๔ การประสานงานหรือความ
ร่วมมือ ก็คือ  กระบวนการบริหารอย่างหนึ่ง เป็นการร่วมมือกันท างานเพ่ือบรรลุเปูาหมายเดียวกัน ใน
การประสานงานจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ (Cooperation) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ แต่ความ
ร่วมมือแตกต่างจากการประสานงาน กล่าวคือ ความร่วมมือเป็นทัศนคติ  ความเต็มใจของคนที่จะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หากไม่มีการร่วมมือประสานงานกันแล้ว ผลที่ตามมา คือ ปัญหาความขัดแย้ง 
กล่าวได้ว่าปัญหาความขัดแย้ง เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นกับบุคคล โดยเฉพาะเมื่อต้องท างาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืน ในการท างานเป็นทีมอาจเห็นว่าสมาชิกของทีมขัดแย้งกันด้วยการใช้วาจาหรือท่าทาง
จนคนอ่ืน ๆ สังเกตเห็นได้ สมาชิกของทีมจะขัดแย้งกันได้ง่าย เมื่อได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เพราะใน
ระหว่างนั้นความคิด ความสนใจ ความรู้สึก และผลประโยชน์ของฝุายหนึ่ง อาจไม่สอดคล้องกับอีกฝุาย
หนึ่ง ท าให้ต่างฝุายต่างต่อต้านกันและเกิดสภาพการณ์ ซึ่งท าให้ไม่สามารถหาข้อยุติได้  สาเหตุส าคัญที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งอาจมาจากการตกอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างกัน สิ่งแวดล้อมที่ล้อมรอบตัวสมาชิก
แต่ละคนเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ สาเหตุของความขัดแย้ง ได้แก่ ๑) การมี
ผลประโยชน์ขัดกัน คือ ความไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการ มีความต้องการสิ่งเดียวกันในการ
ท างาน แต่อาจแบ่งปันกันไม่ได้ หรือมีความต้องการคนละอย่างในการท างานร่วมกัน ๒) การมีความ
คาดหวังในบทบาทต่างกัน ตามธรรมชาติแล้วต่างคนต่างจะคาดหวังในพฤติกรรมซึ่งเป็นบทบาทของอีก
ฝุายหนึ่ง เนื่องจากแนวคิด หลักคิด และบทบาทของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน  จึงเป็นเหตุของความ
ขัดแย้งได้อย่างเป็นอย่างด ีความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจ ใด ๆ จึงเป็นความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ตลอดกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ ร่วมคิด และร่วมปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมเพ่ือสร้างความ
ร่วมมือที่ดีระหว่างบุคลากร การท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดให้มีทรัพยากรเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ มีการพัฒนา
บุคลากรและสร้างความสัมพันธ์เพ่ือสร้างความร่วมมือรวมทั้งจัดการกับปัญหา อุปสรรคที่ขัดขวางการ
พัฒนาความร่วมมือในส่วนของบุคลากรก็ต้องมีการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับทีมอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งความร่วมมือ  อันเป็นพลังขับเคลื่อน
องค์การไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ น าสู่กระบวนการท างานเป็นทีมเกิดขึ้น กล่าวคือ การ
ท างานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันท างานของสมาชิกที่มากกว่า ๑ คน โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้อง
มีเปูาหมายเดียวกันจะท าอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการท างานร่วมกัน การ
ท างานเป็นทีมมีความส าคัญในทุกองค์กรการท างานเป็นทีมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ

                                                        
๖๔สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหาร ,พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช , 

๒๕๒๓), หน้า ๑๙.   
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และประสิทธิผลของการบริหารงานการท างานเป็นทีมมีบทบาทส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของงานที่
ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี๖๕   

ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงควรมีการประสานความร่วมมือในการ
สร้างทีมการท างานที่เข้มแข็ง ลดปัญหาความจัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือน าสู่การพัฒนาที่เกิด
ประสิทธิภาพให้มากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางเพ่ือเป็นรูปแบบในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
กระบวนการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านต่าง ๆ ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านการก าหนด
นโยบาย ด้านการให้บริการสาธารณะ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
โดยเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยหลักสาราณียธรรม ๖ อันประกอบด้วย 
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฎฐิสามัญญตา ซึ่ง
สอดคล้องจากการศึกษาของ จรัส ปันธิ ได้ศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์ประยุกต์หลักสาราณียธรรม
ในการบริหารงานบุคคล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ก่อตั้ง
จนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารเป็นหลัก และน ามาเสนอด้วยการพรรณนา จากการศึกษา
พบว่า “การบริหารงานบุคคลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทั้งสิ้นเริ่มตั้งแต่การสรรหาคนเข้าสู่องค์กร 
จนกระทั่งพ้นจากองค์กรไป กระบวนการในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่
ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันได้บริหารงานโดยยึดหลักระบบราชการ น าระบบคุณธรรม จริยธรรม การบริหาร
แบบธรรมาภิบาล และหลักแห่งสัจจะ ตามปณิธานและภาษิตของมหาวิทยาลัย ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะ
สร้างบุคลากรทุกฝุายให้มีความรู้ฝึกฝนตนเอง จนสามารถเป็นที่ยอมรับเคารพนับถือ เป็นผู้ที่สามารถ
ครองตน และครองงานได้ ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับหลักสาราณียธรรม ๖ ประการ ของพระพุทธศาสนา 
กล่าวคือ เป็นการแสดงความรัก ความเมตตาต่อกัน สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้ค าแนะน าชี้แนะใน
สิ่งที่ดีงาม มีความหวังดี ปรารถนาดีต่อกัน ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแบ่งปันกัน ยึดมั่นในศีลธรรม
อันดี ตามกฎ แบบแผน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดถึงมีความคิดเห็นที่เกื้อกูลกัน เป็นไปใน
ท านองเดียวกัน เมื่อมีข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนก็น ามาปรึกษาหารือกันอยู่ตลอดเวลา โดยหลักสา
ราณียธรรม ๖ ประการนั้น มหาวิทยาลัยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคลได้เป็นอย่างดี
ทุกระดับ ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ตัวเอง เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งผลให้การ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความส าเร็จ และพัฒนามาโดยตลอด”๖๖  

อธิบายโดยสรุปว่า หลักสาราณียธรรม เป็นการคิดดี พูดดี ท าดี และเป็นคนดี คือ สิ่งที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืน  ปัญหา ไม่ใช่ “กฎระเบียบ” แต่มันคือ “จิตส านึก” ที่ เราต้องปลูกฝังตั้งแต่
นิสัยใจคอ แนวความคิด ทัศนคติ การใช้ชีวิต ไม่เพียงแค่ท างานไปวัน ๆ แต่ทุกคนต้องมีความสุขในการ

                                                        
๖๕การท างานเป็นทีม, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔, <www.local.moi.go.th/team.html>, (15 

July 2011).  
๖๖จรัส ปันธิ, “วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานบุคคล”, 

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๔๗, หน้า 
๑๔๖. 
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ท างาน ซึ่งภารกิจนี้ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นของทุกคน ที่จะร่วมน าเสนอหนทาง
ท าให้องค์กรดีข้ึน จากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝุายด้วย “๔ ดี” คือ “คิดดี พูดดี ท าดี และเป็นคนดี” 
โดยให้เริ่มจากคิดดีก่อน เมื่อคิดดี ก็จะน ามาสู่การพูดดี เมื่อพูดดีก็จะท าดี สุดท้ายก็จะกลายเป็นคนดี 
วิธีการ ที่มีท้ังด้านบวกและด้านลบ "ควรท า" และ "ไม่ควรท า" เช่น การเพ่ิมสติ เพ่ิมความพอใจ เพ่ิมการ
มองบวก ลดการเปรียบเทียบ ลดการเอาเปรียบ เป็นต้น “ถ้าคนเรายอมเสียเปรียบ ก็มีแต่คนรักคนชอบ 
ยอมเสียค าพูดที่จะท าให้คนอ่ืนเสียหน้า หรือรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง ก็จะสร้างกัลยาณมิตรที่ดี หรือลดการ
มองลบ บางคนคิดไปเอง คิดลบตลอดเวลา เวลาเจอเรื่องอะไรไม่เคยมองว่าตัวเองผิดจะโทษแต่คนอ่ืน 
หากลดสิ่งเหล่านี้ได้ ก็จะท าให้เกิดสิ่งดี ๆ ขึ้นกับตัวเขาและองค์กร เช่น การติฉินนินทากันจะน้อยลง มี
ความจริงใจให้กันมากขึ้น กล้าพูดคุยกันมากขึ้น สร้างบรรยากาศในการท างานให้ดีขึ้น  มีความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน เกิดความสามัคคี ข้อผิดพลาดในงานจะลดลง น าไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมาย” ไม่เพียง
การท างานจะดีขึ้น ยังรวมถึง "ชีวิตส่วนตัว" ของทุกคน จะเหมือนการได้ “ชีวิตใหม่” กลับมา เมื่อคน
เกิดทัศนคติใหม่ที่ดีกับชีวิต ครอบครัวก็จะดีขึ้น สุขภาพกายใจดี อายุวัฒนะก็จะตามมา และควรน า
ธรรมะมากล่อมเกลาจิตใจ ด้วยเรื่องจะเป็นประโยชน์มากที่สุด เช่น ความร่วมมือ การแบ่งปัน การ
เสียสละ ความสามัคคี การช่วยเกื้อกูลกนั เป็นต้น การให้คิดกันเองตั้งแต่ต้น จะท าให้ท าสิ่งเหล่านี้โดยไม่
รู้สึกว่าถูกบังคับ เพราะท้ังหมดมาจากความคิดของตนเอง ต่างกับการที่ออกเป็นนโยบายว่าต้องท าอย่าง
โน้นอย่างนี้ หรือสั่ง ให้ท า ซึ่งก็คงไม่มีใครอยากท า         

สาราณียธรรม ๖ ข้อเมตตากายกรรม ข้อเมตตาวจีกรรม ข้อเมตตามโนธรรม  เป็นความ
ปรารถนาดีกันทางกาย วาจา และใจ คือ ท าดี พูดดี และคิดดีต่อกัน ข้อสาธารณโภคี เป็น ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันและกัน ข้อสีลสามัญญาตา เป็นความประพฤติดีเหมือนคนอ่ืน ๆ ไม่ท าให้หมู่คณะ
เสียหาย  เพราะความประพฤติชั่วของตน  ข้อทิฎฐิสามัญญตา  เป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องต้องกันถึง
จะไม่เหมือนกันทีเดียวก็หลีกเลี่ยงความขัดแย้งและการโต้เถียงถึงขั้นวิวาทบาดหมางกัน ดังนั้น การ
พัฒนาสังคม จึงควรพัฒนาคนให้มีหลักสาราณียธรรม ๖ ประการนี้ สาระส าคัญของสาราณียธรรม  คือ 
๑) จะท า จะพูด จะคิด ก็ให้ท า พูด คิด ด้วยจิตเมตตาต่อกัน ๒) รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปันกัน ๓) รักษา
ความประพฤติกิริยามารยาท ระเบียบวินัย ศีลธรรมและวัฒนธรรมให้เหมือนคนอ่ืน  ๔) ปรับความ
คิดเห็นเข้ากับคนอ่ืนได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ประโยชน์ของสาราณียธรรม  ได้แก่ ๑) เป็น
เหตุให้เกิดความสามัคคีและสันติสุขในสังคม และชุมชน ๒) ท าให้สังคมรู้จักประสานประโยชน์ ใจกว้าง 
ยอมรับฟัง ความคิดเห็นของกันและกัน ๓) ท าให้เป็นที่รักใคร่ เคารพนับถือ ไว้วางใจ และร าลึกถึงกัน 
๔) เป็นเครื่องช่วยเหลือสงเคราะห์กัน ๕) ท าให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่คณะ         
สาราณียธรรม ในทางปฏิบัติเริ่มต้นด้วยทิฏฐิสามัญญตา คือ ปรับความคิดเห็นให้เป็นลงรอยแบบ
เดียวกันว่าเราทั้งผองเป็นพี่น้องกัน มีพ่อหลวง คือ พระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวกัน แม้จะต่างศาสนากัน แต่ก็
เป็นคนไทยด้วยกัน เมื่อปรับความคิดเห็นได้อย่างนี้แล้ว เราก็จะเกิดความรู้รักสามัคคี คิดพูดท าต่อกัน
ด้วยเมตตา เกื้อกูลแบ่งปันกันและกัน ปฏิบัติต่อกันตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันด้วยสีลสามัญญตา 
และปรับความคิดเห็นให้มีเหตุผลลงรอยเดียวกันมากยิ่งข้ึนด้วยทิฏฐิสามัญญตา  

ดังนั้น พุทธปรัชญาที่ว่าด้วย เรื่อง หลักสาราณียธรรม ๖ จึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นต่อ
สังคม องค์กร ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด ซึ่งจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ตรงตามความต้องการของ
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ประชาชน ให้เกิดความสุข สงบ ในสังคม เนื่องจากหลักธรรมนี้เป็นเครื่องช่วยประคับประคอง เป็น
เครื่องอ านวยความสุข ความสงบ ความร่มเย็นเป็นสุข เป็นเครื่องจรรโลงให้สังคมอยู่อย่างเป็นปกติสุข 
ด้วยความเท่าเทียมในสิทธิหน้าที่ ในด้านสาธารณประโยชน์ ในฐานะบุคคลคนหนึ่งในสังคม ไม่มีใคร
อยากเห็นความไม่สงบสุข หรืออยากประสบความทุกข์ ความล้มเหลว ความล าเอียง ความอคติ ความ
แตกแยกแตกสามัคคี ไม่อภัยต่อกันในสังคม เมื่อทุกฝุายปฏิบัติตามสาราณียธรรมนี้แล้ว ความร่วมมือ
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรม ก็จะเกิดประโยชน์ที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัด 
รวม ๓ ประการ คือ ๑) มีความสมัครสมานสามัคคี คิด พูด ท า ต่อกันด้วยเมตตา เกื้อกูลแบ่งปันกันและ
กัน ปฏิบัติต่อกันตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และปรับความคิดเห็นให้มีเหตุผลลงรอยเดียวกันมาก
ยิ่งขึ้น สามารถลดปัญหาความขัดยังของบุคลากรในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจกัน ในการพัฒนาท้องถิ่นท้ังของตนเอง และพ้ืนที่ใกล้เคียง ๒) ประสบความส าเร็จในงานที่
ได้ก าหนดเปูาหมายไว้ เป็นผลดีต่อประชาชนอย่างแท้จริง อันเป็นเปูาหมายสูงสุดและส าคัญที่สุดของ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และ ๓) น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต การ
มีหลักสาราณียธรรมจึงเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมความสุข ความเจริญ เป็นเครื่องระงับความพิพาท
บาดหมางทั้งหลายที่เกิดข้ึนในสังคม องค์กร ชุมชน ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างองค์การ-
บริหารส่วนต าบล จึงมีความเหมาะสมและสมควรในการน าหลักธรรมสาราณียธรรม ๖ มาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือให้ได้ความสุขความส าเร็จความเจริญ ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้  
เป็นการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน สู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 
 
 

 



๑๗๙ 
 

สรุปบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ง ๔ ด้าน ด้วยหลักสาราณยีธรรม  ได้ดังต่อไปนี ้
 

ความรว่มมือระหว่างองค์การบริหารสว่นต าบล หลักสาราณียธรรม บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารสว่นต าบล 
ด้วยหลักสาราณียธรรม 

๑. ด้านการก าหนดนโยบาย ๑. หลักสาธารณโภคี  คือ แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดย ๑. ก่อให้เกิดความร่วมมือในเชิงการกระท าที่เป็นรูปธรรม 
    นโยบาย หมายถึง วิสัยทัศน์ และแนวทางวิธีปฏิบัติ  ชอบธรรม  แม้จะเป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มี มีการจัดสรรประโยชน์ต่อประชาชนอย่างท่ัวถึง เป็น 
โดยมีที่มาจากการรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน ส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกันการมีกิน มีใช้ร่วมกัน ธรรม เอ้ือประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป เพราะหลัก 
แต่ละท้องถิ่น น ามาร่วมประชุม และก าหนดแนวทางใน หรือมีการแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ต่อกัน หรือการมุ่ง สาธารณโภคี ท าให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น 
การพัฒนาร่วมกัน อันเป็นหน้าที่ส าคัญที่ผู้บริหารองค์การ-  ช่วยเหลือ และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ โดย ธรรม ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เห็นแก่ 
บริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง ต้องประสานความร่วมมือกัน การไม่เห็นแก่ตัว  ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอา ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีความเสมอ 
เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ รัดเอาเปรียบ มีความเสมอภาคต่อกัน ภาคต่อกัน 
     ปัญหาที่พบ คือ นโยบายที่ก าหนดไว้เกิดประโยชน์ ๒. หลักทิฎฐิสามัญญตา คือ มีทิฎฐิดีงามเสมอกัน  มี ๒. ก่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน ยอมรับความคิดเห็น 
เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ครอบคลุมทั่วถึง ปัญหาการ ความเห็นชอบร่วมกัน มิใช่มีความเห็นที่ก่อให้เกิด ของคนส่วนใหญ ่เกิดความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมแรง  
แย่งชิงผลประโยชน์  เกิดความไม่เป็นธรรม ในการจัดสรร ปัญหา ต้องยอมรับความคิดเห็นของคนหมู่มาก แม้ ร่วมใจ ในเชิงการกระท าที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ท า 
ประโยชน์ไปสู่ประชาชน การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุ - จะไม่ถูกใจก็ตาม ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญท่ีจะ ให้งานที่กระท าร่วมกัน ประสบผลส าเร็จ น าไปสู่การ 
ประสงค์ หรือเป้าหมายที่วางไว้ ก่อให้เกิดการสิ้นเปลือง น าไปสู่ความหลุดพ้นก าจัดทุกข์หรือแก้ไขปัญหา พัฒนาท้องถิ่นที่ดี และมีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
งบประมาณ สิ้นเปลืองเวลา   
   
 
 
 
 



๑๘๐ 
 

ความรว่มมือระหว่างองค์การบริหารสว่นต าบล หลักสาราณียธรรม บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารสว่นต าบล 
ด้วยหลักสาราณียธรรม 

๒. ด้านการให้บริการสาธารณะ ๑. เมตตากายกรรม คือ การแสดงออกถึงความเมตตา หลักสาราณียธรรมที่ว่าด้วยเมตตา ทั้งสามข้อ ก่อให้เกิด 
    เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารแต่ละองค์การ -  ทางกายแก่เพ่ือนในสังคมเดียวกัน ให้มีน้ าใจช่วยเหลือ ความเมตตาทั้งทาง กาย วาจา และใจ มีความเห็นที่  
บริหารส่วนต าบล ในการด าเนินการจัดให้มีบริการ กันทางกาย ท าอะไรก็ท าต่อกันด้วยเมตตา เป็นจริง มีจิตที่ไม่ล าเอียง ไม่เห็นแก่พรรคพวก ค านึงถึง 
สาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ๒. เมตตาวจีกรรม คือ ตั้งวจีกรรมที่ประกอบด้วย ประโยชน์ส่วนรวม สามารถบริหารบุคลากรในการจัดให้ม ี
    ปัญหาที่เกิดขึ้นในความร่วมมือด้านการให้บริการ  เมตตา แสดงความรักใคร่กันด้วยวาจา การแสดงออก บริการสาธารณะให้กับประชาชนชนได้อย่างเป็นธรรม  
สาธารณะ คือ มีงบประมาณไม่เพียงพอในการให้บริการ ถึงความเมตตาปรารถนาดีต่อกันทางวาจา  จะพูดอะไร และทั่วถึง ท าให้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง บรรลุ 
สาธารณะ และปัญหาด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ที่มี ก็พูดด้วยเมตตา เป้าหมายที่วางไว้ ย่อมส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคี  
อย่างจ ากัด ไม่เหมาะสม จึงไม่สามารถด าเนินการ ๓. เมตตามโนกรรม คือ ตั้งมโนกรรมที่ประกอบด้วย  เกิดความระลึกถึงกันในทางที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิด 
ให้บริการสาธารณะได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง เมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี เป็นการแสดงความรัก ความสงบสุขขึ้น 
 ใคร่กันทางใจ คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน กับ  
 เพ่ือนร่วมสังคมร่วมหมู่คณะเดียวกัน มองกันในแง่ดี    
 ไม่มีความระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน  มีหน้าตายิ้มแย้ม  
 แจ่มใสต่อกัน จะคิดอะไรก็คิดต่อกันด้วยเมตตา  
   
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
 

ความรว่มมือระหว่างองค์การบริหารสว่นต าบล หลักสาราณียธรรม บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารสว่นต าบล 
ด้วยหลักสาราณียธรรม 

๒. ด้านการให้บริการสาธารณะ (ต่อ) ๔. สีลสามัญญตา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม   ๔. ท าให้มีความประพฤติดี มีความประพฤติเสมอกัน  มี 
 เหมือนกันกับบุคคลที่ร่วมในสังคมหมู่เดียวกัน รักษา รักษากฎกติกาของสังคมร่วมกัน มีความสุจริตกาย วาจา 
 กฎกติกาของสังคม เคารพกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม ที่เสมอกัน ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเคารพกฎเกณฑ์ระเบียบ 
 ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม ของสังคม ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม เกิดความไว้เนื้อ  
 ด าเนินนโยบายต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ เชื่อใจกัน ลดความหวาดระแวง ความขัดแย้ง ซึ่งกันและ 
 มติสากลหรือหลักการของความร่วมมือระหว่างกัน กัน ดังนั้น ในการด าเนินงานจัดบริการสาธารณะในด้าน 
 ไม่ฝ่าฝืนมติหรือหลักการนั้น อันจะก่อให้เกิดความ ต่าง ๆ จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามมติสากลหรือ 
 หวาดระแวง ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน หลักการของความร่วมมือระหว่างกัน เกิดผลดีอย่างยิ่ง 
 ๕. หลักทิฎฐิสามัญญตา คือ มีทิฎฐิดีงามเสมอกัน  มี  ๕. ก่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน ยอมรับความคิดเห็น 
 ความเห็นชอบร่วมกัน ไม่มีความเห็นที่ก่อให้เกิดปัญหา ของคนส่วนใหญ ่เกิดความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ  
 ยอมรับความคิดเห็นของคนหมู่มาก  แม้จะไม่ถูกใจ ในเชิงการกระท าที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ท าให้งาน 
 ก็ตาม ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความ ที่กระท าร่วมกัน ประสบผลส าเร็จ น าไปสู่การพัฒนา 
 หลุดพ้นก าจัดทุกข์หรือแก้ไขปัญหา ท้องถิ่นที่ดี และมีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
   
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 
 

ความรว่มมือระหว่างองค์การบริหารสว่นต าบล หลักสาราณียธรรม บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารสว่นต าบล 
ด้วยหลักสาราณียธรรม 

๓. ด้านการบริหารงบประมาณ ๑. หลักสาธารณโภคี  คือ แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดย ๑. ก่อให้เกิดความร่วมมือในเชิงการกระท าที่เป็นรูปธรรม 
    เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารแต่ละองค์การ -  ชอบธรรม  แม้จะเป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มี มีการจัดสรรประโยชน์ต่อประชาชนอย่างท่ัวถึง เป็น 
บริหารส่วนต าบล ในการบริหารงบประมาณด าเนินการ ส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกันการมีกิน มีใช้ร่วมกัน ธรรม เอ้ือประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป เพราะหลัก 
เพ่ือจัดให้มีการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน หรือมีการแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ต่อกัน หรือการมุ่ง สาธารณโภคี ท าให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น 
ท้องถิ่น ช่วยเหลือ และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ โดย ธรรม ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เห็นแก่ 
    ปัญหาที่เกิดขึ้นในความร่วมมือด้านการบริหาร  การไม่เห็นแก่ตัว  ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอา ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีความเสมอ 
งบประมาณ คือ งบประมาณท่ีจัดสรรไปแล้ว ไม่มีการจัด รัดเอาเปรียบ มีความเสมอภาคต่อกัน ภาคต่อกัน 
ล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นของปัญหาความต้องการ ๒. สีลสามัญญตา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม   ๒. ท าให้มีความประพฤติดี มีความประพฤติเสมอกัน  มี 
จึงไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน และไม่บรรลุ เหมือนกันกับบุคคลที่ร่วมในสังคมหมู่เดียวกัน รักษา รักษากฎกติกาของสังคมร่วมกัน มีความสุจริตกาย วาจา 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ เกิดความไม่เป็นธรรม ในการ กฎกติกาของสังคม เคารพกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม ที่เสมอกัน ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเคารพกฎเกณฑ์ระเบียบ 
จัดสรรงบประมาณ เนื่องจากมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม ของสังคม ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม เกิดความไว้เนื้อ  
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง แย่ง ด าเนินนโยบายต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ เชื่อใจกัน ลดความหวาดระแวง ความขัดแย้ง ซึ่งกันและ 
ชิงผลประโยชน์กัน   มติสากลหรือหลักการของความร่วมมือระหว่างกัน กัน ดังนั้น การบริหารงบประมาณในการด าเนินงาน 
 ไม่ฝ่าฝืนมติหรือหลักการนั้น อันจะก่อให้เกิดความ ต่าง ๆ จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามมติสากลหรือ 
 หวาดระแวง ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน หลักการของความร่วมมือระหว่างกัน เกิดผลดีอย่างยิ่ง 
 
 
 
 
 



๑๘๓ 
 

ความรว่มมือระหว่างองค์การบริหารสว่นต าบล หลักสาราณียธรรม บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารสว่นต าบล 
ด้วยหลักสาราณียธรรม 

๓. ด้านการบริหารงบประมาณ (ต่อ) ๓. หลักทิฎฐิสามัญญตา คือ มีทิฎฐิดีงามเสมอกัน  มี  ๓. ก่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน ยอมรับความคิดเห็น 
 ความเห็นชอบร่วมกัน ไม่มีความเห็นที่ก่อให้เกิดปัญหา ของคนส่วนใหญ ่เกิดความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ  
 ยอมรับความคิดเห็นของคนหมู่มาก  แม้จะไม่ถูกใจ ในเชิงการกระท าที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ท าให้งาน 
 ก็ตาม ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความ ที่กระท าร่วมกัน ประสบผลส าเร็จ น าไปสู่การพัฒนา 
 หลุดพ้นก าจัดทุกข์หรือแก้ไขปัญหา ท้องถิ่นที่ดี และมีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
๔. ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ๑. เมตตากายกรรม คือ การแสดงออกถึงความเมตตา หลักสาราณียธรรมที่ว่าด้วยเมตตา ทั้งสามข้อ ก่อให้เกิด 
    เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารแต่ละองค์การ -  ทางกายแก่เพ่ือนในสังคมเดียวกัน ให้มีน้ าใจช่วยเหลือ ความเมตตาทั้งทาง กาย วาจา และใจ มีความเห็นที่  
บริหารส่วนต าบล ในการบริหารจัดการบุคลากร เพ่ือจัด กันทางกาย ท าอะไรก็ท าต่อกันด้วยเมตตา เป็นจริง มีจิตที่ไม่ล าเอียง ไม่เห็นแก่พรรคพวก ค านึงถึง 
ให้มีการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ๒. เมตตาวจีกรรม คือ ตั้งวจีกรรมที่ประกอบด้วย ประโยชน์ส่วนรวม สามารถบริหารบุคลากรในการจัดให้ 
    ปัญหาที่เกิดขึ้นในความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ เมตตา แสดงความรักใคร่กันด้วยวาจา การแสดงออก มีบริการสาธารณะให้กับประชาชนชนได้อย่างเป็นธรรม  
บุคลากร คือ เกิดความไม่เสมอภาค ความไม่เป็นธรรม  ถึงความเมตตาปรารถนาดีต่อกันทางวาจา จะพูดอะไร และทั่วถึง ท าให้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง บรรลุ 
การใช้บุคลากรไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และการ ก็พูดด้วยเมตตา เป้าหมายที่วางไว้ ย่อมส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคี  
ใช้ระบบอุปถัมภ์พรรคพวกเดียวกัน  ความไม่ยุติธรรม ๓. เมตตามโนกรรม คือ ตั้งมโนกรรมที่ประกอบด้วย  เกิดความระลึกถึงกันในทางที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิด 
และไม่ความสอดคล้องในการบริหารทรัพยากรบุคคล  เมตตา  คือ  ตั้งจิตปรารถนาดี เป็นการแสดงความรัก ความสงบสุขขึ้น 
อันเป็นผลให้เกิดการแตกความสามัคคีในกลุ่มบุคลากร ใคร่กันทางใจ คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันกับ  
ผลผลิตของงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่คุ้มค่า เพ่ือนร่วมสังคมร่วมหมู่คณะเดียวกัน มองกันในแง่ดี    
กับการลงทุน ไม่มีความระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน  มีหน้าตายิ้มแย้ม  
 แจ่มใสต่อกัน จะคิดอะไรก็คิดต่อกันด้วยเมตตา  
 
 

  



๑๘๔ 
 

ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล หลักสาราณียธรรม บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารสว่นต าบล 
ด้วยหลักสาราณียธรรม 

๔. ด้านการบริหารจัดการบุคลากร (ต่อ) ๔. หลักสาธารณโภคี  คือ แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดย ๔. ก่อให้เกิดความร่วมมือในเชิงการกระท าที่เป็นรูปธรรม 
 ชอบธรรม  แม้จะเป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มี มีการจัดสรรประโยชน์ต่อประชาชนอย่างท่ัวถึง เป็น 
 ส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกันการมีกิน มีใช้ร่วมกัน ธรรม เอ้ือประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป เพราะหลัก 
 หรือมีการแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ต่อกัน หรือการมุ่ง สาธารณโภคี ท าให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น 
 ช่วยเหลือ และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ โดย ธรรม ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เห็นแก่ 
 การไม่เห็นแก่ตัว  ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอา ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีความเสมอ 
 รัดเอาเปรียบ มีความเสมอภาคต่อกัน ภาคต่อกัน 
 ๕. สีลสามัญญตา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม   ๕. ท าให้มีความประพฤติดี มีความประพฤติเสมอกัน  มี 
 เหมือนกันกับบุคคลที่ร่วมในสังคมหมู่เดียวกัน รักษา รักษากฎกติกาของสังคมร่วมกัน มีความสุจริตกาย วาจา 
 กฎกติกาของสังคม เคารพกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม ที่เสมอกัน ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเคารพกฎเกณฑ์ระเบียบ 
 ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม ของสังคม ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม เกิดความไว้เนื้อ  
 ด าเนินนโยบายต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ เชื่อใจกัน ลดความหวาดระแวง ความขัดแย้ง ซึ่งกันและ 
 มติสากลหรือหลักการของความร่วมมือระหว่างกัน กัน ดังนั้น การบริหารจัดการบุคลากรในการด าเนินงาน 
 ไม่ฝ่าฝืนมติหรือหลักการนั้น อันจะก่อให้เกิดความ ต่าง ๆ จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามมติสากลหรือ 
 หวาดระแวง ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน หลักการของความร่วมมือระหว่างกัน เกิดผลดีอย่างยิ่ง 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 
 

ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล หลักสาราณียธรรม บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารสว่นต าบล 
ด้วยหลักสาราณียธรรม 

๔. ด้านการบริหารจัดการบุคลากร (ต่อ) ๖. หลักทิฎฐิสามัญญตา คือ มีทิฎฐิดีงามเสมอกัน  มี  ๖. ก่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน ยอมรับความคิดเห็น 
 ความเห็นชอบร่วมกัน ไม่มีความเห็นที่ก่อให้เกิดปัญหา ของคนส่วนใหญ ่เกิดความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ  
 ยอมรับความคิดเห็นของคนหมู่มาก  แม้จะไม่ถูกใจ ในเชิงการกระท าที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ท าให้งาน 
 ก็ตาม ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความ ที่กระท าร่วมกัน ประสบผลส าเร็จ น าไปสู่การพัฒนา 
 หลุดพ้นก าจัดทุกข์หรือแก้ไขปัญหา ท้องถิ่นที่ดี และมีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
   
 

ตารางที่ ๔.๕.๑  สรุปบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรม 
 

 



 

 
บทท่ี ๕  

สรุปผล องค์ความรู้ใหม่ และข้อเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิได้รับจัดตั้ง
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวมและจะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น  
 องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  มีอ านาจหน้าที่
โดยทั่วไปในการก ากับดูแล และจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และมี
ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงบประมาณ การบริหาร
จัดการบุคลากร และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนา
ของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม และสามารถตอบสอนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดย
ครบถ้วนตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง  
ซึ่งปัจจุบันความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่ เป็นรูปธรรมมากนัก เนื่องจากความ
ร่วมมือที่ไม่เต็มใจ ขาดการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานจึงไม่ประสบผลส าเร็จอย่างแท้จริง   
 ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน-
ต าบล นั้น การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล นับเป็นแนวทางหนึ่งในการ
บริหารจัดการบริการสาธารณะของท้องถิ่น ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ เช่น 
ญี่ปุุน ฝรั่งเศส อังกฤษ เป็นต้น ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล จะมีประสิทธิภาพและ
ประสบผลได้นั้น นอกจากต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ยังคงต้อง
อาศัยการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยหลักสาราณียธรรม ๖ มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ได้
รูปแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรม น ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหา และเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา ของการด าเนินการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหาร-
ส่วนต าบลต่อไป   
 ก. ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล  รวม  ๔ ด้าน คือ 
 ๑) ด้านการก าหนดนโยบาย การก าหนดนโยบายและแผนงานขององค์กรต่าง ๆ นั้น เป็น
ภาระอันส าคัญของผู ้บริหารองค์กรทุกคน ที ่จะต้องเข้าร่วมกันจัดท าและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์กร นโยบายและแผนงานที่ดีเพียง
อย่างเดียวไม่ใช่สิ่งส าคัญ แต่ท าอย่างไรเพ่ือให้สมาชิกภายในองค์กรให้ความร่วมมือสนับสนุนและเข้า



 ๑๘๘ 

ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นตามนโยบายและแผนงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพราะถ้ามีนโยบายและ
แผนงานที่ดีแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากไม่มีผู้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบายและ
แผนงานก าหนดไว้แล้ว นโยบายและแผนงานที่เกิดขึ้นก็นับว่าประสบความล้มเหลว การก าหนด
นโยบาย จึงนับว่าเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง จะต้องร่วมมือกัน
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้การพัฒนาต าบลส าเร็จลุล่วงไป ด้วยการประสานความร่วมมือกับองค์การบริหาร-
ส่วนต าบลใกล้เคียง ในการร่วมกันก าหนดนโยบายการพัฒนา โดยมีที่มาจากการส ารวจข้อมูลรับฟัง
ปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น น าปัญหาและความต้องการต่าง ๆ  มาร่วมประชุม
วางแผนเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมาย และแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน การก าหนด
นโยบายตามล าดับความส าคัญของปัญหา สามารถแก้ไขปัญหา และสนองความต้องการของประชาชน 
และเป็นไปตามความต้องการของผู้บริหารเอง กล่าวคือ เป็นการก าหนดนโยบายที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพต่อการบริหารองค์กรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของทุกฝุาย 
 ๒) ด้านการให้บริการสาธารณะ นับว่าเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน-
ต าบลแต่ละแห่ง ที่จะต้องกระท าร่วมกันในการจัดให้มีบริการสาธารณะ ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทที่ส าคัญ
อย่างยิ่งขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการให้บริการน้ าประปา 
ไฟฟูา และถนน ที่ต้องทั่วถึงทุกชุมชน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ 
สังคมหรือภัยธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนต าบล จึงมีบทบาทในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างดียิ่ง เพราะเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จึงถือว่าองค์การบริหาร-
ส่วนต าบลมีบทบาทที่ชัดเจน แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพ้ืนที่ว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และชัดเจนต่อเรื่อง
ดังกล่าวมากน้อยเพียงใด การให้บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่มีความครอบคลุมพ้ืนที่จ านวนมาก 
เช่น การดูแลเส้นทางคมนาคมทางน้ าและทางบก การจัดบริการไฟถนน และประปา ซึ่งจะต้องมีการ
ก าหนดประเภทกิจกรรมที่กระท าร่วมกัน รวมทั้งการก าหนดวิธีการด าเนินกิจกรรมที่กระท าร่วมกัน 
ตลอดจนการประเมินผลกิจกรรมที่กระท าร่วมกัน 
 ๓) ด้านการบริหารงบประมาณ เป็นกิจกรรมที่แต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลต้องร่วมมือ
กันบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งความร่วมมือทางด้านงบประมาณใน
พ้ืนที่ที่มีขนาดเล็กมีงบประมาณจ ากัด การใช้งบประมาณนอกกรอบที่ก าหนดทั้งในด้านพ้ืนที่และใน
ด้านข้อบังคับอ่ืน ๆ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน เช่น พ้ืนที่ของ
กิจกรรมหรือพ้ืนที่ของการด าเนินการ หากอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน 
ก็จ าเป็นจะต้องจัดสรรงบประมาณร่วมกัน ความร่วมมือทางด้านการใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ การใช้งบประมาณจะต้องจัดสรรงบประมาณร่วมกัน ความร่วมมือทางด้านการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ก็ต้องได้รับความร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน เนื่องจากเครื่องมือ
เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์บางชนิดมีราคาแพงการได้ใช้งบประมาณอาจจะล่าช้าจ าเป็นต้องขอยืมและขอใช้
จากหน่วยงานข้างเคียง เพ่ือให้กิจกรรมและโครงการเดินหน้าต่อไป 
 ๔) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร จากการที่ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานท้องถิ่นมีจ ากัด  
เพราะไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งได้ครบทุกอัตราที่ต้องการ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ หรือความ
พร้อมด้านอื่น ๆ ในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล บางครั้งต้องอาศัยบุคลากรของ



 ๑๘๙ 

องค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ที่ตรงกับ
กิจกรรมที่ต้องร่วมมือกัน จึงมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความช านาญเฉพาะด้านจากองค์การบริหาร-
ส่วนต าบลใกล้เคียง ท าให้เกิดปัญหาด้านการบริหารบุคลากรให้ตรงกับงานขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้
จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล อ่ืนในการใช้บุคลากรให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะที่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 
 ข. หลักพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยหลักสาราณียธรรม ๖ ประกอบด้วยหลักธรรม ๖ ประการ คือ 
 ๑) หลักเมตตากายกรรม  คือ การแสดงออกถึงความเมตตาทางกายแก่เพ่ือนในสังคมเดียวกัน  
ให้มีน้ าใจช่วยเหลือกันทางกาย จะท าอะไรก็ท าต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่าง ๆ  โดยความเต็มใจ ช่วยเหลือกิจธุระ
ของผู้ร่วมหมู่คณะ ด้วยความเต็มใจเคารพนับถือกัน ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงอาการกิริยาสุภาพ  เคารพนับ
ถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ท าด้วยความรักด้วยไมตรีด้วยความปรารถนาดีต่อกัน มีความช่วยเหลือ
กัน มีการร่วมมือกัน มีความพร้อมที่จะประสานงานกัน การอยู่ด้วยกันด้วยการกระท าดีต่อกัน ไม่ก่อ
สงคราม แต่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกัน ท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้องต่อกันอยู่ตลอดเวลา เพ่ือความผาสุก
ของมวลมนุษย ์ 

๒) หลักเมตตาวจีกรรม คือ ตั้งวจีกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา แสดงความรักใคร่กันด้วยวาจา 
การแสดงออกถึงความเมตตาปรารถนาดีต่อกันทางวาจา  จะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตา การพูดถึงผู้อ่ืนใน
ด้านดี มีการเจรจากันด้วยเหตุผล ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอน หรือแนะน าตักเตือนด้วย
ความหวังดี กล่าววาจาสุภาพพูดจริง ไม่พูดถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองฝุายเดียว โดยใช้ปัญญา
ไม่ใช้โทสะเป็นตัวน า ใช้หลักการทูต โดยการเจรจาให้เข้าใจกัน ไม่กล่าวร้ายเสียดสีกัน รู้จักการพูดให้
ก าลังใจกันและกัน ในยามที่มีใครต้องพบกับความทุกข์ความผิดหวังหรือความเศร้าหมองต่าง ๆ  ไม่พูดจา
ซ้ าเติมกัน แสดงความหวังดี ทักทายไถ่ถาม สาระทุกข์สุขดิบ มีการกระท าทางวาจาที่แสดงออกถึงความ
ปรารถนาดีต่อกัน ไม่กล่าวให้ร้ายและพูดท าลายภาพพจน์ซึ่งกันและกัน การกระท าเช่นนี้ย่อมส่งผลให้เกิด
ความรักความสามัคคีเกิดความระลึกถึงกันในทางที่ดี ก่อให้เกิดประโยชน์ความสงบสุข 

๓) หลักเมตตามโนกรรม คือ ตั้งมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา  คือ  ตั้งจิตปรารถนาดี เป็น
การแสดงความรักใคร่กันทางใจ คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันกับเพ่ือนร่วมสังคมร่วมหมู่คณะ
เดียวกัน มองกันในแง่ดี  ไม่มีความระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน  มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน จะคิด
อะไรก็คิดต่อกันด้วยเมตตา การมีความหวังดีต่อกัน โดยการคิดพิจารณาวินิจฉัย คิดวางแผนต่าง ๆ  
โดยมุ่งท าให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน สร้างสรรค์สังคมและมีไมตรีต่อกันอย่างแท้จริง มีความซื่อสัตย์
เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีจิตเมตตาต่อกัน มีความหวังดีและปรารถนาดีต่อกัน รักและ
เมตตาต่อกัน คิดแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อกัน ไม่อิจฉาริษยา ไม่คิดอคติ ไม่พยาบาท ไม่โกรธแค้นเคือง
กัน แผ่เมตตาจิตระลึกถึงกันยามห่างไกล รู้จักให้โอกาส และให้อภัยต่อกันและกันกันอยู่เสมอ  มีการ
พัฒนาจิตใจเริ่มต้นจากจิตใจที่เบิกบานสู่จิตใจที่สงบ และอิสระในการพิจารณาจัดการสิ่งใด ต้อง
ค านึงถึงจุดยืนของผู้อื่น  

๔) หลักสาธารณโภคี คือ แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้จะเป็นของเล็กน้อย ก็
แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกันการมีกินมีใช้ร่วมกัน หรือมีการแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
กันหรือการมุ่งช่วยเหลือและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะโดยการไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันสิ่งที่ได้มาโดย



 ๑๙๐ 

ชอบธรรม แบ่งปันลาภผลที่ร่วมกันหาร่วมกันท า มีการแจกจ่ายให้ร่วมใช้สอยบริโภคทั่วถึงกัน ไม่หวง
ไว้แต่ผู้เดียว มีการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อาจเป็นการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ที่แต่ละหน่วยงาน
มีอยู่ ตลอดถึงการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันไม่ท าลายระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบมวลมนุษย์ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความเสมอภาคต่อกัน  

๕) หลักสีลสามัญญตา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ จะต้องมีศีล  
รักษาและปฏิบัติให้มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือสมาชิกทั้งหลาย มีความประพฤติเสมอเหมือนกับ
บุคคลที่ร่วมในสังคมหมู่เดียวกัน รักษาระเบียบวินัยของส่วนร่วม  ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือ
เสื่อมเสียแก่หมู่คณะหรือท าลายหมู่คณะ  มีความประพฤติดี  มีความประพฤติเสมอภาคกัน  รักษากฎ
กติกาของสังคม  มีความสุจริตกายวาจาที่เสมอกัน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  เคารพกฎเกณฑ์ระเบียบของ
สังคม ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม การด าเนินนโยบายต่าง ๆ ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมติ
สากลหรือหลักการของความร่วมมือระหว่างกัน ไม่ฝุาฝืนมติหรือหลักการนั้นอันจะก่อให้เกิดความ
หวาดระแวง ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน  

๖) หลักทิฏฐิสามัญญตา คือ มีทิฎฐิดีงามเสมอกัน  มีความเห็นชอบร่วมกัน มิใช่มีความเห็น
ที่ก่อให้เกิดปัญหา  ต้องยอมรับความคิดเห็นของคนหมู่มาก  แม้จะไม่ถูกใจก็ตาม  ตกลงกันได้ใน
หลักการส าคัญที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้นก าจัดทุกข์หรือแก้ไขปัญหา จะต้องมีความเห็นที่ดีงามเสมอ
เหมือนกับผู้อื่นในสังคมเดียวกัน มีความเห็น  มีความเชื่อมั่น  ยึดถือในหลักการอุดมการณ์และอุดมคติ
ร่วมกันหรือสอดคล้องกัน การเคารพเหตุผลยึดหลักความดีงามเป็นอุดมคติอย่างเดียวกัน  ไม่สร้างข้อ
ขัดแย้งโดยไม่มีเหตุผล จนท าให้ไม่มีเมตตากายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ต่อกัน ยึดถืออุดมคติ 
หลักแห่งความดีงาม หรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน มีความเห็นร่วมกัน ไม่วิวาทเพราะมีความเห็นผิด
กัน การอยู่ร่วมกันจะต้องยอมรับในกฎกติกาทางสังคมที่ก าหนดไว้ ไม่กระท าตนเสมือนว่าเป็นการฝุา
ฝืนมติของสังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบกันหรือข่มเหงกีดกันผู้อ่ืน อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ตนเองและสังคมที่ตนอาศัยอยู่  
 ค. การน าหลักสาราณียธรรม ๖ มาบูรณาการแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้ง ๔ ด้าน ก่อให้เกิดผลดี งานประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
กล่าวคือ 
 ๑) ด้านการก าหนดนโยบาย เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารแต่ละองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาที่เกิดขึ้นในความร่วมมือ
ด้านการก าหนดนโยบาย คือ นโยบายที่ก าหนดไว้เกิดประโยชน์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ครอบคลุม
ทั่วถึงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ปัญหาการแย่งชิงผลประโยชน์ เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการจัดสรรประโยชน์ไปสู่ประชาชน การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเปูาหมายที่วางไว้  
ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ สิ้นเปลืองเวลา ตลอดจนการบริหารจัดการบุคลากรไม่เกิดประโยชน์
สูงสุด หากบูรณาการแก้ไขปัญหาด้วยหลักสาราณียธรรม ข้อที่ว่าด้วยสาธารณโภคี และทิฎฐิสามัญญตา  
จะท าให้เกิดความร่วมมือในเชิงการกระท าที่เป็นรูปธรรม มีการจัดสรรประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึง 
เป็นธรรม สามารถเอ้ือประโยชน์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป ไม่เน้นที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท าให้การก าหนด
นโยบายไม่สูญเปล่า  หากผู้ก าหนดนโยบายที่มีหลักธรรมนี้มาประกอบในการก าหนดนโยบาย  นโยบายที่
เกิดขึ้นจะสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม และสามารถท าให้เกิดความส าเร็จบรรลุนโยบายตามที่ตั้งไว้ได้
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จริง เกิดความเจริญงอกงาม เกิดความเป็นปึกแผ่นในชุมชน หรือสังคมนั้น เพราะหลักสาธารณโภคี ท าให้
มีการแบ่งปันประโยชน์อย่างเป็นธรรม ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และ
หลักทิฏฐิสามัญญตา ท าให้มีความเห็นชอบร่วมกัน ยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่  ท าความตกลง
กันได้ในหลักการที่ส าคัญ อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง จึงสมควรน าหลักสาราณียธรรม 
ข้อที่ว่าด้วยสาธารณโภคี และทิฎฐิสามัญญตา มาบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านการก าหนดนโยบายต่อไป 
 ๒) ด้านการให้บริการสาธารณะ เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารแต่ละองค์การบริหาร-
ส่วนต าบล เพ่ือจัดให้มีการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปัญหาที่เกิดขึ้นในความร่วมมือ
ด้านการให้บริการสาธารณะ คือ ไม่มีการตรวจสอบ ดูแล สิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ให้บริการแก่
ประชาชน มีงบประมาณไม่เพียงพอในการให้บริการสาธารณะ และปัญหาด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์ ที่
มีอย่างจ ากัด ไม่เหมาะสม จึงไม่สามารถด าเนินการให้บริการสาธารณะได้ หากบูรณาการแก้ไขปัญหา
ด้วยหลักสาราณียธรรม ข้อว่าด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สีลสามัญญตา 
และทิฏฐิสามัญญตา จะเกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการจัดให้มีบริการสาธารณะ กล่าวคือ 
จะมีความเห็นที่เป็นจริง มีจิตที่ไม่ล าเอียง ไม่เห็นแก่พรรคพวก ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีการเอา
ใจใส่ต่อการจัดสรรบริการสาธารณะให้กับประชาชนชน ก่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั่วถึง ประโยชน์สุข
เกิดกับทุก ๆ คน โดยไม่ขึ้นอยู่กับฝุายหนึ่งฝุายใด พวกหนึ่งพวกใด เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ 
สามารถลดอคติ ล าเอียง ความแตกความสามัคคีลงได้ ส่งผลให้เกิดความเจริญ ความสุข และการ
พัฒนาชุมชน สังคมนั้นให้เจริญได้  เพราะหลักสาราณียธรรม ข้อที่ว่าด้วยเมตตาทั้งสามข้อ คือ เมตตา
กายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม เป็นเครื่องช่วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกิดความ
เมตตาทั้งทางกายวาจา และใจ ในการจัดบริการสาธารณะ ประชาชนจึงได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
บรรลุเปูาหมายที่วางไว้  ข้อที่ว่าด้วยสีลสามัญญตา ท าให้มีความประพฤติดี  มีความประพฤติเสมอกัน  
รักษากฎกติกาของสังคมร่วมกัน  มีความสุจริตกายวาจาที่เสมอกัน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  เคารพกฎเกณฑ์
ระเบียบของสังคม ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม การด าเนินงานต่าง ๆ จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตามมติสากลหรือหลักการของความร่วมมือระหว่างกัน ส่วนข้อที่ว่าด้วยทิฏฐิสามัญญตา ท าให้มีความ
เห็นชอบร่วมกัน ยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่  ท าความตกลงกันได้ในหลักการที่ส าคัญ อันจะ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง จึงสมควรน าหลักสาราณียธรรม ข้อที่ว่าด้วยเมตตากายกรรม 
เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สีลสามัญญตา และทิฎฐิสามัญญตา มาบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านการ
ให้บริการสาธารณะต่อไป 
 ๓) ด้านการบริหารงบประมาณ เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารแต่ละองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพ่ือบริหารงบประมาณในการด าเนินการจัดให้มีการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ปัญหาที่เกิดขึ้นในความร่วมมือด้านการบริหารงบประมาณ คือ งบประมาณที่จัดสรรไปแล้ว ไม่
มีการจัดล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นของปัญหาความต้องการ จึงไม่ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน และไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ 
เนื่องจากมีการเอ้ือประโยชน์แก่กุล่มใดกลุ่มหนึ่ง ก่อให้เกิดความขัดแย้ง แย่งชิงผลประโยชน์กัน   
งบประมาณในบางท้องถิ่นไม่เพียงพอที่จะจัดสรรเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงไม่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง หากบูรณาการแก้ไขปัญหาด้วยหลักสาราณียธรรม ข้อที่ว่า
ด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา ก่อให้เกิด
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ความเป็นธรรม ทั่วถึง ประโยชน์สุขเกิดกับทุก ๆ คน โดยไม่ขึ้นอยู่กับฝุายหนึ่งฝุายใด พวกหนึ่งพวกใด 
เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ สามารถลดอคติ ล าเอียง ความแตกความสามัคคีลงได้ ส่งผลให้เกิด
ความเจริญ ความสุข และการพัฒนาชุมชน สังคมนั้นให้เจริญได้ เพราะหลักสาราณียธรรม ข้อที่ว่าด้วย
เมตตาทั้งสามข้อ คือ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม เป็นเครื่องช่วยผู้บริหารองค์การ-
บริหารส่วนต าบลเกิดความเมตตาท้ังทางกาย วาจา และใจ การจัดสรรงบประมาณจึงเป็นธรรมและ
ทั่วถึง ข้อที่ว่าด้วยสีลสามัญญตา ท าให้มีความประพฤติดี  มีความประพฤติเสมอกัน  รักษากฎกติกาของ
สังคมร่วมกัน มีความสุจริตกายวาจาที่เสมอกัน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เคารพกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม 
ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม การด าเนินงานต่าง ๆ จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมติสากลหรือ
หลักการของความร่วมมือระหว่างกัน ส่วนข้อที่ว่าด้วยทิฏฐิสามัญญตา ท าให้มีความเห็นชอบร่วมกัน 
ยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่  ท าความตกลงกันได้ในหลักการที่ส าคัญ อันจะน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาได้อย่างแท้จริง จึงสมควรน าหลักสาราณียธรรม ข้อที่ว่าด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม 
เมตตามโนกรรม สีลสามัญญตา และทิฎฐิสามัญญตา มาบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร
งบประมาณต่อไป 
 ๔) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารแต่ละองค์การบริหาร-
ส่วนต าบล ในการบริหารจัดการบุคลากรเพ่ือด าเนินการจัดให้มีบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในความร่วมมือด้านการบริหารจัดการบุคลากร คือ การแตกความสามัคคี อันมีสาเหตุ
จากความไม่เสมอภาค ความไม่เป็นธรรม การใช้บุคลากรไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และการใช้
ระบบอุปถัมภ์พรรคพวกเดียวกัน  ความไม่ยุติธรรม และไม่ความสอดคล้องในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลผลิตของงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่ากับการลงทุน หากบูรณาการแก้ไขปัญหาด้วย
หลักสาราณียธรรมข้อที่ว่าด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี         
สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตาแล้ว ย่อมส่ง ผลดีต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง   
ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้มีบริการสาธารณะแก่ประชาชน เกิดการร่วมมือร่วมใจ มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีรักษากฎกติการ่วมกัน มีการประสานงานการบริหารงบประมาณร่วมกัน จะ
ก่อให้เกิดความเห็นที่เป็นจริง ไม่ล าเอียง ไม่เห็นแก่พรรคพวก ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีศีลบริบูรณ์
ด้วยกาย วาจา ใจ และลดการเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง แย่งชิงผลประโยชน์ มีความคิดเห็นตรงกัน จึงจะ
เกิดความสงบสุขข้ึนในสังคมนั้น เพราะหลักสาราณียธรรม ข้อที่ว่าด้วยสาธารณโภคี ช่วยให้ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล มีการแบ่งปันประโยชน์อย่างเป็นธรรม ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีความเสมอภาคต่อกัน ข้อที่ว่าด้วยสีลสามัญญตา ท าให้มี
ความประพฤติดี มีความประพฤติเสมอกัน รักษากฎกติกาของสังคมร่วมกัน มีความสุจริตกายวาจาที่
เสมอกัน ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เคารพกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม ลดปัญหา
ความขัดแย้ง การแตกความสามัคคีได้ การด าเนินงานต่าง ๆ จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมติสากล
หรือหลักการของความร่วมมือระหว่างกัน ส่วนข้อที่ว่าด้วยทิฏฐิสามัญญตา ท าให้มีความเห็นชอบร่วมกัน 
ยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่  ท าความตกลงกันได้ในหลักการที่ส าคัญ อันจะน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาได้อย่างแท้จริง  จึงสมควรน าหลักสาราณียธรรม ข้อที่ว่าด้วยสาธารณโภคี สีลสามัญญตา และ
ทิฎฐิสามัญญตา มาบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการบุคลากรต่อไป 
 



 ๑๙๓ 

เมื่อน าหลักสาราณียธรรม ๖ ประการ ได้แก่ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
มโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา มาบูรณาการกับความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบล ก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการให้บริการสาธารณะ ด้านการบริหาร
งบประมาณ และด้านการบริหารจัดการบุคลากร แล้ว ย่อมส่งผลดีต่อความร่วมมือระหว่างองค์การ-
บริหารส่วนต าบล ก่อให้เกิดความสามัคคี (ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ) (Harmony) ท าให้งานประสบ
ความส าเร็จ (Success) และน าไปสู่การพัฒนา (Development) ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป การน าหลัก
สาราณียธรรมมาบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ท าให้เกิดผลดีดังกล่าว
ข้างต้นนี้ ย่อมน าสู่ไปการสร้างรูปแบบองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรม” ได้ต่อไป 

 

๕.๒ องค์ความรูใ้หม่ที่ได้จากการวิจัย  
 องค์วามรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบว่า ในการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ย่อมเกิดปัญหาขึ้นได้ แต่ปัญหาเหล่านั้นสามารถแก้ไขได้โดยการ
น าหลักสาราณียธรรม ๖ มาบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
 เมื่อน าหลักสาราณียธรรม ๖ มาบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว 
ย่อมท าให้เกิดผลดี คือ เกิดความสามัคคี (ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ) (Harmony) ท าให้งานประสบ
ความส าเร็จ (Success) และน าไปสู่การพัฒนา (Development) โดยสรุปรูปแบบความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลที่บูรณาการด้วยหลักสาราณียธรรม เป็น “HSD MODEL” โดยมีที่มาดังนี้ 
 ๑. H = Harmony ความสามัคคี (ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ) เกิดจากการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการก าหนดนโยบาย ด้วยหลักสาราณียธรรม ข้อที่ว่า
ด้วยสาธารณโภคี และทิฏฐิสามัญญตา, ด้านการให้บริการสาธารณะ ด้วยหลักสาราณียธรรม ข้อที่ว่า
ด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา, ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้วยหลักสาราณียธรรม ข้อที่ว่าด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
มโนกรรม สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา และด้านการก าหนดนโยบาย ด้วยหลักสาราณียธรรม 
ข้อที่ว่าด้วยสาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา 
 ๒. S = Success ประสบความส าเร็จ เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การ-
บริหารส่วนต าบล ด้านการก าหนดนโยบาย ด้วยหลักสาราณียธรรม ข้อที่ว่าด้วยทิฏฐิสามัญญตา, ด้าน
การให้บริการสาธารณะ ด้วยหลักสาราณียธรรม ข้อที่ว่าด้วยทิฏฐิสามัญญตา, ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้วยหลักสาราณียธรรม ข้อที่ว่าด้วยทิฏฐิสามัญญตา และด้านการก าหนดนโยบาย ด้วย
หลักสาราณียธรรม ข้อที่ว่าด้วยทิฏฐิสามัญญตา 
 ๓. D = Development น าไปสู่การพัฒนา เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการก าหนดนโยบาย ด้วยหลักสาราณียธรรม ข้อที่ว่า
ด้วยทิฏฐิสามัญญตา, ด้านการให้บริการสาธารณะ ด้วยหลักสาราณียธ รรม ข้อที่ว่าด้วยทิฏฐิ
สามัญญตา, ด้านการบริหารงบประมาณ ด้วยหลักสาราณียธรรม ข้อที่ว่าด้วยทิฏฐิสามัญญตา 
และด้านการก าหนดนโยบาย ด้วยหลักสาราณียธรรม ข้อที่ว่าด้วยทิฏฐิสามัญญตา  



 ๑๙๔ 

 ซ่ึงรูปแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรม คือ 
“HSD MODEL” ดังแผนภูมิภาพข้างล่างนี้ 
 

 
 

แผนภูมิภาพที่ ๕.๒.๑   “HSD”  MODEL 
 

 ค านิยามศัพท์เชิงความคิดตามกรอบแนวคิดของ “HSD” MODEL 
 H = Harmony     หมายถึง  ความสามัคคี  (ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ) 
 S = Success      หมายถึง           ประสบผลส าเร็จ 
 D = Development     หมายถึง           การพัฒนา (ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป)  
 

 ๕.๒.๑ Harmony ความสามัคคี  (ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ) หมายความว่า ช่วยกันท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งด้วยกัน เช่น ร่วมมือกันท างานเพ่ือชุมชน ท้องถิ่น ทุกคนในชุมชน ท้องถิ่น ร่วมมือกันก าจัด
วัชพืชในล าคลอง ร่วมกันท าความสะอาดถนนหนทาง ตัดหญ้าสองข้างทาง เป็นต้น การร่วมมือจะเกิด
ได้ก็ด้วยผู้ที่ร่วมมือนั้นเห็นประโยชน์ เห็นคุณค่าของสิ่งที่จะท า อาจจะเห็นได้ด้วยตนเอง หรือมีผู้ชักจูง 
ผู้น า ผู้เสนอให้เห็นและชักชวนให้ร่วมมือก็ได้ ร่วมมือ แปลว่า พร้อมใจช่วยกัน ควรร่วมมือกันในทางที่
ดี เมื่อใจของคนหลาย ๆ คนคิดในทางดีทางเดียวกัน ย่อมท าสิ่งที่เป็นผลดี ซึ่งเป็นที่ต้องการร่วมกันได้
ส าเร็จ ค าว่า ร่วมใจ มักจะใช้คู่กับค าว่า ร่วมแรง เป็น ร่วมแรงร่วมใจ หมายความว่า พร้อมใจช่วยกัน
ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จ สิ่งที่ร่วมใจกันท านั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นงาน หรือกิจการใด ค าว่า ร่วมใจ มี



 ๑๙๕ 

ความหมายถึงการรวมความคิด จึงใช้กับการรวมความคิด รวมความตั้งใจ เช่น ร่วมใจกันรักษา
ระเบียบวินัย ร่วมใจกันลดละกิเลส ร่วมใจกันงดเหล้า ร่วมใจกันถือศีลในช่วงเข้าพรรษา เป็นต้น 
 หากมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรมแล้ว 
ย่อมท าให้การแก้ไขปัญหาของความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล และจะก่อให้เกิดความ
สามัคคี (Harmony) ได้ เพราะหลักสาราณียธรรมมีสาระส าคัญ คือ จะท า จะพูด จะคิด ก็ให้ท า พูด คิด 
ด้วยจิตเมตตาต่อกัน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปันกัน  รักษาความประพฤติกิริยามารยาท ระเบียบวินัย 
ศีลธรรม และวัฒนธรรมให้เหมือนคนอ่ืน และปรับความคิดเห็นเข้ากับคนอ่ืนได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง ซึ่งมปีระโยชน์ กล่าวคือ เป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีและสันติสุขในสังคม และชุมชน ท าให้สังคม
รู้จักประสานประโยชน์ ใจกว้าง ยอมรับฟัง ความคิดเห็นของกันและกัน ท าให้เป็นที่รักใคร่ เคารพนับถือ 
ไว้วางใจ และร าลึกถึงกัน เป็นเครื่องช่วยเหลือสงเคราะห์กัน และท าให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของหมู่คณะ 
 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ความสามัคคี มีผลดีในกระบวนการของความร่วมมือระหว่างองค์การบริหาร-
ส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรม คือ ความสามัคคี เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข ความเจริญ เป็นเหตุแห่ง
ความส าเร็จในกิจการงานต่าง ๆ การงานอันเกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งจะกระท าได้ จะ
สามารถส าเร็จได้ด้วยความสามัคคี เช่น การก าจัดวัชพืชในล าคลองที่มีพ้ืนที่คาบเกี่ยวกัน ต้องอาศัยความ
สามัคคี ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็จะประสบ
ความส าเร็จไปได้ด้วยดี ดังเช่น แมลงปลวกสามารถสร้างจอมปลวกที่ใหญ่โตกว่าตัวหลายเท่าให้ส าเร็จได้ ก็
อาศัยความสามัคคีกัน ความสามัคคีคือพลัง เพราะฉะนั้น การรวมใจสามัคคีกันจึงเกิดมีพลังสร้างสรรค์สิ่ง
ที่ดีให้เกิดขึ้น  
 ๕.๒.๒ Success ประสบผลส าเร็จ ในการท างานมักมีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายว่า
การท างานที่ประสบผลส าเร็จ จะต้องมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพด้วย  กล่าวคือ การมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง กระบวนการด าเนินงานที่มีลักษณะประหยัด (Economy) ได้แก่ 
ประหยัดต้นทุน (Cost) ประหยัดทรัพยากร (Resources) และประหยัดเวลา (Time) เสร็จทันตาม
ก าหนดเวลา (Speed) และมีคุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า (Input) 
หรือวัตถุดิบมีการคัดสรรอย่างดี มีกระบวนการด าเนินงานกระบวนการผลิต (Process) ที่ดี และมีผลผลิต 
(Output) ที่ดี การมีประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณากระบวนการด าเนินงานว่า ประหยัดรวดเร็ว  มีคุณภาพ
ของงานซึ่งเป็นกระบวนการด าเนินงานทั้งหมด และประสิทธิผล (Effective) หมายถึง ผลส าเร็จของงานที่
เป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) ที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ (Objective) หรือเปูาหมาย (Goal) และ
เปูาหมายเฉพาะ (Target) ได้แก่ เปูาหมายเชิงปริมาณ จะก าหนดชนิดประเภทและจ านวนของ
ผลผลิต สุดท้ายความต้องการที่ได้รับเมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้นลง จึงนับว่างานนั้นประสบความส าเร็จ
ตามเปูาหมายที่ได้วางไว้ 
 หากมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรมแล้ว 
ย่อมท าให้การแก้ไขปัญหาของความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล และจะก่อให้เกิด
ความส าเร็จ หรือประสบความส าเร็จ (Success) ได้ เพราะหลักสาราณียธรรมมีสาระส าคัญ คือ จะท า จะ
พูด จะคิด ก็ให้ท า พูด คิด ด้วยจิตเมตตาต่อกัน รู้จักเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่แบ่งปันกัน รักษาความประพฤติ
กิริยามารยาท ระเบียบวินัย ศีลธรรม และวัฒนธรรมให้เหมือนคนอ่ืน และปรับความคิดเห็นเข้ากับคนอ่ืน



 ๑๙๖ 

ได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่งมีประโยชน์ กล่าวคือ เป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีและสันติสุข   
ในสังคม และชุมชน ท าให้สังคมรู้จักประสานประโยชน์ ใจกว้าง ยอมรับฟัง ความคิดเห็นของกันและกัน  
ท าให้เป็นที่รักใคร่ เคารพนับถือ ไว้วางใจ และร าลึกถึงกัน เป็นเครื่องช่วยเหลือสงเคราะห์กัน และท าให้
เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่คณะ กิจกรรมหรืองานต่าง ๆ จึงประสบความส าเร็จได้อย่าง
แท้จริง 
 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า การประสบความส าเร็จ หรือความส าเร็จของงาน มีผลดีในกระบวนการของ
ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรม คือ ความส าเร็จของงาน เป็นบ่อ
เกิดแห่งความสุข ความเจริญ เนื่องจากสามารถด าเนินการจัดให้มีการบริการสาธารณะที่สนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชน อันเป็นเปูาหมายสูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ก าหนดเปูาหมายใน
การพัฒนาท้องถิ่นไว้ จนงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

๕.๒.๓ Development การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท าให้เกิดขึ้น หรือมี
การวางแผนก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถ้าเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ไม่ดี ก็ไม่เรียกว่าการพัฒนา ขณะเดียวกัน การพัฒนามิได้หมายถึงการเพ่ิมขึ้นปริมาณสินค้า
หรือรายได้ของประชาชนเท่านั้น แต่หมายความรวมไปถึงการเพ่ิมความพึงพอใจและเพ่ิมความสุขของ
ประชาชนด้วย การพัฒนา เป็นการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีกว่าเดิมเพ่ือให้ประชาชนหรือชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความเจริญก้าวหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้มีการก าหนดไว้ก่อนและ
ครอบคลุมทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ หรืออาจแบ่งเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นอกจากนี้แล้ว 
การพัฒนาในแง่ที่เป็นกระบวนการ (Process) จะประกอบด้วยหลายขั้นตอน (Stages) ที่มีความสัมพันธ์
หรือเชื่อมโยง (Relation or Linkage) และสอดคล้องกัน การพัฒนายังเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 
(Continuing Process) คือ หลังจากด าเนินกิจกรรมพัฒนากิจกรรมหนึ่งผ่านไปแล้ว ก็จะน าไปสู่การเริ่ม
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาด้านอ่ืน ๆ อีกต่อไป 
 หากมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรมแล้ว 
ย่อมท าให้การแก้ไขปัญหาของความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล และจะก่อให้เกิดการพัฒนา 
(Development) ได้ เพราะหลักสาราณียธรรมมีสาระ ส าคัญ คือ จะท า จะพูด จะคิด ก็ให้ท า พูด คิด 
ด้วยจิตเมตตาต่อกัน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปันกัน รักษาความประพฤติกิริยามารยาท ระเบียบวินัย 
ศีลธรรม และวัฒนธรรมให้เหมือนคนอ่ืน และปรับความคิดเห็นเข้ากับคนอ่ืนได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง ซึ่งมีประโยชน์ กล่าวคือ เป็นเหตุให้เกิดความสามัคคีและสันติสุขในสังคม และชุมชน ท าให้สังคม
รู้จักประสานประโยชน์ ใจกว้าง ยอมรับฟัง ความคิดเห็นของกันและกัน ท าให้เป็นที่รักใคร่ เคารพนับถือ 
ไว้วางใจ และร าลึกถึงกัน เป็นเครื่องช่วยเหลือสงเคราะห์กัน และท าให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของหมู่คณะ อันน าไปสู่การพัฒนาที่สามารถตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เป็นไป
ตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ด้วยความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จนงานประสบ
ผลส าเร็จ เป็นที่พึงพอใจของประชาชนโดยทั่วไป จึงเรียกได้ว่าเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน 
 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า การพัฒนา  มีผลดีในกระบวนการของความร่วมมือระหว่างองค์การบริหาร-
ส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรม  คือ ท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ มีความสุข เกิดความเจริญ ด้วย
การพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป  
 



 ๑๙๗ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการวิจัย พบว่า ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
ปัญหาอุปสรรค ทั้งในด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการให้บริการสาธารณะ ด้านบริหารงบประมาณ 
และด้านการบริหารจัดการบุคลากร จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า ควรน าหลักสาราณียธรรม มา
บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้  

๑. ด้านการก าหนดนโยบาย ผู้บริหารแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล ควรน าหลักสาราณียธรรม 
ข้อที่ว่าด้วยสาธารณโภคี และทิฏฐิสามัญญตา มาประกอบในการพิจารณาก าหนดนโยบายการพัฒนา
ท้องถิ่น เพราะจะท าให้เกิดความร่วมมือในเชิงการกระท าที่เป็นรูปธรรม ประสบความส าเร็จ บรรลุ
นโยบายตามที่ตั้งไว้ได้จริง ท าให้การก าหนดนโยบายไม่สูญเปล่า ผู้ก าหนดนโยบายที่น าหลักธรรมนี้มา
ประกอบในการก าหนดนโยบายจะสามารถเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลทั่วไป นโยบายที่เกิดขึ้น จึงสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม และสามารถท าให้เกิดความส าเร็จได้จริง เกิดความเจริญงอกงาม เกิดความเป็น
ปึกแผ่นในชุมชน หรือสังคมนั้น จ ึงเกิดประโยชน์ต่อประชาชนด้วยความเป็นธรรมและทั่วถึง 

๒. ด้านการให้บริการสาธารณะ ผู้บริหารแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล ควรน าหลัก   
สาราณียธรรม ข้อที่ว ่าด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สีลสามัญญตา 
และทิฏฐิสามัญญตา มาประกอบในการพิจารณาจัดให้มีบริการสาธารณะ ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่ในการ
จัดให้มีบริการสาธารณะ จะมีความเห็นที่เป็นจริง มีจิตที่ไม่ล าเอียง ไม่เห็นแก่พรรคพวก ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม มีการเอาใจใส่ต่อการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนชน ท าให้สามารถกระท าได้
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ ประชาชนมี
ความสุข  

๓. ด้านบริหารงบประมาณ ผู้บริหารแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล ควรน าหลักสาราณีย
ธรรม ข้อที่ว่าด้วยสาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา มาประกอบในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง ซึ่งมีหน้าที่ในการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้มีบริการสาธารณะแก่ประชาชน เกิดการร่วมมือร่วมใจ มีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีรักษากฎกติการ่วมกัน มีประสานงานการบริหารงบประมาณร่วมกัน จะก่อให้เกิด
ความเห็นที่เป็นจริงไม่อคติล าเอียง ไม่เห็นแก่พรรคพวก ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีศีลบริบูรณ์ด้วย
กาย วาจา ใจ และลดการเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง แย่งชิงผลประโยชน์ มีความคิดเห็นตรงกัน จึงจะ
เกิดความสงบสุขข้ึนในสังคมนั้น 

๔. ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ผู้บริหารแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล ควรน าหลัก     
สาราณียธรรม ข้อที่ว่าด้วยเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา 
และทิฏฐิสามัญญตา มาประกอบในการบริหารจัดการบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่น จะสามารถแก้ไข
ปัญหาความไม่เสมอภาค ความไม่เป็นธรรม การใช้บุคลากรไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และการ
ใช้ระบบอุปถัมภ์พรรคพวกเดียวกัน ความไม่ยุติธรรม อันเป็นสาเหตุของการแตกความสามัคคีใน
บุคลากร และไม่ความสอดคล้องในการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลผลิตของงานไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เพราะหลักสาราณียธรรม เป็นเครื่องช่วยส่งเสริมความสุข 
ความเจริญ ระงับความพิพาทบาดหมางทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคม องค์กร ชุมชน ได้เป็นอย่างดี 



 ๑๙๘ 

สามารถก่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั่วถึง ประโยชน์สุขเกิดกับทุก ๆ คน โดยไม่อยู่กับฝุายหนึ่งฝุายใด 
พวกหนึ่งพวกใด สามารถลดอคติล าเอียง ลดการความแตกความสามัคคี เกิดการระลึกถึงกัน 
ช่วยเหลือกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดความสามัคคี เกิดความเจริญ ความสุข ร่มเย็น และ
การพัฒนาชุมชน สังคมนั้นให้เจริญได้ การบริหารจัดการบุคลากรที่เกิดขึ้นจะสามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

ทั้งนี้  การบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรม  
ก็เพ่ือให้ผู้บริหารแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ ความเข้าใจ รู้ถึงคุณค่า และประโยชน์แห่ง
หลักสาราณียธรรมอย่างแท้จริง และเมื่อได้น าไปใช้ควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่น จะก่อให้เกิดความ
สามัคคี ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ระหว่างผู้บริหารแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งควรสร้างความ
สามัคคีกลมเกลียวกันให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน เพ่ือเป็นการสร้างเสริมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าใน
อนาคตต่อไป พร้อมทั้งขอเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่มี
ปัญหาด้านความร่วมมือ ทั้ง ๔ ด้าน ได้พิจารณาน าหลักสาราณียธรรมมาบูรณาการกับความร่วมมือ
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือการพัฒนาที่ดีต่อไป 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลัก     
สาราณียธรรม หากมีผู้ประสงค์จะท าวิจัยในเรื่องนี้ หรือหัวข้อการวิจัยที่ใกล้เคียงกับเรื่องดังกล่าว ควรมี
การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม ชุมชน ท้องถิ่น องค์กร และประชาชนต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะได้ศึกษาวิจัยดังประเด็นดังต่อไปนี้ เช่นเรื่อง 
 ๑) “ศึกษาวิเคราะห์ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักพุทธปรัชญา”  
 ๒) “ศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่ได้ใช้หลักพุทธปรัชญา” 
 ๓) “ศึกษาแนวทาง และรูปแบบการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน” 



บรรณานุกรม  
๑. ภาษาไทย 

ข้อมูลปฐมภูมิ 
การศาสนา, กรม. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๒๒, ๒๓, กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๒๕. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ  เล่มที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๒๓. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, มูลนิธิ .  พระไตรปิฎกภาษาไทย พระสูตรและอรรถกถาแปล ฑีฆนิกาย 

ปาฏิกวรรค  เล่มที่ ๓ ภาคที่ ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

 

ข้อมูลทุติยภมูิ 
๑) หนังสือทั่วไป   

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. อนุพุทธประวัติ (หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา   
 ชั้นโท). พิมพ์ครั้งที่ ๓๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
การศาสนา, กรม. คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ 

ศาสนา, ๒๕๓๘. 
การปกครอง, กรม. ระเบียบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , ๒๕๔๐ 
กุลธน  ธนาพงศธร,.การบริหารงานบุคคล. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลับสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๒๘. 
เกษม สุวรรณกุล, การบริหารจัดการที่ดี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๕๒.    
กุลธน ธนาพงศธร. การบริหารงานบุคคล. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลับสุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๒๘.  
โกวิทย์ พวงงาม.  การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, ๒๕๔๒. 
______. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, ๒๕๔๔. 
______. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัทส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, ๒๕๔๖. 
คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง. คู่มือส าหรับนักเรียน นกัธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี วิชา ธรรมวิภาค 

และคิหิปฏิบัติ ฉบับมาตรฐาน, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๓๕. 
คูณ โทขันธ์, รศ. พุทธศาสนากับชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง, ๒๕๔๒.  
ชูศักดิ์  เที่ยงตรง. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จ ากัด, ๒๕๓๕. 
ดนัย ไชยโยธา. พจนานุกรมพุทธศาสน์. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓. 
ติน  ปรัชญพฤทธิ์ และ อิสระ สุวรรณบล. ปทานุกรมการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สมาคม 

สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๑๔.  
______. การบริหารจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๕. 
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ทองหล่อ  วงษ์ธรรมา. ปรัชญา ๒๐๑ พุทธศาสน์. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๘. 
ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓. 
บุญทัน  ดอกไธสง.  การจัดการองค์การ  พิมพ์ครั้งที่ ๔ . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗.  
ประทาน คงฤทธิศึกษากร. การปกครองเมืองพัทยา. กรุงเทพมหนาคร : สหายบล็อกและการพิมพ์, ๒๕๒๔. 
ปัญญา  ใช้บางยาง. ธรรมาธิบาย เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์รติธรรม, ๒๕๔๖.  
ปิ่น มุทุกัณต์. แนวสอนหลักธรรมหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๑๔. 
______. พุทธศาสตร์ ภาคที่๓. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
ปรียาพร  วงศ์อนุโรจน์.  การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์พิมพ์ดี, ๒๕๔๔. 
ปรีชา  ช้างขวัญยืน. ความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
เปลื้อง ณ นคร. พจนานุกรมไทย – ไทย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓. 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต). พุทธศาสนากับสังคมไทย พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร :  

ส านักพิมพ์มูลนิธิโคมคีมทอง, ๒๕๓๒. 
พระธรรมปิฎก. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุต.), ภาวะผู้น าความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร :  

ธรรมสภา, ๒๕๔๐.   
______. ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : Religious Affairs Printing Press, ๒๕๔๑. 
______. ภาวะผู้น า. ครั้งที ่๗. กรุงเทพมหานคร : เอมี่เทรดดิ้ง, ๒๕๔๖.  
______. พุทธศาสนากับสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที ่๒ กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มูลนิธิโคมคีมทอง, ๒๕๓๒. 
พระมหาสิทธิการ. หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี. กรุงเทพมหานคร: เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๓.  
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ). นิเทศธรรม. กรุงเทพมหานคร : เอมี่เทรดดิ้ง, ๒๕๔๖. 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

ส่วนท้องถิ่น, ๒๕๓๗.  
ไพบูลย์  ช่างเรยีน.วัฒนธรรมการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๒. 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร. หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา.กรุงเทพมหานคร :  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๒. 
มูลนิธิร่วมพัฒนาจิตร. เพชรแท้แห่งไม้เรียง. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิร่วมพัฒนาจิตร, ๒๕๔๙. 
ยาเย็น เรืองจรูญศรี. การบริหารงบประมาณ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศรีสมบัติ, ๒๕๕๒.
วิทย์ วิศยเวทย์, ดร. และเสฐียรพงศ์ วรรณปก. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส ๐๔๑๐ พระพุทธศาสนา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร  : วัฒนาพานิช, ๒๕๔๓. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ 
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หน่วยงานของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๐. 
______. การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย.  

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โฟร์เพซ, ๒๕๓๕. 
สภาร่างรัฐธรรมนูญ, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, กรุงเทพมหานคร :  
 สภาร่างรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๐. 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. แนวคิดกระบวนการบริหารโรงเรียน 

ประถมศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์,  ๒๕๓๔. 
______.  ลักษณะของผู้บริหาร, กรุงเทพมหานคร : ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์, ๒๕๓๘.   
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. แผนปฏิบัติการ 

ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , ๒๕๔๕. 

ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น, คู่มือกระจายอ านาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , ๒๕๔๖. 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กรม. คู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, ๒๕๔๘. 

______. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  
พ.ศ. ๒๕๔๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , ๒๕๔๐. 

______. การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  
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๓ นายณรงค์  ศรีอุไร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๔ สิงหาคม  
  อบต. โพรงอากาศ  ๒๕๕๔  
  อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว   
  จังหวัดฉะเชิงเทรา   

 ๔ นายสุชาติ แสวงไวศยสุข นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ๑ สิงหาคม  
  อบต. สองคลอง ๒๕๕๔  
  อ าเภอบางปะกง   
  จังหวัดฉะเชิงเทรา   

๕ นายวิลาศ   สุวินัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๑ สิงหาคม  
  อบต. หนองตีนนก ๒๕๕๔  
  อ าเภอบ้านโพธิ์   
  จังหวัดฉะเชิงเทรา   

๖ นายกมล   ใหม่ก๋งลาย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ๒ สิงหาคม  
                   อบต. เมืองเก่า  ๒๕๕๔  
  อ าเภอพนมสารคาม   
  จังหวัดฉะเชิงเทรา   

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๖ 

- ๒ - 
 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง วันเดือนปี หมายเหตุ 
๗ นายเฉลิมเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๔ สิงหาคม  
            ศรีเสาวคนธร อบต. ลาดกระทิง ๒๕๕๔  
  อ าเภอสนามชัยเขต   
  จังหวัดฉะเชิงเทรา   

๘ นายเฉลิมเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๒ สิงหาคม  
                   นพเกตุ อบต. หัวส าโรง ๒๕๕๔  
  อ าเภอแปลงยาว   
  จังหวัดฉะเชิงเทรา   

๙ นายด ารัส  พุทธรักษา   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ๒ สิงหาคม  
  อบต. ดงน้อย ๒๕๕๔  
  อ าเภอราชสาส์น   
  จังหวัดฉะเชิงเทรา   

๑๐ นายหลิม  สาธุชาติ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๕ สิงหาคม  
                 อบต. ท่าตะเกียบ ๒๕๕๔  
  อ าเภอท่าตะเกียบ   
  จังหวัดฉะเชิงเทรา   

๑๑ นายประสิทธิ์  สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ๔ สิงหาคม  
  อบต. คลองเขื่อน  ๒๕๕๔  
  อ าเภอคลองเขื่อน   
  จังหวัดฉะเชิงเทรา   

 
 

 

 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เข้าสมัภาษณ ์



 ๒๑๗ 

 



 ๒๑๘ 

 



 ๒๑๙ 

 



 ๒๒๐ 

 



 ๒๒๑ 

 



 ๒๒๒ 

 



 ๒๒๓ 

 



 ๒๒๔ 

 



 ๒๒๕ 

 



 ๒๒๖ 

 



 ๒๒๗ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย   

 
เร่ือง 

 
บูรณาการความร่วมมอืระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 

ด้วยหลักสาราณียธรรม 
 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

ดร.บุญร่วม  ค าเมืองแสน 
 
 

ผู้วิจัย 
 

นางแสงเดือน  วิลัยพันธ ์
สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามชุดนี้  คือ 

 ผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบล 

            ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 



๒๓๑ 

 

แบบสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

 
เรื่อง   บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรม 

  
 แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น ๓ ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ตอนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับการน าหลักสาราณียธรรมบูรณาการกับความร่วมมือระหว่างองค์การ
ส่วนต าบล 
 
ตอนที ่๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 

๑) ชื่อ...................................................นามสกุล.............................. ...........อายุ................ปี 
ที่อยู่บ้านเลขที่..............................หมู่ที่...............ซอย..................................ถนน................ ................ 
ต าบล.......................................... อ าเภอ............................ .............. จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย์..............................โทร.............................. ................E-mail......................................... 

๒) ระดับการศึกษา................................................................................................................ 
๓) สถานที่ท างาน.................................................................................................................  
๔) ต าแหน่ง.......................................................................................................................... 
๕) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล.......................................... 

จ านวน...............ปี .......................สมัย 
 
ตอนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล  รวม  ๔ ด้าน  คือ 
 ๒.๑  ด้านการก าหนดนโยบาย 

๒.๑.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการก าหนด
นโยบาย  ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 



๒๓๒ 

 

-  ๒ - 
๒.๑.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การ -

บริหารส่วนต าบลด้านการก าหนดนโยบาย  ได้แก่ 
๑ )  หลักเมตตากายกรรม  สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร  

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

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

........................................................................................................................................... .................. 
๒) หลักเมตตาวจีกรรม  สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร  

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

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

............................................................................................................................. ............................... 
 ๓) หลักเมตตามโนกรรม   สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
 ๔) หลักสาธารณโภคี  สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 

๕) หลักสีลสามัญญตา สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 

๖) หลักทิฏฐิสามัญญตา สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร  
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
............................................................................................................................. ................................ 
................................................................................ ............................................................................. 

 
 
 
 
 
 



๒๓๓ 

 

-  ๓  - 
 ๒.๒  ด้านการให้บริการสาธารณะ 

๒.๒.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ
ให้บริการสาธารณะ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร  
........................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ............................................ 
............................................................................................................................. ................................ 

๒.๒.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การ -
บริหารส่วนต าบลด้านการให้บริการสาธารณะ  ได้แก่ 

๑ )  หลักเมตตากายกรรม  สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร  
............................................................................ ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................................. ................ 

๒) หลักเมตตาวจีกรรม  สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร  
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
 ๓) หลักเมตตามโนกรรม   สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
 ๔) หลักสาธารณโภคี  สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 

๕) หลักสิลสามัญญตา สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
 

-  ๔  - 
๖) หลักทิฏฐิสามัญญตา สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร  

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

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

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



๒๓๔ 

 

 ๒.๓  ด้านการบริหารงบประมาณ 
๒.๓.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการบริหาร

งบประมาณ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร  
......................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
.............................................................................................................................................................  

๒.๓.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การ -
บริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ  ได้แก่ 

๑) หลักเมตตากายกรรม  สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร  
................................................................................ ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
................................................................................................................................................. ............ 

๒) หลักเมตตาวจีกรรม  สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร  
............................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................. .............................. 
 ๓) หลักเมตตามโนกรรม   สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
 ๔) หลักสาธารณโภคี  สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร 
....................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ................................. 
............................................................................................................................. ................................ 

-  ๕  - 
๕) หลักสิลสามัญญตา สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร 

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

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

............................................................................................................................. ................................ 
๖) หลักทิฏฐิสามัญญตา สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร  

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

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

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



๒๓๕ 

 

 ๒.๔  ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
๒.๔.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการบริหาร

จัดการบุคลากร ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร  
....................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
.............................................................................................................................................................  

๒.๔.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การ -
บริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการบุคลากร ได้แก่ 

๑ )  หลักเมตตากายกรรม  สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร  
............................................................................................................................. ................................ 
.......................................................................... ...................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 

๒) หลักเมตตาวจีกรรม  สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร  
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................... 
 ๓) หลักเมตตามโนกรรม   สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 

-  ๖  - 
๔) หลักสาธารณโภคี  สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร 

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

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

............................................................................................................... .............................................. 
๕) หลักสิลสามัญญตา สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร 

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

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

................................................................................................ ............................................................. 
๖) หลักทิฏฐิสามัญญตา สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร  

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

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

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



๒๓๖ 

 

๒.๕ ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาความร่วมมือระหว่าง
องค์การ บริหารส่วนต าบล รวม ๔ ด้าน หรือไม่  อย่าง ไร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

สรุปค าสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รวม ๑๑ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๙ 
 

สรุปค าสัมภาษณ์นายกองค์การบริการส่วนต าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม ๑๑ คน   
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
เรื่อง   บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสาราณียธรรม 

 แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๓ ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ตอนที ่๓ ข้อมูลเกี่ยวกับการน าหลักสาราณียธรรมบูรณาการกับความร่วมมือระหว่างองค์การ- 
                       ส่วนต าบล 
 

๑) ข้อมูลการสัมภาษณ์นายวิรัตน์ ศรีอุไร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต  
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ถาม ขอทราบข้อมูลส่วนตัว 
ตอบ ๑) ชื่อ นายวิรัตน์  ศรีอุไร  อายุ  ๔๘ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๒๒/๑๐ หมู่ ๕  
 ต าบลคลองนครเนื่องเขต อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 รหัสไปรษณีย์ ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘-๙๙๒๗-๖๘๘๔   
 ๒) ระดับการศึกษา ปริญญาโทบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 ๓) สถานที่ท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต  
 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๔) ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต 
 ๕) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต 
 จ านวน ๘  ปี ๒ สมัย และเคยด ารงต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 คลองนครเนื่องเขต รวม ๒ สมัย 
ตอนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล  รวม  ๔ ด้าน  คือ 
ถาม ๒.๑  ด้านการก าหนดนโยบาย 
 ๒.๑.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 ก าหนดนโยบาย  ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ การาก าหนดนโยบาย มักมีปัญหา คือ นโยบายที่ก าหนดไว้ส่วนใหญ่เกิดประโยชน์ 
 เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น  ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงตามความต้องการของ 
 ประชาชนอย่างแท้จริง 
  
ถาม ๒.๑.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการก าหนดนโยบาย ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ การน าหลักสาราณียธรรม ข้อสาธารณโภคี  และทิฏฐิสามัญญตา  มาบูรณาการแก้ไข 
 ปัญหา  ก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันอย่างเป็นธรรม  สามารถลดความ อคติล าเอียง 
 ใด ๆ อันเกิดจากการด าเนินนโยบายที่ไม่ถูกต้อง 



๒๔๐ 
 

ถาม ๒.๒  ด้านการให้บริการสาธารณะ 
 ๒.๒.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ 
 ให้บริการสาธารณะ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร  
ตอบ มีลักษณะเช่นเดียวกับด้านการก าหนดนโยบาย 
ถาม ๒.๒.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการให้บริการสาธารณะ ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ แก้ไขปัญหาได้เช่นเดียวกับด้านการก าหนดนโยบาย 
ถาม ๒.๓  ด้านการบริหารงบประมาณ 
 ๒.๓.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารงบประมาณ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ มีลักษณะเช่นเดียวกับด้านการก าหนดนโยบาย 
ถาม ๒.๓.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ แก้ไขปัญหาได้เช่นเดียวกับด้านการก าหนดนโยบาย 
ถาม ๒.๔  ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
 ๒.๔.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารจัดการบุคลากร ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ มีลักษณะเช่นเดียวกับด้านการก าหนดนโยบาย และด้านอื่น ๆ 
ถาม ๒.๔.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการการบริหารจัดการทรัพยากร ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ มีลักษณะเช่นเดียวกับด้านการก าหนดนโยบาย และด้านอื่น ๆ 
ถาม ๒.๕ ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาความร่วมมือ 
 ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล รวม ๔ ด้าน หรือไม่  อย่าง ไร 
ตอบ ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน มีหน้าที่ต้องด าเนินการกิจกรรม 
 ร่วมกันเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้ชิด 
 ประชาชนมากที่สุด  จ าเป็นต้องจัดให้มีการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  
๒) ข้อมูลการสัมภาษณ์นายสุรพล ชุณหกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนือ 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ถาม ขอทราบข้อมูลส่วนตัว 
ตอบ ๑) ชื่อ นายสุรพล  ชุณหกุล  อายุ  ๕๖ ปี  อยู่บ้านเลขท่ี ๖๑/๓ หมู่ ๕  
 ต าบลเสม็ดเหนือ อ าเภอเมืองบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 รหัสไปรษณีย์ ๒๔๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๙๖-๘๘๔๔   
 ๒) ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา 
 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๓) สถานที่ท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนือ  
 อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 



๒๔๑ 
 

 ๔) ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนือ 
 ๕) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนือ 
 จ านวน -  ปี ๑ สมัย และเคยด ารงต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 เมื่อสมัยปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ตอนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล  รวม  ๔ ด้าน  คือ 
ถาม ๒.๑  ด้านการก าหนดนโยบาย 
 ๒.๑.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 ก าหนดนโยบาย  ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ปัญหา คือ นโยบายที่ก าหนดไว้ก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงผลประโยชน์ขึ้น 
ถาม ๒.๑.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการก าหนดนโยบาย ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ สามารถน าหลักสาราณียธรรม มาบูรณาการแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน 
 อย่างเป็นแท้จริง 
ถาม ๒.๒  ด้านการให้บริการสาธารณะ 
 ๒.๒.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ 
 ให้บริการสาธารณะ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร  
ตอบ ความไม่ทั่วถึง ประชาชนจึงไม่พอใจ เกิดทะเลาะกันข้ึน 
ถาม ๒.๒.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการให้บริการสาธารณะ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ แก้ไขปัญหาได้ดี ประชาชนร่วมมือกัน 
  
ถาม ๒.๓  ด้านการบริหารงบประมาณ 
 ๒.๓.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารงบประมาณ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ มีลักษณะเช่นเดียวกับด้านอ่ืน ๆ 
ถาม ๒.๓.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ แก้ไขปัญหาได้เช่นเดียวกับด้านอ่ืน ๆ 
ถาม ๒.๔  ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
 ๒.๔.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารจัดการบุคลากร ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ กิจกรรมที่ต้องมีการบริหารจัดการบุคลากรร่วมกัน เช่น โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา 
 เสพติดร่วมกัน ปัญหาคือ ผู้บริหารมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน งานจึงไม่ส าเร็จ 
ถาม ๒.๔.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการบุคลากร ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ แก้ไขปัญหาได้เช่นเดียวกับด้านอ่ืน ๆ บุคลากรร่วมมือร่วมใจ สามัคคีร่วมกันท างาน 



๒๔๒ 
 

ถาม ๒.๕ ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาความร่วมมือ 
 ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล รวม ๔ ด้าน หรือไม่  อย่าง ไร 
ตอบ ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน มีหน้าที่ต้องด าเนินการกิจกรรม 
 ร่วมกันเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้ชิด 
 ประชาชนมากที่สุด  จ าเป็นต้องจัดให้มีการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ซึ่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแหงได้ด าเนินการภารกิจดังกล่าวอยู่ในปัจจุบัน 
 

๓) ข้อมูลการสัมภาษณ์นายณรงค์ ศรีอุไร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ถาม ขอทราบข้อมูลส่วนตัว 
ตอบ ๑) ชื่อ นายณรงค์  ศรีอุไร  อายุ  ๕๕ ปี  อยู่บ้านเลขท่ี ๓๖  หมู่ ๑๑  
 ต าบลโพรงอากาศ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 รหัสไปรษณีย์ ๒๔๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘-๑๒๙๕-๐๐๖๙  
 ๒) ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
 ๓) สถานที่ท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ  
 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๔) ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ 
 ๕) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ 
 จ านวน -  ปี ๒ สมัย และเคยด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 เมื่อสมัยปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ตอนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล  รวม  ๔ ด้าน  คือ 
ถาม ๒.๑  ด้านการก าหนดนโยบาย 
 ๒.๑.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 ก าหนดนโยบาย  ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการก าหนดนโยบาย ก็เพ่ือเป็น 
 แนวทางในการก าจัดวัชพืชในล าคลองร่วมกัน ในช่วงที่วัชพืชในล าคลองมีปริมาณมาก 
 หรือในช่วงฤดูฝน ปัญหาคือ ไม่มีการร่วมมือกันด าเนินการ 
ถาม ๒.๑.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการก าหนดนโยบาย ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ สามารถน าหลักสาราณียธรรม มาบูรณาการแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
 อย่างเป็นแท้จริง 
ถาม ๒.๒  ด้านการให้บริการสาธารณะ 
 ๒.๒.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ 
 ให้บริการสาธารณะ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร  
ตอบ การให้บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมการก าจัดวัชพืชในคลองที่เชื่อมต่อกัน ปัญหาคือ 
 ต่างฝ่ายต่างด าเนินการ ไม่กระท าร่วมกัน 
ถาม ๒.๒.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  



๒๔๓ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการให้บริการสาธารณะ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ การน าหลักสาราณียธรรม มาบูรณาการแก้ไขปัญหาก่อให้เกิดความร่วมมือ ในการ 
 ที่จะจัดให้มีบริการสาธารณะต่อประชาชนขึ้น 
ถาม ๒.๓  ด้านการบริหารงบประมาณ 
 ๒.๓.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารงบประมาณ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ความร่วมมือด้านการบริหารงบประมาณ เป็นการพิจารณาจัดสรรงบประมาณก าจัด 
 วัชพืชในคลองร่วมกัน ปัญหาคือ ความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ มีการ

เอ้ือประโยชน์แก่กุล่มใดกลุ่มหนึ่ง ก่อให้เกิดความขัดแย้ง แย่งชิงผลประโยชน์กัน 
ถาม ๒.๓.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ แก้ไขปัญหาได้เช่นเดียวกับด้านอ่ืน ๆ 
ถาม ๒.๔  ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
 ๒.๔.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารจัดการบุคลากร ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ กิจกรรมที่ต้องมีการบริหารจัดการบุคลากรร่วมกัน เช่น โครงการแข่งขันกีฬาต้าน 
 ยาเสพติดร่วมกัน ปัญหาคือ ผู้บริหารมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน งานจึงไม่ส าเร็จ 
ถาม ๒.๔.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการบุคลากร ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ แก้ไขปัญหาได้เช่นเดียวกับด้านอ่ืน ๆ บุคลากรร่วมมือร่วมใจ สามัคคีร่วมกันท างาน 
ถาม ๒.๕ ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาความร่วมมือ 
 ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล รวม ๔ ด้าน หรือไม่  อย่าง ไร 
ตอบ ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน ต้องด าเนินการกิจกรรมร่วมกัน 
 เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนให้มากท่ีสุด   

 

๔) ข้อมูลการสัมภาษณ์นายสุชาติ แสวงไวศยสุข นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ถาม ขอทราบข้อมูลส่วนตัว 
ตอบ ๑) ชื่อ นายสุชาติ  แสวงไวศยสุข  อายุ  ๕๒ ปี  อยู่บ้านเลขท่ี ๑๘/๑ หมู่ ๒  
 ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 รหัสไปรษณีย์ ๒๔๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๙๖-๘๘๔๔   
 ๒) ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
 ๓) สถานที่ท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง  
 อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๔) ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง 
 ๕) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง 



๒๔๔ 
 

 จ านวน - ปี ๓ สมัย และเคยด ารงต าแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 จ านวน ๓ สมัย 
ตอนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล  รวม  ๔ ด้าน  คือ 
ถาม ๒.๑  ด้านการก าหนดนโยบาย 
 ๒.๑.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 ก าหนดนโยบาย  ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ การให้บริการสาธารณะ มักมีปัญหา คือบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ที่มีอย่างจ ากัด  
 ไม่เหมาะสม จึงไม่สามารถด าเนินการให้บริการสาธารณะได้   
ถาม ๒.๑.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการก าหนดนโยบาย ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ การน าหลักสาราณียธรรม  ข้อสาธารณโภคี  และทิฏฐิสามัญญตา มาบูรณาการ 
 แก้ไขปัญหา สามารถสร้างเสริมความเป็นธรรม  เกิดความพึงพอใจ มีการแบ่งปัน 
 ผลประโยชน์อย่างท่ัวถึง 
ถาม ๒.๒  ด้านการให้บริการสาธารณะ 
 ๒.๒.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ 
 ให้บริการสาธารณะ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร  
ตอบ ความไม่ทั่วถึง ประชาชนจึงไม่พอใจ เกิดทะเลาะกันข้ึน 
ถาม ๒.๒.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการให้บริการสาธารณะ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ แก้ไขปัญหาได้ดี ประชาชนร่วมมือกัน 
ถาม ๒.๓  ด้านการบริหารงบประมาณ 
 ๒.๓.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารงบประมาณ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ มีลักษณะเช่นเดียวกับด้านอื่น ๆ 
ถาม ๒.๓.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ การน าหลักสาราณียธรรม ข้อสาธารณโภคี มาบูรณาการแก้ไขปัญหา  ท าให้เกิดความ 
 ร่วมมือในการที่จะจัดงบประมาณเพ่ือให้มีบริการสาธารณะต่อประชาชนขึ้นได้อย่าง 
 เป็นธรรม 
ถาม ๒.๔  ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
 ๒.๔.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารจัดการบุคลากร ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ งานจึงไม่ส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ 
ถาม ๒.๔.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการบุคลากร ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ แก้ไขปัญหาได้เช่นเดียวกับด้านอ่ืน ๆ  



๒๔๕ 
 

  
ถาม ๒.๕ ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาความร่วมมือ 
 ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล รวม ๔ ด้าน หรือไม่  อย่าง ไร 
ตอบ กิจกรรมต่าง ๆ จะส าเร็จ จ าเป็นต้องร่วมมือกัน 

 

๕) ข้อมูลการสัมภาษณ์นายวิลาศ  สุวินัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ถาม ขอทราบข้อมูลส่วนตัว 
ตอบ ๑) ชื่อ นายวิลาศ  สุวินัย อายุ  ๔๕ ปี  อยู่บ้านเลขท่ี ๕๙ หมู่ ๒ 
 ต าบลหนองตีนนก อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 รหัสไปรษณีย์ ๒๔๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘-๑๘๖๓-๑๖๕๕   
 ๒) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
 ๓) สถานที่ท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก  
 อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๔) ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก 
 ๕) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก 
 จ านวน -  ปี ๑ สมัย และเคยด ารงต าแหน่ง ก านันต าบลหนองตีนนก 
ตอนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล  รวม  ๔ ด้าน  คือ 
ถาม ๒.๑  ด้านการก าหนดนโยบาย 
 ๒.๑.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 ก าหนดนโยบาย  ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการก าหนดนโยบาย ก็เพ่ือเป็น 
 แนวทางในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกัน ปัญหา คือการด าเนินงานตาม 
 นโยบายที่ก าหนดไว้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่วางไว้  ก่อให้เกิดการ 
 สิ้นเปลืองงบประมาณ สิ้นเปลืองเวลา ตลอดจนการบริหารจัดการบุคลากรไม่เกิด 
 ประโยชน์สูงสุด 
ถาม ๒.๑.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการก าหนดนโยบาย ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ สามารถน าหลักสาราณียธรรม มาบูรณาการแก้ไขปัญหา ช่วยให้เกิดการช่วยเหลือกัน 
ถาม ๒.๒  ด้านการให้บริการสาธารณะ 
 ๒.๒.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ 
 ให้บริการสาธารณะ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร  
ตอบ การให้บริการสาธารณะ เป็นกิจกรรมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ไฟไหม้  
 น้ าท่วม ฝนแล้ง ร่วมกัน ปัญหาคือ ขาดบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
ถาม ๒.๒.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการให้บริการสาธารณะ  ได้หรือไม่ อย่างไร 



๒๔๖ 
 

ตอบ แก้ไขปัญหาได้ดี ถ้าหลาย ๆ ฝ่ายมาร่วมมือกันแก้ปัญหา 
ถาม ๒.๓  ด้านการบริหารงบประมาณ 
 ๒.๓.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารงบประมาณ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ความร่วมมือด้านการบริหารงบประมาณ เป็นการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการ  
 ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย น้ าท่วม ฝนแล้ง ไฟไหม้ การก าจัดขยะร่วมกัน ปัญหาคือ 
 งบประมาณน้อย ไม่สามารถด าเนินการได้ 
ถาม ๒.๓.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ แก้ไขปัญหาได้เช่นเดียวกับด้านอ่ืน ๆ 
ถาม ๒.๔  ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
 ๒.๔.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารจัดการบุคลากร ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการ 
 บุคคลากร ได้แก่ เกิดความแตกสามัคคีในบุคลากร ท าให้การบริหารงานไม่บรรลุ 
 เป้าหมาย เนื่องจากความไม่ยุติธรรมและไม่ความสอดคล้องในการบริหารทรัพยากร 
 บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ถาม ๒.๔.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการบุคลากร ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ การน าหลักสาราณียธรรม ข้อสาธารณโภคี มาบูรณาการแก้ไขปัญหา  ท าให้เกิดความ 
 ร่วมมือในการที่จะจัดงบประมาณเพ่ือให้มีบริการสาธารณะต่อประชาชนขึ้นได้อย่าง 
 เป็นธรรม 
ถาม ๒.๕ ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาความร่วมมือ 
 ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล รวม ๔ ด้าน หรือไม่  อย่าง ไร 
ตอบ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน ควรด าเนินกิจกรรมเพ่ือพ่ีน้องประชาชน 
 มากที่สุด  ทุ่มเท เสียสละเวลาส่วนตัว 

 
๖) ข้อมูลการสัมภาษณ์นายกมล ใหม่ก๋งลาย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ถาม ขอทราบข้อมูลส่วนตัว 
ตอบ ๑) ชื่อ นายกมล ใหม่ก๋งลาย อายุ  ๔๕ ปี  อยู่บ้านเลขท่ี ๓๐ หมู่    
 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 รหัสไปรษณีย์           โทรศัพท์     
 ๒) ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี สาขา 
 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๓) สถานที่ท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  



๒๔๗ 
 

 อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๔) ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
 ๕) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
 จ านวน -  ปี ๑ สมัย และเคยด ารงต าแหน่ง - 
ตอนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล  รวม  ๔ ด้าน  คือ 
ถาม ๒.๑  ด้านการก าหนดนโยบาย 
 ๒.๑.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 ก าหนดนโยบาย  ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการก าหนดนโยบาย  ก็เพ่ือเป็น 
 แนวทางในการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดร่วมกัน ปัญหา คือ ไม่น าความ 
 ต้องการของประชาชนมาก าหนดนโยบาย 
ถาม ๒.๑.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการก าหนดนโยบาย ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ สามารถน าหลักสาราณียธรรม มาบูรณาการแก้ไขปัญหาได้ หากมีการร่วมมือกัน 
 ก าหนดนโยบายไปในทางเดียวกัน 
ถาม ๒.๒  ด้านการให้บริการสาธารณะ 
 ๒.๒.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ 
 ให้บริการสาธารณะ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร  
ตอบ การให้บริการสาธารณะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาด้านการคมนาคมก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ 
 กันระหว่างต าบล ปัญหา คือ มีงบประมาณน้อยไม่เพียงพอ 
ถาม ๒.๒.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการให้บริการสาธารณะ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ ได้ เช่นเดียวกันทุก ๆ ด้าน 
ถาม ๒.๓  ด้านการบริหารงบประมาณ 
 ๒.๓.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารงบประมาณ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ มีปัญหา  
 คือ งบประมาณในบางท้องถิ่นไม่เพียงพอที่จะจัดสรรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
 ให้กับประชาชน ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริงในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ผู้บริหารจึงควรประสานการบริหารงบประมาณในการพัฒนาร่วมกัน 
ถาม ๒.๓.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ การน าหลักสาราณียธรรม ข้อสีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา  มาบูรณาการแก้ไข 
 ปัญหา ผลที่ได้ คือ เกิดความยุติธรรม เกิดความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ สมัครสมาน 
 สามัคคีกัน สามารถสร้างความเป็นธรรม ความพึงพอใจแก่บุคคลทุก ๆ ฝ่าย 
ถาม ๒.๔  ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 



๒๔๘ 
 

 ๒.๔.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารจัดการบุคลากร ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการบริหารจัดการ 
 บุคลากร เช่น การแบ่งพรรคแบ่งพวก เห็นแก่พวกพ้อง 
ถาม ๒.๔.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการบุคลากร ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ แก้ไขปัญหาได้เช่นเดียวกับด้านอ่ืน ๆ บุคลากรสามัคคีท างานร่วมกัน 
ถาม ๒.๕ ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาความร่วมมือ 
 ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล รวม ๔ ด้าน หรือไม่  อย่าง ไร 
ตอบ ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน มีหน้าที่ต้องอ านวยความสะดวก 
 ดูแล ทุกข์สุขของประชาชน 
 

๗) ข้อมูลการสัมภาษณ์นายเฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ถาม ขอทราบข้อมูลส่วนตัว 
ตอบ ๑) ชื่อ นายเฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร อายุ ๔๘  ปี  ทีอ่ยู่ องค์การบริหารส่วนต าบล    
 ลาดกระทิง ต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 รหัสไปรษณีย์  -   โทรศัพท์    - 
 ๒) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา 
 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๓) สถานที่ท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง  
 อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๔) ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง 
 ๕) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง 
 จ านวน ๔  ปี ๑ สมัย  
ตอนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล  รวม  ๔ ด้าน  คือ 
ถาม ๒.๑  ด้านการก าหนดนโยบาย 
 ๒.๑.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 ก าหนดนโยบาย  ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ปัญหา คือ  
ถาม ๒.๑.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการก าหนดนโยบาย ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ ได้ เพราะหลักธรรมต่าง ๆ ทุกหลักธรรม ช่วยท าให้คนเรามีจิตใจที่ดี อันจะน ามา 
 ซึ่งสิ่งที่ดี ๆ ตามมา 
ถาม ๒.๒  ด้านการให้บริการสาธารณะ 
 ๒.๒.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ 
 ให้บริการสาธารณะ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร  



๒๔๙ 
 

ตอบ ขาดวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ถาม ๒.๒.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการให้บริการสาธารณะ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ การน าหลักสาราณียธรรม ข้อทิฏฐิสามัญญตา มาบูรณาการแก้ไขปัญหา สามารถสร้าง 
 เสริมความเป็นธรรม  เกิดความพึงพอใจในทุก ๆ ฝ่าย 
ถาม ๒.๓  ด้านการบริหารงบประมาณ 
 ๒.๓.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารงบประมาณ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ขาดงบประมาณ 
ถาม ๒.๓.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ ได้ เช่นเดียวกับความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ 
ถาม ๒.๔  ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
 ๒.๔.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารจัดการบุคลากร ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ขาดความสามัคคีในตัวบุคลากร 
ถาม ๒.๔.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการบุคลากร ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ ได้ เช่นเดียวกับความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ 
ถาม ๒.๕ ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาความร่วมมือ 
 ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล รวม ๔ ด้าน หรือไม่  อย่าง ไร 
ตอบ ในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย เพ่ือให้การ 
 ดูแลประชาชน   

 

๘) ข้อมูลการสัมภาษณ์นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ถาม ขอทราบข้อมูลส่วนตัว 
ตอบ ๑) ชื่อ นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ  อายุ  ๔๙ ปี  อยู่บ้านเลขท่ี ๑๒๗ หมู่ ๒ 
 ต าบลหัวส าโรง อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 รหัสไปรษณีย์ ๒๔๑๙๐ โทรศัพท์ ๐๘-๑๔๒๕-๒๖๖๖   
 ๒) ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ 
 ๓) สถานที่ท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง  
 อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๔) ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง 
 ๕) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง 
 จ านวน ๑๒ ปี ๓ สมัย  



๒๕๐ 
 

ตอนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล  รวม  ๔ ด้าน  คือ 
ถาม ๒.๑  ด้านการก าหนดนโยบาย 
 ๒.๑.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 ก าหนดนโยบาย  ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ การให้บริการสาธารณะเป็นกระบวนการส าคัญที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง 
 ร่วมมือ ประสานงานกันให้บริการสาธารณะเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของ 
 ประชาชนได้ตรงประเด็นอย่างแท้จริง ปัญหาคือ นโยบายมาจากตัวผู้บริหารฝ่ายเดียว 
ถาม ๒.๑.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการก าหนดนโยบาย ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ ควรน าหลักธรรมอ่ืนมาบูรณาการด้วย 
ถาม ๒.๒  ด้านการให้บริการสาธารณะ 
 ๒.๒.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ 
 ให้บริการสาธารณะ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร  
ตอบ การให้บริการสาธารณะ ไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน 
ถาม ๒.๒.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการให้บริการสาธารณะ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ หลักธรรมช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี 
ถาม ๒.๓  ด้านการบริหารงบประมาณ 
 ๒.๓.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารงบประมาณ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ความร่วมมือด้านการบริหารงบประมาณ เป็นการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  เพื่อ 
 แก้ไขปัญหายาเสพติดในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกัน  ปัญหาคือความเห็นที่ 
 แตกต่างกันของผู้ปฏิบัติงานทุก ๆ ฝ่าย 
ถาม ๒.๓.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ การน าหลักสาราณียธรรม ข้อทิฏฐิสามัญญตา มาบูรณาการแก้ไขปัญหา สามารถสร้าง 
 เสริมความเป็นธรรม มีความติดเห็นที่ตรงกัน  เกิดความพึงพอใจในทุก ๆ ฝ่าย 
ถาม ๒.๔  ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
 ๒.๔.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารจัดการบุคลากร ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ปัญหาส าคัญ คือ ความไม่คุ้มค่า บุคลากรท างานไม่เกิดประโยชน์เต็มที่ 
ถาม ๒.๔.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการบุคลากร ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ แก้ไขได้ด้วยหลักธรรมทั้ง ๖ ประการ 
ถาม ๒.๕ ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาความร่วมมือ 
 ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล รวม ๔ ด้าน หรือไม่  อย่าง ไร 



๒๕๑ 
 

ตอบ ผู้บริหารท้องถิ่น ควรเป็นผู้น าที่ดีในการพัฒนาท้องถิ่น หากมีหลักธรรมประจ าใจ 
 งานทุกอย่างจึงจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

๙) ข้อมูลการสัมภาษณ์นายด ารัส พุทธรักษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงน้อย 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ถาม ขอทราบข้อมูลส่วนตัว 
ตอบ ๑) ชื่อ นายด ารัส  พุทธรักษา  อายุ  ๓๗ ปี  อยู่บ้านเลขท่ี ๑๕๑ หมู่ ๑๖  
 ต าบลดงน้อย อ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 รหัสไปรษณีย์ ๒๔๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘-๑๒๙๕-๐๒๒๘   
 ๒) ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๓) สถานที่ท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลดงน้อย  
 อ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๔) ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงน้อย 
 ๕) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงน้อย 
 จ านวน -  ปี ๓ สมัย  
ตอนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล  รวม  ๔ ด้าน  คือ 
ถาม ๒.๑  ด้านการก าหนดนโยบาย 
 ๒.๑.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 ก าหนดนโยบาย  ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ปัญหาคือ ไม่จัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่น าไปก าหนดเป็นนโยบาย 
ถาม ๒.๑.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการก าหนดนโยบาย ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ การน าหลักสาราณียธรรม ข้อสาธารณโภคี  และทิฏฐิสามัญญตา  มาบูรณาการแก้ไข  
 ปัญหา ย่อมส่งผลให้เกิดความยุติธรรม เกิดความพึงพอใจ เกิดความประทับใจเกิด 
 ความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคีกัน สามารถให้ความเป็นธรรม ทั่วถึง 
 แก่บุคคลทั้งหลายอย่าง เป็นสุข 
ถาม ๒.๒  ด้านการให้บริการสาธารณะ 
 ๒.๒.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ 
 ให้บริการสาธารณะ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร  
ตอบ ปัญหาการให้บริการสาธารณะ คือ ไม่มีการตรวจสอบ ดูแล สิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ 
 ให้บริการแก่ประชาชน 
ถาม ๒.๒.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการให้บริการสาธารณะ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ หลักสาราณียธรรมมีประโยชน์กับการปฏิบัติงานทุกด้าน 
ถาม ๒.๓  ด้านการบริหารงบประมาณ 
 ๒.๓.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  



๒๕๒ 
 

 บริหารงบประมาณ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ มีปัญหา  
 คือ งบประมาณท่ีจัดสรรไปแล้ว แต่ไม่จัดล าดับความส าคัญ ความจ าเป็น จึงไม่ตรง 
 ตามความต้องการของประชาชน และไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
ถาม ๒.๓.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ การน าหลักสาราณียธรรม ข้อเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม มา 
 บูรณาการแก้ไขปัญหา สามารถสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างผู้บริหารองค์การ 
 บริหารส่วนต าบล อันจะน ามาซึ่งความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมทุก ๆ ด้าน 
ถาม ๒.๔  ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
 ๒.๔.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารจัดการบุคลากร ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ชาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ถาม ๒.๔.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการบุคลากร ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ หลักสาราณียธรรมมีประโยชน์กับการปฏิบัติงานทุกด้าน 
ถาม ๒.๕ ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาความร่วมมือ 
 ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล รวม ๔ ด้าน หรือไม่  อย่าง ไร 
ตอบ ผู้บริหารที่ดี ควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

 

๑๐) ข้อมูลการสัมภาษณ์นายหลิม สาธุชาติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ถาม ขอทราบข้อมูลส่วนตัว 
ตอบ ๑) ชื่อ นายหลิม  สาธุชาติ อายุ  ๔๕ ปี  อยู่บ้านเลขท่ี ๑๖๐ หมู่ ๑๑  
 ต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 รหัสไปรษณีย์ ๒๔๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๘-  
 ๒) ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
  
 ๓) สถานที่ท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ  
 อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๔) ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ 
 ๕) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ 
 จ านวน -  ปี ๓ สมัย  
  
ตอนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล  รวม  ๔ ด้าน  คือ 
ถาม ๒.๑  ด้านการก าหนดนโยบาย 



๒๕๓ 
 

 ๒.๑.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 ก าหนดนโยบาย  ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการก าหนดนโยบาย ก็เพ่ือเป็น 
 แนวทางช่วยเหลือช้างป่าร่วมกัน 
ถาม ๒.๑.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการก าหนดนโยบาย ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ สามารถน าหลักสาราณียธรรม มาบูรณาการแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน 
 อย่างเป็นแท้จริง 
ถาม ๒.๒  ด้านการให้บริการสาธารณะ 
 ๒.๒.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ 
 ให้บริการสาธารณะ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร  
ตอบ สามารถน าหลักสาราณียธรรม มาบูรณาการแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน 
 อย่างเป็นแท้จริง 
ถาม ๒.๒.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการให้บริการสาธารณะ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ การน าหลักสาราณียธรรม ข้อสีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา  มาบูรณาการแก้ไข  
 ปัญหา ย่อมส่งผลให้เกิดความยุติธรรม เกิดความประทับใจเกิดความร่วมมือร่วมแรง 
 ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคีกัน สามารถให้ความเป็นธรรม สร้างความพึงพอใจแก่ 
 บุคคลทั้งหลายได้อย่างทั่วถึง 
ถาม ๒.๓  ด้านการบริหารงบประมาณ 
 ๒.๓.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารงบประมาณ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด 
  
ถาม ๒.๓.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ สามารถน าหลักสาราณียธรรม มาบูรณาการแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน 
 อย่างเป็นแท้จริง 
ถาม ๒.๔  ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
 ๒.๔.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารจัดการบุคลากร ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการ  
 บุคคลากร ก็คือ เกิดความไม่เสมอภาค  ความไม่เป็นธรรม  การใช้บุคลากร 
 ด าเนินงานไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และการศึกษาที่มีอยู่  ใช้ระบบพรรคพวก 
 ถ้าเป็นพรรคพวกเดียวกันก็ใช้งานน้อยได้รับเงินค่าตอบแทนมากกว่า กลุ่มที่ไม่ใช่ 
 พรรคพวกก็จะใช้งานมากแต่ได้รับเงินค่าตอบแทนน้อย 



๒๕๔ 
 

ถาม ๒.๔.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการบุคลากร ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ การน าหลักสาราณียธรรม ข้อทิฏฐิสามัญญตา มาบูรณาการแก้ไขปัญหา สามารถสร้าง 
 เสริมความเป็นธรรม มีความคิดเห็นที่ตรงกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละ 
 แห่ง  ที่จะร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดความความพึงพอใจในทุก ๆ ฝ่าย 
ถาม ๒.๕ ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาความร่วมมือ 
 ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล รวม ๔ ด้าน หรือไม่  อย่าง ไร 
ตอบ ผู้บริหารควรน าหลักธรรมมาประกอบการบริหารงาน 

 

๑๑) ข้อมูลการสัมภาษณ์นายประสิทธิ์  สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ถาม ขอทราบข้อมูลส่วนตัว 
ตอบ ๑) ชื่อ นายประสิทธิ์   สมบูรณ์  อายุ  ๔๔ ปี  อยู่บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ ๔  
 ต าบลคลองเขื่อน อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 รหัสไปรษณีย์ ๒๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘-๑๘๖๒-๘๕๒๒   
 ๒) ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการพัฒนาชุมชน 
 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ก าลังศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
 วิชาเอกการจัดการภาครัฐ  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
 ๓) สถานที่ท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน 
 อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๔) ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน 
 ๕) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน 
 จ านวน ๘  ปี ๒ สมัย  
ตอนที่ ๒  ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล  รวม  ๔ ด้าน  คือ 
ถาม ๒.๑  ด้านการก าหนดนโยบาย 
 ๒.๑.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 ก าหนดนโยบาย  ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ ไม่ส ารวจความต้องการของประชาชน 
ถาม ๒.๑.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการก าหนดนโยบาย ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ ควรน าหลักสาราณียธรรมมาใช้แก้ไขปัญหา 
ถาม ๒.๒  ด้านการให้บริการสาธารณะ 
 ๒.๒.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ 
 ให้บริการสาธารณะ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร  
ตอบ ปัญหาด้านการให้บริการสาธารณะ คือ มีงบประมาณไม่เพียงพอในการให้บริการ 
 สาธารณะ 



๒๕๕ 
 

ถาม ๒.๒.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการให้บริการสาธารณะ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ ควรน าหลักสาราณียธรรมมาใช้แก้ไขปัญหา 
ถาม ๒.๓  ด้านการบริหารงบประมาณ 
 ๒.๓.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารงบประมาณ ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ การจัดสรรงบประมาณไม่ทั่วถึง 
ถาม ๒.๓.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารงบประมาณ  ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ ควรน าหลักสาราณียธรรมทุกข้อมาใช้แก้ไขปัญหา 
ถาม ๒.๔  ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
 ๒.๔.๑ ท่านคิดว่าปัญหาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการ  
 บริหารจัดการบุคลากร ที่เป็นปัญหาที่ส าคัญและเร่งด่วนคืออะไร 
ตอบ กิจกรรมที่ต้องมีการบริหารจัดการบุคลากรร่วมกัน เช่น การป้องกันบรรเทา 
 สาธารณภัย น้ าท่วม ฝนแล้ง ไฟไหม้ การก าจัดขยะร่วมกัน 
ถาม ๒.๔.๒ ท่านคิดว่าจะน าหลักสาราณียธรรม มาแก้ไขปัญหาความร่วมมือระหว่าง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด้านการบริหารจัดการบุคลากร ได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ การน าหลักสาราณียธรรม ข้อสาธารณโภคี และสีลสามัญญตา มาบูรณาการแก้ไข 
 ปัญหา ส่งผลให้เกิดความยุติธรรม เกิดความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจ สมัครสมาน 
 สามัคคีกัน สามารถสร้างความเป็นธรรม ความพึงพอใจแก่บุคคลทุก ๆ ฝ่าย 
ถาม ๒.๕ ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาความร่วมมือ 
 ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล รวม ๔ ด้าน หรือไม่  อย่าง ไร 
ตอบ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ควรเห็นความส าคัญของการให้บริการประชาชน 
 เป็นการอยู่อย่างมีความสุขของประชาชน 

 
 



๒๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๖๐ 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
 

ภาพการสัมภาษณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๖๑ 

 
ภาพสัมภาษณ์  

นายวิรัตน์ ศรีอุไร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต เม่ือวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
ภาพสัมภาษณ์ 

นายสุรพล  ชุณหกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนือ เมื่อวันที่ ๔  สิงหาคม ๒๕๕๔ 



 

 

๒๖๒ 

 
ภาพสัมภาษณ์ 

นายณรงค์  ศรีอุไร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
ภาพสัมภาษณ์ 

นายสุชาติ  แสวงไวศยสุข นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 



 

 

๒๖๓ 

 
ภาพสัมภาษณ์ 

นายวิลาศ  สุวินัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
ภาพสัมภาษณ์ 

นายกมล  ใหม่ก๋งลาย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า เม่ือวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 



 

 

๒๖๔ 

 
ภาพสัมภาษณ์ 

นายเฉลิมเกียรติ  นพเกตุ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
ภาพสัมภาษณ์ 

นายด ารัส  พุทธรักษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงน้อย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ 



 

 

๒๖๕ 

 
ภาพสัมภาษณ์ 

นายหลิม  สาธุชาติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
ภาพสัมภาษณ์ 

นายประสิทธิ์  สมบรูณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน เมื่อวันที ่๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๗ 
 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

ภาพน าเสนอผลงานต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๘ 
 

 

 
ภาพการน าเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยองค์ตื้อ  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 



๒๖๙ 
 

 

 
ภาพการน าเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยองค์ตื้อ  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๑ 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

หนังสือรับรองการน าเสนอผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๒ 

 



 ๒๗๓ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
 

   ๑. สภาพพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
   ๒. สรุปรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๖ 
 

ก. สภาพพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๑. ประวัติความเป็นมา 

ค าขวัญประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
“แม่น้้าบางปะกงแหล่งชีวิต   พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร 
พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย   อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์” 

จังหวัดฉะเชิงเทราหรือที่นิยมเรียกกันว่า "แปดริ้ว" เคยเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในอ้านาจการ
ปกครองของขอมมาก่อนในสมัยอิทธิพลของ อาณาจักรลพบุรี (ขอม) เมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่สองฝั่ง
แม่น้้าบางปะกง เป็นไปได้ว่าชาวเมืองสมัยโบราณอาจจะเรียกชื่อแม่น้้าบางปะกงว่า คลองลึกหรือ
คลองใหญ่ ตามลักษณะที่มองเห็นแต่ด้วยอิทธิพลเขมรจึงได้ เรียกชื่อแม่น้้า เป็นภาษาเขมรว่า "สตึงเต
รง หรือ ฉทรึงเทรา" ซึ่งแปลว่า คลองลึก นั่นเอง ครั้นเรียกกันไปนาน ๆ เสียงเลยเพ้ียนกลายเป็น 
"ฉะเชิงเทรา" แต่ก็มีความเห็นอ่ืนที่แตกต่างออกไปว่าชื่อ "ฉะเชิงเทรา" น่าจะเพ้ียนมาจาก "แสงเชรา" 
หรือ "แซงเซา" หรือ "แสงเซา" อันเป็นชื่อเมืองที่สมเด็จพระบรมราชาธิราช เสด็จไปตีได้ตามที่พระราช
พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้ มากกว่า 

ส่วนความเป็นมาของชื่อ "แปดริ้ว" ก็มีเล่าขานกันมาหลายกระแส บ้างก็ว่าที่ได้ชื่อว่าเมือง
แปดริ้ว ก็เพราะขนาดอันใหญ่โตของปลาช่อนที่ชุกชุมเมื่อน้ามาแล่ จะต้องแล่ถึงแปดริ้ว หรือไม่ก็ว่ามา
จากนิทานพ้ืนบ้านเรื่อง "พระรถเมรี" เล่าว่ายักษ์ฆ่านางสิบสองแล้วช้าแหละศพออกเป็นชิ้น ๆ รวม
แปดริ้ว ทิ้งลอยไปตามล้าน้้าท่าลาดส้าหรับข้อสันนิษฐานการตั้งเมืองฉะเชิงเทรา ปรากฏครั้งแรกใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา ในฐานะหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวา  ในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
(พ.ศ. ๑๙๙๑-๒๐๓๑) แต่ส้าหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฏชัดเจนในสมัยพระนเรศวร
มหาราชที่ใช้ เมืองฉะเชิงเทราเป็นที่รวบรวมไพร่พล  เมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๖ ด้วยชัยภูมิของเมืองที่เหมาะ
แก่การท้าสงครามกองโจร ท้าให้ฉะเชิงเทราเป็นเมืองหน้าด่านที่ใช้ป้องกันศัตรู ปกป้องเมืองหลวง 
จวบจนสู่การปกครองระบบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ และในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการกระจาย
อ้านาจจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค ค้าว่าเมืองเปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ครอง
เมือง หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งเป็นปีที่มกีารตั้งภาคครั้งสุดท้ายของไทย ฉะเชิงเทราได้รับเลือก
เป็นสถานที่ภาคมีเขตความรับผิดชอบ ๘ จังหวัด  ซึ่งนับเป็นบทบาทที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์การ
ปกครองของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

“ฉะเชิงเทรา” กับ “แปดริ้ว” คือ สองชื่อที่เรียกขานเมืองนี้ “ฉะเชิงเทรา” เป็นชื่อที่ใช้
ในทางราชการ ส่วน “แปดริ้ว” เป็นภาษาท้องถิ่นที่ชาวบ้านใช้เรียกกันมาช้านาน ซึ่งทั้งสองชื่อต่างก็มี
เรื่องเล่าขานถึงความเป็นมาอย่างหลากหลายและมีสีสัน ชื่อ “ฉะเชิงเทรา” มีต้นเค้ามาจากหนังสือ
ชุมนุมพระนิพนธ์ภาคปกิณกะ ภาค ๑ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีความพาดพิงถึง
เมืองฉะเชิงเทราว่า “...ชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้าง ชื่อเขมรบ้าง เป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมร
บ้าง อย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมร แปดริ้วเป็นชื่อไทย...” นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีบาง
ท่านจึงมีความเห็นว่า “ฉะเชิงเทรา” น่าจะเพ้ียนมาจากค้าเขมรว่า “สตึงเตรง” หรือ “ฉ่ทรึงเทรา” ซึ่ง
แปลว่า “คลองลึก” ความเห็นนี้คงอาศัยเหตุผลทางภูมิศาสตร์ด้วย เพราะเมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่สอง
ฝั่งแม่น้้าบางปะกง เมื่อครั้งที่ขอมยังมีอ้านาจปกครองแผ่นดินไทยอยู่นั้น เมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ใน
อ้านาจการปกครองขิงขอมมาก่อน เป็นไปได้ว่าชาวเมืองในสมัยโบราณอาจจะเรียกแม่น้้าบางปะกงว่า 



๒๗๗ 
 

“คลองลึก”หรือคลองใหญ่ ตามลักษณะที่มองเห็น และด้วยอิทธิพลเขมรจึงไดเรียกชื่อแม่น้้าเป็นภาษา
เขมรว่า “สตรึงเตรง” หรือ “ฉ่ทรึงเทรา” ครั้งเรียกกันไปนานๆ เสียงก็เพ้ียนกลายเป็น “ฉะเชิงเทรา” 
เมืองที่อยู่บนฝั่งแม่น้้าก็พลอยได้ชื่อว่า “ฉะเชิงเทรา” ไปด้วย 

อย่างไร ก็ตาม คนจ้านวนมากมักมีความเห็นต่างอกไปว่า ชื่อ “ฉะเชิงเทรา” น่าจะเพ้ียนจาก 
“แสงเชรา” หรือ “แซงเซา” หรือ “แสงเซา” อันเป็นชื่อเมืองที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชเสด็จไปตีได้ 
ตามที่พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้มากกว่า เพราะการออกเสียงใกล้เคียงกันมาก ยิ่งเมื่อ
ประกอบความคิดท่ีว่า เมืองตั้งข้ึนในตอนต้นกรุงศรีอยุธยา อันเป็นเวลาที่ชื่อเสียงเรียงนามต่างๆ น่าจะ
เป็นค้าไทยหมดแล้ว โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเมืองอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน อย่างนนทบุรี 
นครไชยศรีและสาครบุรี ซึ่งล้วนแต่มีเชื้อสายไทยอิทธิพลอินเดีย ยิ่งท้าให้น่าเชื่อว่าเมืองนี้ไม่ใช่ค้าเขมร 
หากแต่เป็นค้าไทยที่เพ้ียนมาขากชื่อเมืองในพงศาวดารนี่เอง  

๒. สภาพโดยท่ัวไปของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
๒.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ ประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๓ องศาเหนือ 

และเส้นแวงที่  ๑๐๐ องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ ๕ ,๓๗๐.๒๘ ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ  ๓,๓๔๔,๓๗๕ ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ทางทิศตะวันออกประมาณ  ๗๕  กิโลเมตร ตาม
ทางหลวงรถยนต์หมายเลข  ๓๐๔  และประมาณ  ๑๐๐  กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข  ๓  หรือ
ประมาณ  ๙๐  กิโลเมตร ตามทางหลวงรถยนต์หมายเลข ๓๔  แยกเข้าหมายเลข ๓๑๔ และ
ประมาณ  ๖๑  กิโลเมตร ตามทางรถไฟสายตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ  จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศใต ้                ติดต่อกับ  จังหวัดชลบุรี อ่าวไทย และจังหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ  จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ  จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และ กรุงเทพมหานคร 
๒.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ราบลุ่มมีดอนเป็นบางส่วน โดยเฉพาะในเขต

อ้าเภอสนามชัยเขต และอ้าเภอท่าตะเกียบ ส่วนใหญ่ลักษณะเป็นดอน ประกอบด้วย ภูเขาเตี้ยๆ 
หลายลูก ป่าไม้ข้ึนปกคลุมทึบ เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ไม้มีค่าอุดมสมบูรณ์ บางส่วนของพ้ืนที่สูง
กว่าระดับน้้าทะเลถึง ๒๐ เมตร แต่บางส่วนอยู่ต่้ากว่าระดับน้้าทะเล 

ลักษณะดิน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท้านาในบริเวณพ้ืนที่ด้าน
ตะวันตกของจังหวัด ส้าหรับบริเวณสองฝั่งแม่น้้าบางปะกงในอ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอ้าเภอบาง
คล้า เหมาะแก่การปลูกผลไม้และไม้ยืนต้น ส่วนพื้นที่ตอนกลางและบางส่วนทางตะวันออกของจังหวัด 
เหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ส้าหรับพ้ืนที่ด้านตะวันออกของจังหวัดเป็นดินภูเขาไม่เหมาะสมในการ
เกษตรกรรม และเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ส่วนใหญ่ 

๒.๓ ลักษณะภูมิอากาศทั่วไป 
จังหวัด ฉะเชิงเทรา มีภูมิอากาศมรสุมร้อนชื้นแถวศูนย์สูตร คือ มีอากาศค่อนข้างร้อน โดยได้รับมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ฤดูหนาว) ช่วยเดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์ 
 



๒๗๘ 
 

๒.๔ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่  
จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถแบ่งสภาพการพัฒนาตามกายภาพของพ้ืนที่ ออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
พื้นที่ส่วนที่ ๑ เป็นพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของจังหวัด ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร 

จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรี มีสภาพเป็นที่ลุ่ม ได้แก่ พื้นที่อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทราบางปะกง 
บ้านโพธิ์ และอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ด้านทิศตะวันตก  ได้รับการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร และ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งตะวันออก พ้ืนที่ส่วนนี้มีแนวโน้มจะกลายเป็นย่านอุตสาหกรรม 
ชุมชนเมือง การบริการและที่อยู่อาศัย และอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ  จะเป็นตัวเร่งขยายความ
เจริญเติบโตของบ้านเมืองฉะเชิงเทรา 

พื้นที่ส่วนที่ ๒ เป็นพ้ืนที่ ฝั่งแม่น้้าบางปะกง (พ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัด) อยู่ในเขตพ้ืนที่
อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางส่วนของอ้าเภอบางคล้า อ้าเภอคลองเขื่อน อ้าเภอบ้านโพธิ์ซีก
ตะวันออก อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยวซีกตะวันออก อ้าเภอพนมสารคาม อ้าเภอราชสาส์น อ้าเภอแปลง
ยาว  อ้าเภอสนามชัยเขต  (บางส่วน)  ส่วนใหญ่ท้าการเกษตรกรรม  ปลูกข้าว ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และ
พืชไร่ ขณะนี้มีเขื่อนทดน้้าบางปะกงในท้องที่อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งได้สร้างแล้วเสร็จในต้นปี 
๒๕๔๓ ความจุต้นทุน ๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ส้าหรับอ้าเภอแปลงยาวจะเป็นเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

พื้นที่ส่วนที่ ๓ เป็น ที่ราบสลับภูเขา มีป่าไม้ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและแหล่ง ต้นน้้า ล้าธาร 
ในปัจจุบันป่าสงวนแห่งชาติ แควระบม - สียัด เนื้อที่ ๗๔๖,๖๒๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓ ก่อสร้าง
พัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่ ได้แก่ อ่างเก็บน้้าคลองสียัด ความจุ ๓๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งแล้วเสร็จ
ต้นปี ๒๕๔๓ เป็นแหล่งน้้าต้นทุนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ และกิจการ
ประปาของชุมชน 

๒.๕ การปกครอง 
การปกครองแบ่งออกเป็น ๑๑ อ้าเภอ/ ๙๑ ต้าบล/ ๘๙๒ หมู่บ้าน/๒๖ เทศบาลต้าบล/ ๑ 

เทศบาลเมือง/๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด/๗๙ องค์การบริหารส่วนต้าบล 
๓. สภาพทางเศรษฐกิจ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพ้ืนฐานด้านการเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหารเพ่ือเลี้ยงประชากรใน

ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประชาชนร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมที่สร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัด คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๑๒,๘๕๖ ล้านบาทต่อปี ผลผลิตที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่จังหวัดในด้านพืช  ได้แก่ ข้าว มันส้าปะหลัง  อ้อยโรงงาน มะพร้าว มะม่วง และหมาก 
เป็นต้น ด้านปศุสัตว์ ได้แก่  ไข่ไก่ และสุกร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมากที่สุดของประเทศ  ไก่เนื้อ เป็ด และ
โคเนื้อ  ด้านประมง มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า อาทิเช่น กุ้งกุลาด้า ปลาน้้าจืด ปลาน้้ากร่อย และกิจการ
ประมงทะเล  ส้าหรับในด้านอุตสาหกรรมนับว่าศักยภาพค่อนข้างสูง มีนักลงทุนให้ความสนใจลงทุน
มาก มีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงมาลงทุนตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม ๑,๕๕๕ โรงงาน ปริมาณเงิน
ลงทุน ๓๗๗,๑๔๕.๘๑ ล้านบาท จ้านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ๑๓๖,๖๔๕ คน ส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องทางการเกษตร อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิกส์   ชิ้นส่วนรถยนต์และ
ประกอบรถยนต์ พลาสติก และผลิตภัณฑ์จากไม้ ฯลฯ โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอบางปะกง 
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อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ้าเภอพนมสาคาม อ้าเภอบ้านโพธิ์ อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว และอ้าเภอแปลงยาว 
ตามล้าดับ มีนิคมอุตสาหกรรม ๒ แห่ง 

ส้าหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความโดดเด่นเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
ศิลป ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับประเทศและนานาชาติ  ได้แก่ องค์หลวงพ่อพุทธโสธร จังหวัด
ฉะเชิงเทรามีผู้มาเยี่ยมเยือนทั้งสิ้น ๑๕๕,๘๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๒ หรือ ๑๕๓,๗๑๙ คน เป็นผู้
เยี่ยมเยือนชาวไทย ส่วนผู้เยี่ยมเยือนอีกร้อยละ ๑.๓๘ หรือ ๒,๑๕๐ คน เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาว
ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคนต่อวัน เป็นเงิน ๑,๑๕๗.๕๙ บาท ท้าให้เกิดรายได้จาก
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เป็นเงิน ๒๔.๙๘๘ ล้านบาท ส้าหรับนักทัศนาจรมีทั้งสิ้น ๑๓๖,๔๒๐ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๗ มีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันเป็นเงิน ๗๑๐.๘๕ บาท  ท้าให้มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของนักทัศนาจรเป็นเงิน ๙๖.๙๗๔ ล้านบาท รวมรายได้จากการท่องเที่ยว ๑๒๑.๙๖๒ ล้าน
บาท โดยเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวที่มาจากหมวดซื้อสินค้า/ของที่ระลึก รองลงมาเป็นหมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๖ และ ๓๐.๗๕ ตามล้าดับ 

๔. วิสัยทัศน์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
“ฉะเชิงเทราเมืองสายน้้าแห่งชีวิต (River City of Life)” ฉะเชิงเทราเป็นเมืองที่อยู่ในลุ่มน้้า

บางปะกง และมีสายน้้าสาขามากมาย ดังนั้นฉะเชิงเทราจึงเป็นเมืองสายน้้า ชีวิต หมายถึง ความเจริญ
งอกงามอย่างต่อเนื่อง “ฉะเชิงเทราเมืองสายน้้าแห่งชีวิต” คือเมืองลุ่มน้้าบางปะกงที่มีความเจริญงอก
งามอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. พันธกิจ 

๑) พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
๒) พัฒนาระบบเกษตรกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐานเกษตรกรรมให้มั่นคงและเข้มแข็ง 
๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมชุมชน 
๔) พัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนและปรับ

โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้เพียงพอ 
๕) พัฒนาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเคียงคู่จังหวัด 
๖) พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของจังหวัดอย่าง

มีผลสัมฤทธิ์ 
๖. เป้าประสงค์รวม : 
ประชาชนมีความสุขตามเกณฑ์ความสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ๗. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง (น้้าหนัก ๖๐ %) 

                                   [สายน้้าแห่งเศรษฐกิจ (เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม, พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว) ที่มั่นคง (Life 
River of Stabled Economy)] 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน (น้้าหนัก ๔๐ %) 
[สายน้้าแห่งสังคม (คุณภาพชีวิต,ทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคง)ที่ยั่งยืน (Life River of 
Sustainable Life)] 
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๘. รายช่ือองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอ ล าดับที่ 

 ๑ เมืองฉะเชิงเทรา ๑ คลองนครเนื่องเขต 

  
๒ คลองอุดมชลจร 

  
๓ บางไผ่ 

  
๔ วังตะเคียน 

  
๕ คลองนา 

  
๖ คลองเปรง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอ ล าดับที่ 
 

 
เมืองฉะเชิงเทรา ๗ คลองหลวงแพ่ง 

  
๘ ท่าไข่ 

  
๙ บางแก้ว 

  
๑๐ บางขวัญ 

  
๑๑ บางตีนเป็ด 

  
๑๒ บางเตย 

  
๑๓ บางพระ 

  
๑๔ บางกะไห 

  
๑๕ หนามแดง 

  
๑๖ โสธร 

  
๑๗ บ้านใหม่ 

  
๑๘ คลองจุกกระเฌอ 

 
บางคล้า ๑ เสม็ดใต้ 

  
๒ ท่าทองหลาง 

  
๓ บางกระเจ็ด 

  
๔ สาวชะโงก 

๒ 
 

๕ เสม็ดเหนือ 

  
๖ หัวไทร 

  
๗ บางสวน 

 
บางน้้าเปรี้ยว ๑ ดอนฉิมพลี 

๓ 
 

๒ โพรงอากาศ 

  
๓ ศาลาแดง 

  
๔ หมอนทอง 
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๕ บางขนาก 

  
๖ บางน้้าเปรี้ยว 

  
๗ บึงน้้ารักษ์ 

  
๘ โยธะกา 

  
๙ สิงโตทอง 

    จังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอ ล าดับที่ 
 ๔ บางปะกง ๑ สองคลอง 

  
๒ หอมศีล 

  
๓ หนองจอก 

  
๔ บางเกลือ 

  
๕ ท่าสะอ้าน 

  
๖ เขาดิน 

 
บ้านโพธิ์ ๑ หนองบัว 

๕ 
 

๒ หนองตีนนก 

  
๓ แหลมประดู่ 

  
๔ สิบเอ็ดศอก 

  
๕ สนามจันทร์ 

  
๖ บางกรูด 

  
๗ เทพราช 

  
๘ ดอนทราย 

  
๙ คลองขุด 

  
๑๐ เกาะไร่ 

  
๑๑ คลองบ้านโพธิ์ 

  
๑๒ คลองประเวศ 

 
พนมสารคาม ๑ เขาหินซ้อน 

  
๒ เกาะขนุน 

  
๓ ท่าถ่าน 

  
๕ หนองยาว 

  
๖ หนองแหน 

๖ 
 

๗ เมืองเก่า 
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สนามชัยเขต ๑ คู้ยายหมี 

  
๒ ท่ากระดาน 

  
๓ ทุ่งพระยา 

๗ 
 

๔ ลาดกระทิง 

    จังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอ ล าดับที่ 
 

 
แปลงยาว ๑ แปลงยาว 

 
  ๒ หนองไม้แก่น 

๘ 
 

๓ หัวส าโรง 

  
๔ พนมสารคาม 

 
ราชสาส์น ๑ บางคา 

๙   ๒ ดงน้อย 

  
๓ เมืองใหม่ 

 
ท่าตะเกียบ ๑ คลองตะเกรา 

๑๐ 
 

๒ ท่าตะเกียบ 

 
คลองเขื่อน ๑ บางเล่า 

  
๒ บางตลาด 

  
๓ บางโรง 

  
๔ ก้อนแก้ว 

๑๑ 
 

๕ คลองเขื่อน 
 

๒. สรุปรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบูรณาการที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Reseaech 

Methodology) โดยเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสาร (Document Inteview Research) กับ  
แบบท้าการสัมภาษณ์ (Qualitative Inteview Research) ในเชิงลึกทุกมิติ ซึ่งท้าเป็นขั้นตอนในการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม ( Field Study) และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสนทนากลุ่ม จากพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต้าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการด้าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ๑. การเลือกพื้นที่การวิจัย  

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลจึงได้เลือกพ้ืนที่การวิจัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยท้าการวิจัยเนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเขตการปกครองอ้าเภอ ๑๑ แห่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล 
๗๙ แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๓ ประเภท คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต้าบล ผู้วิจัยจึงได้เลือกท่ีจะศึกษาและท้าการวิจัยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต้าบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะจังหวัดฉะเชิงเทรา มีองค์การบริหารส่วนต้าบล ครบทุกรูปแบบ คือ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลขนาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต้าบลขนาดกลาง และองค์การบริหารส่วนต้าบลขนาด
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เล็ก เป็นจังหวัดที่มีกิจกรรมความร่วมมือทุกด้าน ได้แก่ ด้านการก้าหนดนโยบาย ด้านการให้บริการ
สาธารณะ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารจัดการบุคลากร ซึ่งความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต้าบล แต่ละรูปแบบ มีลักษณะและปัญหาในการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต้าบล ที่แตกต่างกันออกไป  จึงเกิดปัญหาและมีอุปสรรคในการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกองค์การบริหารส่วนต้าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ใช้เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ 
จ้านวน ๑๑ แห่ง จากองค์การบริหารส่วนต้าบลอ้าเภอละ ๑ แห่ง ดังนี้ 

 

ล าดับที่ อ าเภอ  องค์การบริหารส่วนต าบลที่เลือก 
๑ เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองนครเนื่องเขต 
๒ บางคล้า องค์การบริหารส่วนต้าบลเสม็ดเหนือ 
๓ บางน้้าเปรี้ยว องค์การบริหารส่วนต้าบลโพรงอากาศ 
๔ บางปะกง องค์การบริหารส่วนต้าบลสองคลอง 
๕ บ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองตีนนก 
๖ พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองเก่า 
๗ สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต้าบลลาดกระทิง 
๘ แปลงยาว องค์การบริหารส่วนต้าบลหัวส้าโรง 
๙ ราชสาส์น องค์การบริหารส่วนต้าบลดงน้อย 

๑๐ ท่าตะเกียบ องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าตะเกียบ 
๑๑ คลองเขื่อน องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองเขื่อน 

 

ตารางที่ ๑.๑ แสดงรายชื่อกลุ่มตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เลือก  
 

 ๒. การศึกษาก่อนลงภาคสนาม 
ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาเอกสาร เป็นการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก้าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และน้า
สาระไปใช้ในการวิจัย และจากการสังเกตปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีองค์การบริหารส่วน
ต้าบลครบทั้ง ๓ ขนาด คือ องค์การบริหารส่วนต้าบลขนาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต้าบลขนาดกลาง 
และองค์การบริหารส่วนต้าบลขนาดเล็ก ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบล ในอดีตจะ
เน้นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรเพ่ือประโยชน์ร่วมกันให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งมีหลาย
ลักษณะในระดับหลวม ๆ ไม่เป็นทางการ เกิดจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น้าท้องถิ่น ที่มีแนวคิด
ด้านต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป จึงเกิดปัญหาและมีอุปสรรคในการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการวิจัยครั้งนี้ สามารถสร้างรูปแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต้าบลด้วยหลักสาราณียธรรม เพ่ือองค์การบริหารส่วนต้าบลสามารถน้าไปปรับใช้
ในการด้าเนินงานต่อไป 

๓. ประชากรศึกษา  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ได้แก่ นายกองค์การบริหาร

ส่วนต้าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา จ้านวน ๗๙ แห่ง จาก ๑๑ อ้าเภอ โดยเลือกนายกองค์การบริหารส่วน
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ต้าบล ซึ่งเป็นตัวแทนจากการได้คัดเลือกกันเองในแต่ละอ้าเภอเป็นคณะกรรมการชมรมองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา อ้าเภอละ ๑ แห่ง รวมองค์การบริหารส่วนต้าบล ๑๑ แห่ง โดยท้าการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๑ 
คน ได้ดังนี้  

๑) นายวิรัตน์   ศรีอุไร          นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองนครเนื่องเขต 
 ๒) นายสุรพล  ชุณหกุล         นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเสม็ดเหนือ 
 ๓) นายณรงค์  ศรีอุไร           นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโพรงอากาศ 
 ๔) นายสุชาติ   แสวงไวศยสุข   นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลสองคลอง 
 ๕) นายวิลาศ   สุวินัย            นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองตีนนก 
 ๖) นายกมล    ใหม่ก๋งลาย      นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองเก่า 
 ๗) นายเฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลลาดกระทิง 
 ๘) นายเฉลิมเกียรติ นพเกตุ     นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหัวส้าโรง 
 ๙) นายด้ารัส    พุทธรักษา      นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลดงน้อย 
 ๑๐) นายหลิม   สาธุชาติ        นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าตะเกียบ 
 ๑๑) นายประสิทธิ์  สมบูรณ์    นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองเขื่อน 
 ๔. วิธีการเลือกตัวอย่าง 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกตัวอย่างของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล เนื่องจากเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยทุกท่านที่ผู้วิจัยคัดเลือกมีต้าแหน่งเป็น
คณะกรรมการชมรมองค์การบริหารส่วนต้าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตันแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลในแต่ละอำเภอ ที่มาจากการคัดเลือกกันเองในแต่ละอ้าเภอ เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรมในระดับจังหวัด ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลแต่ละแห่งมาจากการได้รับเลือกตั้งจาก
ประชาชนโดยตรง และมีอ้านาจหน้าที่ในการก้าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายรับผิดชอบในการ
บริหารราชการองค์การบริหารส่วนต้าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต้าบล วางระเบียบ เพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล เป็นผู้บังคับบัญชาของ
พนักงานส่วนต้าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต้าบล 
 ๕. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 ๑) การศึกษาเอกสาร เป็นการศึกษาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวิจัย ที่เกี่ยวข้อง มีข้ันตอนด้าเนินการ ดังนี้ 
 ก. ส้ารวจข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ คือ คัมภีร์พระไตรปิฎก พร้อมทั้งข้อมูลจากสารทุติยภูมิ คือ 
ทฤษฎี งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้ารา หนังสือ วารสาร บทความ งานเขียน 
เป็นต้น  
 ข. น้าข้อมูลที่ได้มาจัดประเภท วิเคราะห์ อธิบายความ ตีความแล้วน้ามาสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 
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 ค. ขอค้าแนะน้าปรึกษา และความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และจากท่าน
ผู้รู้ที่มีความช้านาญการ 
 ๒) ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๖. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก การบันทึกภาพ และแบบสังเกต  
 ๗. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้ด้าเนินการตามล้าดับขั้นตอน ดังนี้  
 ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาวิจัย เรื่อง บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลด้วย
หลักสาราณียธรรมอย่างครอบคลุม ทั้งเอกสารผลงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแนวคิด ทฤษฎีการบูรณาการ การ
บริหารจัดการและการด้าเนินงาน การบริหารเชิงพุทธ องค์การและการบริหารจัดการ ภาวะผู้น้า หลัก
ธรรมาภิบาล แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอ้านาจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
องค์การบริหารส่วนต้าบล และหลักสาราณียธรรม ได้สร้างเครื่องมือได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบ
สนทนากลุ่ม โดยการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ เพ่ือหาความเชื่อมั่นแล้วจึงน้าไปให้ผู้ถูกวิจัยได้ตอบจริงเพ่ือเก็บข้อมูลต่อไป 
 ๘. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
 ได้แก่ เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) จากนายกองค์การบริหารส่วน-
ต้าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้เครื่องมือที่ได้ก้าหนดไว้ 
 ๙. การตรวจสอบข้อมูล 
 ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล ความเป็นไปได้ ผู้วิจัยมีการตรวจสอบความแม่นตรง (Validity) และ
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของข้อค้าถามภาคสนามทุกครั้งที่เก็บข้อมูล ด้วยการดูว่าข้อค้าถามได้
สื่อความหมายตรงตามท่ีต้องการหรือไม่ ทดสอบกับสภาพแวดล้อม และข้อมูลอ่ืนที่มีอยู่เดิมจากแหล่ง
อ่ืน ๆ ในลักษณะทดสอบตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือจะได้ข้อมูลที่
มีความแม่นย้าและมีความเชื่อถือได้มากที่สุด จากการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ จากสนทนา
กลุ่ม ของข้อมูลประชากรศึกษา ด้วยการตรวจสอบข้อมูลในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑) ตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Member Checks) โดยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือ
ผู้ให้ข้อมูล หรือหลักฐานต่าง ๆ จากภาคสนามที่วิจัย (Audience Members) ตรวจสอบความถูกต้อง
ของหลักฐานข้อมูล 
 ๒) ตรวจสอบด้วยกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเพ่ือนนักวิจัย (Pee Examination) โดยการขอร้อง
ให้บุคคลหรือเพ่ือนนักวิจัย ให้ข้อมูลและรายละเอียด แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ ตลอดถึงการตั้ง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักฐานและข้อมูล แบบแผนที่เป็นแก่นสารที่ท้าการวิเคราะห์ ได้จากข้อมูลหลักฐานที่
เก็บไว้ รวบรวมได้จากสนามการวิจัย 
 ๓) เชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยแบบวิธีสามเส้า (Triangulation Method)  กล่าวคือ  การตรวจสอบ
ด้านเวลา การตรวจสอบด้านสถานที่ การตรวจสอบบุคคล ว่าหากเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านั้นต่างกันออกไป  
ข้อมูลตรงกันหรือไม่ ซึ่งในการได้ข้อมูลครั้งนี้เห็นได้ว่าไม่ต่างกัน  เพ่ือสะท้อนให้เห็นข้อมูลหลักฐานและ
ผลงานการวิจัย โดยอาศัยการตีความหมายของข้อมูล หลักฐานที่เก็บรวบรวมได้มีความไว้วางใจได้ว่ามี
ความถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงที่น้าเสนอไป ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น จะกระท้าได้โดยวิธีการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลจากหลายแหล่ง (Data Trianqulation) หลากหลายวิธี (Methoddogicial Trianqulation) และ
โดยนักวิจัยหลายคน (Investiqator Trianqulation) เพ่ือที่จะตรวจสอบความไว้วางใจ ตลอดจนการ
เข้าถึงข้อเท็จจริงได้ (Fact) หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและเพ่ือให้การท้างานวิจัย 
ครั้งนี้ มีความน่าเชื่อถือ 
 ๑๐. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากการเก็บข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยน้าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า จากเอกสาร การ
สัมภาษณ์และ การสนทนากลุ่ม มาตรวจสอบข้อมูลด้านความถูกต้อง ความเพียงพอและความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล น้าข้อมูลมาจัดเรียงโดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆ หรือเป็นประเภทให้อยู่ในหมวดเดียวกัน ซึ่ง
จ้าแนกเป็นข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและตามลักษณะข้อมูล หลังจากนั้น ก็จะน้าข้อมูลมา
วิเคราะห์และแปรความหมาย ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และวิเคราะห์จากบุคคลที่ได้ท้าการสัมภาษณ์และ
สนทนากลุ่ม แล้วน้าสาระส้าคัญที่เหมาะสมกับบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบล
ด้วยหลักสาราณียธรรมตามกระบวนการและรูปแบบการวิจัย 
 ๑๑.  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เนื่องจากการท้าการวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยที่ใช้การวิจัยแบบบูรณาการ คือ การวิจัยเชิง
คุณภาพแบบวิจัยเอกสาร กับแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
จะน้าเสนอข้อมูลภาคสนามด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ 
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ประวตัิผู้วิจัย 
 
ชื่อ - นามสกุล : นางแสงเดือน  วิลัยพันธ์ 
วัน เดือน ปี เกิด : วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ภูมิล าเนา : ต าบลตะพง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ที่อยู่ปัจจุบัน : ๘/๒ หมู่ ๘ ต าบลบางพระ  
  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 
ที่ท างานปัจจุบัน : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก 
  อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๑๔๐ 
การศึกษา   
 พ.ศ. ๒๕๓๗ : ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ : ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 พ.ศ. ๒๕๕๓ : ธรรมศึกษาตรี  
การท างาน   
 พ.ศ. ๒๕๓๑ : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑ ที่ท าการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 พ.ศ. ๒๕๓๙ : ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓) อ าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
 พ.ศ. ๒๕๓๙ : ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนา อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 พ.ศ. ๒๕๔๓ : ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) 
 ถึงปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก อ าเภอบ้านโพธิ์  
   จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 พ.ศ. ๒๕๔๙ : อาจารย์พิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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