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บทคดัย่อ 
 

 วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 2) เพื่อศึกษาหลกัสัปปุริสธรรม 3) เพื่อบูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดว้ยหลกัสัปปุริสธรรม 4) เพื่อน าเสนอแนวทางและการสร้างองคค์วามรู้ใหม่เก่ียวกบั“รูปแบบ
การบูรณาการการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ยหลกัสัปปุริสธรรม” 
 การศึกษาใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบเอกสาร ผูว้ิจยัไดเ้ลือกพื้นท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงใชก้ารเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth 
Interview) จากประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
ฉะเชิงเทราจ านวน 11 คน เพื่อหาการยืนยนัค าตอบของผลการวิจยัเชิงคุณภาพแบบเอกสารน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าวเิคราะห์โดยพรรณนา  
 การวิจยัได ้บูรณาการการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ยหลกัสัปปุริสธรรม 
โดยการใชห้ลกัสัปปุริสธรรม 7 ไดแ้ก่ ธมัมญัญุตา (การรู้จกัเหตุ) อตัถญัญุตา (การรู้จกัผล) อตัตญัญุ
ตา (การรู้จกัตน) มตัตญัญุตา (การรู้จกัประมาณ) กาลญัญุตา (การรู้จกักาล) ปริสัญญุตา (การรู้จัก
ชุมชน) และปุคคลปโรปรัญญุตา (การรู้จกักบับุคคล) กบัการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นบริหารงานบุคคล 2) ดา้นการศึกษา 3) ดา้นบริหารงบประมาณ 4) ดา้น
สาธารณสุข และ 5) ดา้นการบริการสาธารณะ   

ผลการวจัิยพบว่า บูรณาการการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ยหลกัสัปปุริสธรรม ดงัน้ี 
1. ด้านการบริหารงานบุคคล ไดใ้ช้หลกัสัปปุริสธรรม ท าให้มีการวางแผนงานท่ีดีมีระบบ

ในการด าเนินงานได้ตรงตามเป้าหมายยิ่งข้ึน สามารถท าให้เกิดความเป็นธรรม ลดปัญหาความ
ขดัแยง้ ลดภาวะความเสียหาย ความส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย ส่งผลให้เกิดผลดีข้ึน การด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  



 ข 

 2. ด้านการศึกษาได้ใช้หลักสัปปุริสธรรม ท าให้มีการวางแผนงานท่ีดีมีระบบในการ
ด าเนินงาน ตรงตามเป้าหมายยิ่งข้ึน ลดภาวะการดอ้ยประสิทธิภาพการบริหาร ลดความเสียหายการ
ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท าใหก้ารด าเนินงานเกิดผลส าเร็จดีข้ึน 

3. ด้านบริหารงานงบประมาณ ไดใ้ช้หลกัสัปปุริสธรรม ท าให้จดัสรรงบประมาณเกิดประโยชน์
สูงสุดอยา่งคุม้ค่า เกิดความเป็นธรรม ลดปัญหาความขดัแยง้ ความไม่เสมอภาค เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

4. . ด้านสาธารณะสุข ได้ใช้หลักสัปปุริสธรรมท าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนด้าน
สุขภาพและจิตใจ และเป็นการลดภาวะความเส่ียงต่อโรคภัยไข้เจ็บการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ด้านบริการสาธารณะ ได้ใช้หลกัสัปปุริสธรรม ท าให้มีการวางแผนงานท่ีดีมีระบบใน
การด าเนินงานดา้นการบริการสาธารณะ ตรงตามเป้าหมายยิ่งข้ึน ลดภาวะ ความเสียหาย เสียเวลา 
ความส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานท าให้การด าเนินงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและไดรั้บความพึง
พอใจ 

การด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ท่ีผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัไดใ้ชห้ลกัสัปปุริสธรรม
จะแสดงผลออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นสามเหล่ียมแห่งความส าเร็จท่ีดีข้ึน สามารถน ามาสร้าง
รูปแบบ “GEO” MODEL เป็นโมเดลแห่งการด าเนินงานท่ีไดผ้ลดียิ่งข้ึน สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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ABSTRACT 
 The purposes of this thesis were 1) To study operating of an organization administrates 2) 
To study Sappurisadhamma. 3) Integration of administration of Subdistrict Administrative Organization 
with Sappurisadhamma. 4) To present the trend and building new knowledge about the format 
something operating integration of administration of Subdistrict Administrative Organization with 
Sappurisadhamma. 

The education uses the way researches quality manner (Qualitative Research) like 
document the researcher has chosen organization area administrates Tumbol province 
Chacherngsao part , which use data saving with interviewing manner deep (In depth Interview) 
from the people who use in the research this time be 1 1  organization presidents administrate 
Tumbol province Chacherngsao amount person part for seek answer proof of research manner 
quality result like document lead the data has that to come to analysis by describe. 

The research Integration of Administration of Subdistrict Administrative Organization with 
Sappurisadhamma when striking with Sappurisadhamma 7 for example Dhammannuta : knowing 
the law and the cause, Attannuta : knowing the meaning, Attannuta : knowing oneself, 
Mattannuta : moderation, Kalannuta : knowing the proper time , Parisannuta : knowing the 
assembly and the society and Puggalannuta : knowing the individual and different individual with 
operating of an organization administrates 5 Kinds for example 1) Personnel administration 2) 
educational administration 3) budget administration 4) public health administration and 5) public 
service administration. 
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The results of the study showed that :- 
1 . Personnel administration get use with Sappurisadhamma make have planning work has 

good systematically in operating straight follows the aim increasingly can cause the fairness 
decrease conflict problem decrease damage condition waste time expenses wastage cause the 
usefulness has gone up operating efficiently. 

2  Educational administration get use with Sappurisadhamma make have planning work 
good systematically in operating straight follow the aim increasingly decrease inferioring 
efficiency administration condition decrease consuming expenses damage in operating.  

3 . Budget administration get use with Sappurisadhamma make allocate the budget is born 
topmost advantage worthwhilely be born the fairness decrease conflict problem inequality 
increase efficiency. and the effect. 

4 .  Public Health administration get use with Sappurisadhamma to cause the advantage 
builds side people the health and the mind and condition risk reduction builds the illness 
operating efficiently.  

5 .  Public Service administration get use with Sappurisadhamma make have planning 
work good systematically in operating side public serve straight follow the aim increasingly 
decrease the condition damage waste time expenses wastage in operating makes operating is born 
the advantage builds people and receive the contentment.  

Operating of an organization administrates Tumbol part at the executive and the executor 
get use Sappurisadhamma to show come out efficiently is triangular the success that improves can 
bring build the format “GEO” MODEL be the watermelon abundantly operating effective 
superior goes up can apply in operating of an organization administrates Tumbol part efficiently 
and the effect. 
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กติติกรรมประกาศ 

วทิยานิพนธ์เร่ือง “บูรณาการการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ยหลกัสัปปุริส
ธรรม” น้ีส าเร็จลงไดเ้พราะไดรั้บความกรุณาจากหลายท่าน หลายฝ่าย ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะน าให้
ก าลงัใจดว้ยดีตลอดมา ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่าย ดงัน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีไดใ้ห้โอกาสผูว้ิจยัเขา้มาศึกษา 
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผูว้ิจ ัย ขอกราบ
ขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามเมตตากรุณาเป็นอยา่งยิง่  

ขอกราบนมสัการขอบพระคุณอย่างสูงแด่ พระครูปลดัสัมพิพฒันวิริยาจารย(์ดร.) คณบดี
บณัฑิตวิทยาลยั พระอาจารยท่ี์เป็นประธานในงานวิจยัคร้ังน้ี ท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน าและตรวจงาน
ใหอ้ยา่งละเอียดอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งยงัใหก้ าลงัใจแก่ผูว้จิยัเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด 

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ซ่ึงประกอบด้วย พระครูปลัด        
สัมพิพฒันวิริยาจารย ์(ดร.) ประธานกรรมการ ดร.บุญร่วม ค าเมืองแสน อาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร. 
สาลินี รักกตญัญู กรรมการ ท่ีไดใ้ห้ความเมตตาเสียสละเวลา แนะน าแนวทางเพื่อปรับปรุงแกไ้ขใน
ส่วนท่ีบกพร่อง จนท าใหว้ทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จสมบูรณ์  

ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านท่ีไดต้รวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัจนเสร็จเรียบร้อย 
ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบล และเจา้หน้าท่ี ทุกคน ท่ีอ านวยความสะดวกและให้ขอ้มูล ขอขอบคุณ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์เชิงลึกทุกคน ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีของมหามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัทุกท่าน
ท่ีไดช่้วยในการติดต่อประสานงานต่างๆ เป็นอยา่งดี รวมทั้งเพื่อน ๆ ท่ีใหก้ าลงัใจดว้ยดีเสมอมา  

ขอขอบคุณ ครอบครัว กวกัหิรัญ คุณสุฑิตา เช้ือช้าง และคุณสนชยั แดงมี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าสะอา้น ท่ีใหโ้อกาสไดศึ้กษา  

ขอขอบคุณ บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) บริษทัออโตเ้มททอล
พาร์ท จ ากดั และบริษทั เอเซีย โกลเดน้ไรซ์ จ  ากดั ท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้นทุนการศึกษา 

ผลประโยชน์อันพึ งมีใด ๆ  จากวิทยานิพนธ์ น้ีผู ้วิจ ัยขอใช้เป็น เค ร่ืองสักการบูชา                   
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พระคุณของบิดามารดา บูชาพระคุณของครูอาจารย ์ท่ีได้
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ท่ีมีคุณค่ายิ่ง ขอแผคุ่ณงามความดีแก่อารยชน เพื่อนมนุษยแ์ละสรรพสัตว ์                                   
ทุกรูปนาม  

 
       วา่ท่ีร้อยโทสมโพชน์  กวกัหิรัญ 
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สารบัญค าย่อ 

 ผูว้ิจยัใชพ้ระไตรปิฎกฉบบัมหามกุฏราชวิทยาลยั และพระไตรปิฎกฉบบัสังคายนาในพระ
บรมราชูปถมัภ ์ในการอา้งอิง โดยมีค ายอ่ และค าเตม็ของคมัภีร์เรียงตามล าดบั ดงัน้ี 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การบริหารราชการแผ่นดินปัจจุบัน เน้นการบริหารแบบใหม่ (Modern Public Management) 
หรือเรียกว่าการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ มีหลักการส าคัญคือ การกระจายอ านาจ (Decentralization) 
เพราะในแต่ละสังคมได้มีการพัฒนาการขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้กระบวนการทางสังคมต้องปรับเปลี่ยน
ตามให้ทันยุคสมัย การก าหนดทิศทางและการด าเนินนโยบายจากส่วนกลางจึงต้องมีการกระจาย
อ านาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด การกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น หมายถึงการมอบ
อ านาจการปกครองให้คนในท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง มีงบประมาณในการด าเนินงาน มี
เจ้าหน้าที่ของตนเอง และ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น  ๆ มีสิทธิในการ
ปกครองตนเอง ด าเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ตามความต้องการของท้องถิ่น โดยไม่
ขัดต่อนโยบายของรัฐ  

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล มี
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และ พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งจะมีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายบริหารจัดการ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ซึ่งเป็นฝ่ายการเมือง และมี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นข้าราชการประจ า ที่ต าแหน่งสูงสุด
ของพนักงานส่วนต าบล เป็นผู้น านโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไปปฏิบัติ และเป็น
ผู้รับผิดชอบร่วมบริหารจัดการ การด าเนินงานกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามอ านาจหน้าที่ 
ได้แก่ การด าเนินงาน ด้านบริหารบุคคล ด้านการศึกษา ด้านบริหารงบประมาณ ด้านสาธารณสุข 
และด้านบริการสาธารณะ เป็นต้น องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เล็กที่สุด 
มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานของตนเอง อันเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
(Basic Democracy) ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักปกครองตนเอง (Self Government) และ
พัฒนาแบบพ่ึงตนเองทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม องค์การบริหารส่วนต าบล แต่ละแห่งจะมี
ลักษณะบริหารจัดการไม่เหมือนกัน มีขนาดโครงสร้างไม่เหมือนกัน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง และ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก ซึ่งแต่ละ
แห่งมีความแตกต่างกันในลักษณะของ การด าเนินงาน ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การศึกษา ด้านบริหารงบประมาณ ด้านสาธารณสุข และด้านบริการสาธารณะ เป็นต้น จึงท าให้มี
ปัญหาในการด าเนินขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ปฏิบัติไม่เหมือนกันทั้งที่ใช้กฎหมายเดียวกัน ใน
ส่วนของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มาจากการเลือกตั้ง
จากประชาชนโดยตรง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ในการบริหารจัดการ การ
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ด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล และการน าหลักธรรมพุทธปรัชญา ของพระพุทธศาสนามา
ใช้ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่งจึง
มีปัญหา และก่อให้เกิดความขัดแย้งในองค์การ ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพนักงานส่วนต าบลที่เป็น
ข้าราชการประจ า ที่เป็นผู้น านโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไปปฏิบัติ มีความขัดแย้งกัน
กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในด้านนโยบายที่ขัดต่อ ระเบียบกฎหมาย จึงไม่สามารถขับเคลื่อน
ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์การบริหารส่วนต าบลมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
กฎหมายและมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ท าให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญ ในการ
ด าเนินงาน จึงเกิดมีปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลเสียหาย
ต่อองค์การ และประชาชน จึงจ าเป็นต้องหาทางแก้ไข โดยการศึกษาวิจัย เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และ
สร้างรูปแบบใหม่ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่วิจัยในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการท าการวิจัยองค์กรปก
ปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีเขตการปกครองอ าเภอ 11 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 79 ตามกฎหมายได้ก าหนดองค์การ
บริหารส่วนต าบล แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดกลาง และองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลมี
ลักษณะแตกต่างกันทางด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านบริหารงบประมาณ ด้าน
สาธารณสุข และด้านบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงเกิดปัญหาและมีอุปสรรคใน
ขั้นถึงระดับของความขัดแย้ง จะต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งในปัจจุบันการ
ด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังขาดการน าหลักพุทธศาสนามาใช้ในการ
ด าเนินงาน และรูปแบบการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ชัดเจน ต่างองค์การบริหารส่วน
ต าบล ต่างท าตามที่ผู้บริหารคิดแบบตามใจตนเอง ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนดและให้
อ านาจไว้ องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความหลากหลาย ที่ต่างกัน จึงมีปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพจะต้องด าเนินงาน และบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีลักษณะที่สอดคล้องในการบริหารจัดการ
ร่วมกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการท าการวิจัยเรื่องบูรณาการการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม ซึ่งกระบวนการวิจัยนี้สามารถแก้ไขปัญหา การ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เพราะการวิจัยเป็นกระบวนการแบบสากลที่เป็นการยอมรับ
โดยทั่วไป และสามารถสร้างรูปแบบหรือองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ  บูรณาการการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม น าไปใช้ในการด าเนินงานและบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินงานให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ก าหนดไว้ และน าหลักสัปปุริสธรรม มาใช้ 
 ดังนั้น ด้วยเหตุผลของความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะท าการวิจัย เรื่อง บูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม 
เพ่ือจะได้น ามาเป็นกรอบในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยน า
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หลักพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก ที่ผู้วิจัยได้น าหลักสัปปุริสธรรม7 เป็นธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ท าให้
เป็นธรรมของผู้ดี คุณสมบัติของผู้ดี ประกอบด้วย เป็นคนรู้จักเหตุ เป็นคนรู้จักผล เป็นคนรู้จักตน เป็น
คนรู้จักประมาณ เป็นคนรู้จักกาล เป็นคนรู้จักชุมชน และเป็นคนรู้จักบุคคล มาเป็นรูปแบบบูรณาการ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือจะได้รูปแบบบูรณาการการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา ในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 
1.2 ปัญหำวิจัย 
  1.2.1 การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างไร 
  1.2.2 หลักสัปปุริสธรรมเป็นอย่างไร 
  1.2.3 การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรมเป็นอย่างไร 
  1.2.4 บูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  1.3.1 เพ่ือศึกษาการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.3.2 เพ่ือศึกษาหลักสัปปุริสธรรม 
  1.3.3 เพ่ือบูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม 
 1.3.4 เพ่ือน าเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “ รูปแบบการบูรณาการ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม” 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Inteview Research) ที่บูรณาการ
ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสาร กับการวิจัยเชิงคุณภาพแบบบูรณาการ คือการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเนื้อหาการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล หลักสัปปุริสธรรม โดย
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารขั้นต้น ได้แก่พระไตรปิฎก เอกสารเพ่ิมเติมจากเอกสารอ่ืน ๆ ได้แก่
อรรถกถา ฎีกา หนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จนพบประเด็นที่สามารถ
น าหลักสัปปุริสธรรมมาบูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ นอกจากนี้ได้มีการ
เก็บประเด็นส าคัญ การน าหลักสัปปุริสธรรมมาบูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล มาสร้างแบบสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิคือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 
11 คน เพ่ือหาความน่าเชื่อมั่นของข้อมูล งานวิจัยนี้เป็นการบูรณาการการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม เป็นหลัก 
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1.5 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยได้
เก็บรวบรวบข้อมูลจากเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย  โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1.5.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎก 
 1.5.2 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ คือ อรรถกถา ฎีกา หนังสือ บทความ วารสาร 
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1.5.3 น าประเด็นส าคัญ คือบูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย
หลักสัปปุริสธรรม ไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือหาความเชื่อมั่นคือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 11 คน 
 1.5.4 ศึกษาบูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม จาก
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาด้วยการตีความ แปลความ แล้วรวบรวมเรียบเรียงให้ถูกต้อง 
 1.5.5 น าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยบูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม วิเคราะห์การบูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย
หลักสัปปุริสธรรม ตามข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงเอกสารและสนับสนุนการวิเคราะห์ด้วยความเห็นที่
ได้จากจากสัมภาษณ์โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและน าค าสัมภาษณ์มาสนับสนุนไปทีละประเด็นจน
ครบประเด็น มาเสนอแนวทางและสร้างองค์ความรู้ใหม่ Modle เกี่ยวกับของการบูรณาการการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.6.1 ท าให้ทราบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.6.2 ท าให้ทราบหลักสัปปุริสธรรม 
  1.6.3 ท าให้ทราบบูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม 
 1.6.4 ท าให้สามารถน าเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ“ รูปแบบการ 
บูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม” 
 1.6.5 ท าให้สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  
 
1.7 เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้ได้น าการศึกษา ค้นคว้า ทฤษฎีแนวคิด จาก พระไตรปิฎก อรรถคาถา 
ฎีกา อนุฎีกา นวโกวาท บทความ เอกสาร และผลงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1.7.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการบริหารจัดการ 
 1.7.2 แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.7.3 แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจการปกครอง 
 1.7.4 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารและการด าเนินงาน 
 1.7.5 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
 1.7.6 แนวคิดเก่ียวกับการศึกษา 
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 1.7.7 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
 1.7.8 แนวคิดเก่ียวกับงานสาธารณสุข 
 1.7.9 แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
 1.7.10 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
1.7.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กำรและกำรบริหำรจัดกำร 
 การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้น าการศึกษา ค้นคว้า ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการบริหารจัดการ ในการบูรณา
การการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม รายละเอียดดังได้กล่าวไว้ดังนี้  
 แนวทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการบริหารจัดการได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับองค์การและการบริหารจัดการ ได้แก่1 
 ตัวแบบเชิงกำรจัดกำร (Management Model) มุ่งสนใจไปที่ความสามารถขององค์กร โดย
อธิบายว่าความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับสมรรถนะขององค์การ ซึ่งพิจารณาได้
จากความเหมาะสมของโครงสร้างองค์การ ความเพียงพอของจ านวนและความรู้ความสามรถของ
บุคลากร รวมทั้งความพร้อมด้านงบประมาณ สถานที่และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วย 
ซึ่งถ้าองค์การมีสมรรถนะต่ า การน านโยบายไปปฏิบัติย่อมประสบความส าเร็จ แต่ถ้าองค์การมี
สมรรถนะต่ า การน านโยบายไปปฏิบัติย่อมประสบความล้มเหลว 
 ตัวแบบเชิงกระบวนกำรรำชกำร (The Bureaucratic Model) ให้ความส าเร็จในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย และผู้น านโยบายไปปฏิบัติแต่ละระดับ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ระดับล่าง (Street Level Burea Uerats) ซึ่งต้องใกล้ชิดกับประชาชน แนวคิดนี้ให้เห็นว่าถ้าผู้น า
ก าหนดนโยบายหรือผู้บริหารโครงการ พัฒนาขาดความเข้าใจสภาพความเป็นจริงของหน้าที่ประจ าวัน
ของตน ย่อมท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบความล้มเหลว 
 ค าว่า การบริหาร (administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน  “administatrae” 
หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมาย
ใกล้เคียงกับค าว่า “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับ
ความหมายดั้งเดิมของค าว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ 2 
  ส่วนค าว่า การจัดการ (management) นิ ยมใช้ ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิ จซึ่ งมี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือมุ่งแสวงหาก าไร (profits) หรือก าไรสูงสุด (maximum profits) ส าหรับ
ผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ (by product) เมื่อ
เป็นเช่นนี้ จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการ
สาธารณะทั้งหลาย (public services) แก่ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกว่า การ
บริหารจัดการ (management administration) เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น เช่น การน าแนวคิด
ผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช้ในวงราชการ การบริหาร
ราชการด้วยความรวดเร็ว การลดพิธีการที่ไม่จ าเป็น การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจ

                                                 
1สมพงศ์ เกษมสิน, กำรบริหำร, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานชิ, 2514), หน้า 13. 
2เรื่องเดียวกัน,หน้า 13. 
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ด้วยการให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น จากการที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข้ามา
รับสัมปทานจากภาครัฐ เช่น ให้สัมปทานโทรศัพท์มือถือ การขนส่ง เหล้า บุหรี่ อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจ
ก็ได้ท าประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนได้เช่นกัน เช่น  จัดโครงการคืนก าไรให้สังคมด้วยการ
ลดราคาสินค้า ขายสินค้าราคาถูก หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 3 
  การบริหาร บางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน
ใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของ
หน่วยงาน และ/หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น 
1) การบริหารนโยบาย (Policy) 2) การบริหารอ านาจหน้าที ่(Authority) 3) การบริหารคุณธรรม (Morality) 4) การบริหาร
ที่เกี่ยวข้องกับสังคม (Society) 5) การวางแผน (Planning) 6) การจัดองค์การ (Organizing) 7) การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (Staffing) 8) การอ านวยการ (Directing) 9) การประสานงาน (Coordinating) 10) การรายงาน Reporting) และ 11) 
การงบประมาณ (Budgeting) เช่นนี้ เป็นการน า “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อ
การบริหาร” ที่เรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้
ความหมาย พร้อมกันนี้ อาจให้ความหมายได้อีกว่า การบริหาร  หมายถึง การด าเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ คน สิ่งของ  และ
หน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น 1) การบริหารคน (Man) 2) การบริหารเงิน (Money) 3) 
การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) 4) การบริหารงานทั่วไป (Management) 5) การบริหารการ
ให้บริการประชาชน (Market) 6) การบริหารคุณธรรม (Morality) 7) การบริหารข้อมูลข่าวสาร 
(Message) 8) การบริหารเวลา (Minute) และ 9) และการบริหารการวัดผล (Measurement) เช่นนี้ 
เป็นการน า “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า 9M แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้
ความหมาย4 
 การให้ความหมายทั้ง 2 ตัวอย่างที่ผ่านมานี้ เป็นการน าหลักวิชาการด้านการบริหาร คือ 
“กระบวนการบริหาร” และ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” มาใช้เป็นแนวทางหรือกรอบ
แนวคิดในการให้ความหมายซึ่งน่าจะมีส่วนท าให้การให้ความหมายค าว่าการบริหารเช่นนี้ครอบคลุม
เนื้อหาสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการบริหาร การด าเนินงาน ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็นวิชาการ และมี
กรอบแนวคิดด้วย นอกจาก 2 ตัวอย่างนี้แล้ว ยังอาจน าปัจจัยอ่ืนมาใช้เป็นแนวทางในการให้
ความหมายได้อีก เป็นต้นว่า 3M ซึ่งประกอบด้วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) 
และการบริหารงานทั่วไป (Management) และ 5 ป ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประหยัด ประสานงานและประชาสัมพันธ์ เพ่ือช่วยเพ่ิมความเข้าใจการบริหารมากขึ้น จึงขอน า
ความหมายค าว่าการบริหาร การจัดการ และการบริหารจัดการ มาแสดงไว้ด้วย เช่น 
 สมพงศ์ เกษมสิน ในปี พ.ศ. 2514 มีความเห็นว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และ
ศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร (Administrative resource) เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ 

                                                 
3เรื่องเดียวกัน,หน้า 14. 
4เรื่องเดียวกัน,หน้า 14-15.  
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มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (process of administration) เช่น POSDCoRB Model 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ5 
 ติน ปรัชญพฤทธิ์ ในปี พ.ศ. 2535 มองการบริหารในลักษณะที่เป็นกระบวนการโดยหมายถึง
กระบวนการน าเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวข้องกับการ
น าเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ6  
 ธงชัย สันติวงษ์ ในปี พ.ศ. 2543 กล่าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ 3 ด้านคือ 1) ใน
ด้านที่เป็นผู้น าหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
ปฏิบัติตนเป็นผู้น าภายในองค์การ 2) ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า งานบริหารจัดการ หมายถึง 
การจัดระเบียบทรัพยากรต่างๆในองค์การและการประสานกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน  3) ในด้านของ
ความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท าให้งานต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยการ
อาศัยบุคคลต่างๆเข้าด้วยกัน7  
 บุญทัน ดอกไธสง ในปี พ.ศ. 2537 ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรที่
มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ หรือประเทศ หรือ
การจัดการเพ่ือผลก าไรของทุกคนในองค์การ8  
 ไพบูลย์ ช่ำงเรียน ในปี พ.ศ. 2532 ให้ความหมายการบริหาร หมายถึง ระบบที่ประกอบไป
ด้วยกระบวนการในการน าทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมาด าเนินการเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล9  
 สรุปว่า การบริหาร หมายถึงการบริหารในลักษณะที่เป็นกระบวนการโดยน าเอาการตัดสินใจ 
และนโยบายไปปฏิบัติ อาศัยการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด มาด าเนินการเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 วิรัช วิรัชนิภำวรรณ ในปี พ.ศ. 2545 มีความเห็นว่า การบริหารในฐานะที่เป็นกระบวนการ 
หรือกระบวนการบริหาร เกิดได้จากหลายแนวคิด เช่น โพสคอร์บ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ 
ลูเทอร์ กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอล เออร์วิค (Lyndall Urwick) ประกอบด้วยขั้นตอนการบริหาร 7 ประการ 
ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอ านวยการ (Directing) 
การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะที่กระบวนการบริหาร
ตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 

                                                 

 5เรื่องเดียวกัน,หน้า 15-16. 
 6ติน ปรัชญพฤทธิ์, กำรบริหำรจัดกำร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย, 2535), หน้า 10. 

7ธงชัย สันติวงษ์, องค์กำรและกำรบริหำร, พิมพ์ครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช, 2543), หน้า 21-22.  
 8บุญทัน ดอกไธสง, กำรจัดองค์กำร , พิมพ์ครั้งที่  4, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2537), หน้า 1.  
 9ไพบูลย์ ช่างเรียน, วัฒนธรรมกำรบริหำร, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2532), หน้า 17. 
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(Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือ
รวมเรียกว่า พอคค์ (POCCC) 10  
 สมพงศ์ เกษมสิน ในปี พ.ศ. 2523 กล่าวไว้ว่า ค าว่า การบริหารนิยมใช้กับการบริหารราชการ หรือ
การจัดการเกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งมีศัพท์บัญญัติว่า รัฐประศาสนศาสตร์ (public administration) และค าว่า การ
จัดการ (management) นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ สมพงศ์ 
เกษมสิน ยังให้ความหมายการบริหารไว้ว่า การบริหารมีลักษณะเด่นเป็นสากลอยู่หลายประการดังนี้  
 1) การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
 2) การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ  
 3) การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน  
 4) การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ 
 5) การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล  
 6) การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่วมใจ (collective mind) 
จะก่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (group cooperation) อันจะน าไปสู่พลังของกลุ่ม (group effort) 
ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 7) การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผล 
 8) การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์9) การบริหารไม่
มีตัวตน (intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์11  
 อนันต์ เกตุวงศ์ ในปี พ.ศ. 2523 ให้ความหมายการบริหาร ว่า เป็นการประสานความ
พยายามของมนุษย์ (อย่างน้อย 2 คน) และทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือท าให้เกิดผลตามต้องการ12 
 ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน การท างานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท าภายในสภาพ
องค์การที่กล่าวนั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานใน
องค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้ง
ข้อมูลสนเทศต่าง ๆ เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม 
(Peter F. Drucker)13 
 เฟรดเดอร์ริค ดับบลิว. เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า งาน
บริหารทุกอย่างจ าเป็นต้องกระท าโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นเพ่ือประโยชน์ส าหรับ

                                                 

 10วิรัช วิรัชนิภาวรรณ , กำรบริหำรเมืองหลวงและกำรบริหำรท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกำ 
อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โฟร์เพซ, 2545), หน้า 39.  
 11สมพงศ์ เกษมสิน, กำรบริหำร, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน้า 5-6.  
 12อนันต์ เกตุวงศ์, กำรบริหำรกำรพัฒนำ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2523), 
หน้า 27. 

13สมพงศ ์เกษมสิน, กำรบริหำร, (พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน้า 6. 
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ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 14(Frederick W. Taylor อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, กำรบริหำร (พิมพ์ครั้งที่ 7, 
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน้า 27.) 
 แฮร์โรลด์ คูนตซ์ (Harold Koontz) ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป็นอุปกรณ์การจัดการนั้น15  
 เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กล่าวถึงการบริหารว่าหมายถึง กิจกรรมที่
บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์16 
 วิรัช วิรัชนิภำวรรณ ในปี พ.ศ. 2548 กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการ (management administration) การ
บริหารการพัฒนา (development administration) แม้กระทั่งการบริหารการบริการ (service administration) แต่ละ
ค ามีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย 3 ส่วน คือ  
 1. ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ  และ/หรือ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ น ามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  
 2. มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย  3 ขั้นตอน คือ การคิด (thinking) หรือการ
วางแผน (planning) การด าเนินงาน (acting) และการประเมินผล (evaluating)  
 3. มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมขึ้น ส าหรับส่วนที่แตกต่างกัน  คือ แต่
ละค ามีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื่องการน าแนวคิดการจัดการของภาคเอกชน
เข้ามาใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลก าไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เป็นต้น  ในขณะที่การ
บริหารการพัฒนาให้ความส าคัญเรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผน  แผนงาน โครงการ 
(policy, plan, program, project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารการบริการ
เน้นเรื่องการอ านวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน17  
 สรุปว่า การบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ ที่สังคมซึ่ง
จะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้น ากลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม 
ด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนด มีกระบวนการบริหารจัดการ ตามหลัก(POSDCoRB) โดยอาศัย
ปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป็นอุปกรณ์การจัดการ18 เพ่ือให้เกิดความสุขและความ
สงบเรียบร้อย ซึ่งอาจเรียกว่าผู้บริหารและการบริหาร ซึ่งจะต้องมีกระบวนการในการด าเนินงาน 
บริหารจัดการ ตามล าดับ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร ซึ่งสามารถน าหลักการบริหารและการ

                                                 
14Frederick W. Taylor อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, กำรบริหำร, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, 2523), หน้า 27.  
15Harold Koontz อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, กำรบริหำร, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา

พานิช, 2523), หน้า 6. 
 16Herbert A. Simon, Administrative Behvior, (New york: Macmillian, 1947), p. 3.  
 17วิรัช วิรัชนิภาวรรณ , กำรบริหำรจัดกำรและกำรบริหำรกำรพัฒนำขององค์กรตำม
รัฐธรรมนูญและหน่วยงำนของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2548), หน้า 5.  

18เรื่องเดียวกัน, หน้า 6. 
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บริหารจัดการ มาใช้กับ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านการบริหารบุคคล ด้าน
การบริหารงบประมาณ และ ด้านการบริการสาธารณะ เป็นต้น 
1.7.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรปกครองท้องถิ่น 
 การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้น าการศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น  ในการบูรณาการ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม รายละเอียดดังได้กล่าวไว้ดังนี้  
 การปกครองท้องถิ่น (Local Government) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การปกครอง
ท้องถิ่นโดยรัฐบาล (Local State Government) เป็นการปกครองท้องถิ่นที่รัฐบาลกลางมอบหมาย
ให้หน่วยการปกครองของรัฐปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐบาลท้องถิ่น หน่วยการปกครองของการปกครอง
ท้องถิ่นประเภทนี้ ไม่ได้มีฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน (Non-representative Bodies) มีผู้บริหาร
มาจากการแต่งตั้งของรัฐ ตัวอย่างเช่น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่ง
ได้แก่ จังหวัด และอ าเภอ และการปกครองท้องถิ่นในรูปของการปกครองตนเอง (Local Self 
Government) เป็นการปกครองที่รัฐกระจายอ านาจทั้งทางการเมืองและการบริหาร (Political and 
Administration Decentralization)ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอ านาจปกครองตนเองหน่วยการ
ปกครองของการปกครองท้องถิ่นประเภทนี้มีฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน (Representative 
Bodies) ซึ่งตั้งขึ้นโดยกฎหมายขอรัฐและมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย ซึ่ง
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นที่จะกล่าวต่อไปนี้จึงเป็นการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของการปกครอง
ตนเอง (Local Self Government) 
 ควำมหมำยของกำรปกครองท้องถิ่น 
 ชูวงศ์ ฉำยะบุตร ได้สรุปแนวความคิดของนักวิชาการและนักปกครองที่เกี่ยวกับ การปกครองส่วนท้องถิ่นไว้
ว่า ค านิยามความหมายของการปกครองท้องถิ่นได้มีผู้ให้ความหมายหรือค านิยามไว้ส่วนใหญ่มีหลักการที่ส าคัญ
คล้ายคลึงกันจะต่างคือส านวนและรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้ 
 Daniel Wit ได้กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจาย
อ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมด
หรือเป็นบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น ตามหลักการที่ว่า ถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว 
รัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 

Emile J. Sady ได้กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองทางการเมืองที่
อยู่ในระดับต่ าจากรัฐ ซึ่งก่อตั้งโดยกฎหมายและมีอ านาจอย่างเพียงพอที่จะท ากิจการในท้องถิ่นได้ด้วย
ตนเอง รวมทั้งอ านาจจัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น  ดังกล่าวอาจได้รับการ
เลือกตั้งหรือแต่งตั้งโดยท้องถิ่นก็ได้ 
 Haris G. Montagu ได้กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองซึ่งหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งโดยอิสระเพ่ือเลือกผู้ที่มีหน้าที่บริหารการปกครองท้องถิ่น  มีอ านาจ
อิสระพร้อมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจากการควบคุมของหน่วย การบริหาร
ราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่ทั้งนี้หน่วยการปกครองท้องถิ่นยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วย
อ านาจสูงสุดของประเทศ ไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อย่างใด 
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 John J. Clarke ได้กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองที่มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่หนึ่ง พ้ืนที่ใดโดยเฉพาะและหน่วยการ
ปกครอง ดังกล่าวนี้จัดตั้งและอยู่ในความดูแลของรัฐบาลกลาง 

William A. Robson ได้กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองซึ่งรัฐได้จัดตั้งขึ้นและให้
มีอ านาจปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และต้องมีองค์กรที่จ าเป็นในการปกครอง 
(Necessary Organization) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้สมความ มุ่งหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ   
 William V. Holloway ได้กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่นหมายถึง องค์การที่มีอาณาเขต
แน่นอน มีประชากรตามหลักที่ก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของ
ตนเองและมีสภาท้องถิ่นท่ีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน 

ประทำน คงฤทธิศึกษำกร ได้กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่เป็นผล
สืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐและโดยนัยนี้จะเกิดองค์การท าหน้าที่
ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้น ๆ องค์การนี้จัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอ านาจใน
การก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง19  
 อุทัย หิรัญโต ได้กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้
ประชาชน ในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและด าเนินการบางอย่าง โดยด าเนินการกันเอง
เพ่ือบ าบัดความต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การมีเจ้าหน้าที่  ซึ่ง
ประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้อง
ควบคุมด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมจะปราศจากการควบคุมของรัฐหาได้ไม่เพราะการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐท าให้เกิดข้ึน20 

 สรุปว่า การปกครองท้องถิ่นหมายถึง องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักที่
ก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเองโดยด าเนินการกันเองเพ่ือ
บ าบัดความต้องการของตน และมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ซึ่งองค์การนี้
จัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล 
 องค์ประกอบกำรปกครองท้องถิ่น  
 เนื่องจากการปกครองท้องถิ่นในรูปของการปกครองตนเอง (Local Government) เป็นการ ปกครองที่ให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและการมีอ านาจอิสระในการ ปกครองตนเองภายใต้กฎหมายของ
รัฐหรือประเทศนั้น ๆ  ดังนั้น องค์ประกอบหรือลักษณะการปกครองท้องถิ่นที่ส าคัญมีดังนี้  
 (1) มีสถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการจัดตั้งขึ้น
โดยกฎหมาย เช่น ประเทศไทยมีการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 (2) มีพ้ืนที่และระดับ (Area and Levels) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีพ้ืนที่การปกครองที่แน่นอน
และชัดเจนและควรจะมีการแบ่งระดับการปกครองท้องถิ่นว่ามีก่ีระดับ เช่น ขนาด เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เป็นต้น 
เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดพ้ืนที่และระดับของการปกครองท้องถิ่นมากมาย เช่น สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

                                                 

  19ประทาน คงฤทธิศึกษากร, กำรปกครองเมืองพัทยำ, (กรุงเทพฯ : สหายบล็อกและการ
พิมพ์,2524), หน้า 35. 
  20อุทัย หิรัญโต,กำรปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โอเดียนสโตร์,2523), หน้า 2. 
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ความส านึกในการปกครองตนเองของประชาชน ประสิทธิภาพในการบริหารรายได้และความหนาแน่นของประชากร เป็น
ต้น ส าหรับประเทศไทยมีเกณฑ์การจัดตั้งและยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น 3 ประการคือ รายได้ย้อนหลัง 3 ปี 
ไม่รวมเงินอุดหนุนประชากร และขนาดพ้ืนที่ 
 (3) มีการกระจายอ านาจและหน้าที่ (Devolution of Power and Function) การปกครอง
ท้องถิ่นจะต้องมีการกระจายอ านาจการปกครองไปให้ท้องถิ่น โดยการก าหนดอ านาจและหน้าที่ของ
หน่วย การปกครองท้องถิ่นไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน ดังนั้นการที่หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นจะมี
การกระจายอ านาจและหน้าที่มากมายเพียงใดขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองการปกครองเป็นส าคัญ 
 (4) มีความเป็นนิติบุคคล (Artificial Person) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นองค์กร 
นิติบุคคลโดยเอกเทศจากองค์การของรัฐบาลกลาง ทั้งนี้เพ่ือการด าเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและ
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพราะหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีงบประมาณทรัพย์ 
หนี้สินและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นของตนเอง 
 (5) มีการเลือกตั้ง (Election) การปกครองท้องถิ่นจะต้องมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้อง
มาจาการเลือกตั้งโดยประชาชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ กล่าวคือ จะต้องให้สิทธิแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ในการเลือกตั้งคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารการปกครองท้องถิ่นทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือแสดงถึงการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน (Political Participation) 
 (6) มีอ านาจอิสระ (Autonomy) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องไม่อยู่ในสายการบังคับ
บัญชาของหน่วยงานรัฐบาลกลางและมีอ านาจอิสระในการก าหนดนโยบายและการบริหารงานภายใต้
ขอบเขตของกฎหมายสามารถก าหนดนโยบาย ออกกฎ ข้อบังคับ เพ่ือก ากับควบคุมให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายหรือความต้องการของท้องถิ่นและสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการใน
ขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุญาตจากรัฐบาลกลาง  
 (7) มีงบประมาณของตนเองหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ 
(Revenue) จัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให้อ านาจในการจัดเก็บ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียง
พอที่จะท านุบ ารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  
 (8) มีการก ากับดูแลของรัฐหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองระดับรองของรัฐ
และอยู่ในก ากับดูแลของรัฐ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนร่วมและความมั่นคงแห่งรัฐ  

ดังนั้น การปกครองท้องถิ่น หมายถึงการปกครองระดับรองของรัฐ ซึ่งรัฐจัดท าขึ้นเพ่ือ
กระจายอ านาจการปกครองทั้งทางการเมืองและทางการบริหารให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดการ
ปกครองและด าเนินการบางอย่างเพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยมี
อ านาจอิสระในการปกครองตนเอง สามารถก าหนดนโยบายและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย
หรือความต้องการของตนเองภายใต้ขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศ โดยมี
องค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามความมุ่งหมายของท้องถิ่น
นั้น ๆ ในภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องการการจัดการปกครองท้องถิ่น  มี
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจว่า การที่รัฐส่วนกลางพยายามที่จะมอบหมายอ านาจหน้าที่และ
ความสามารถด าเนินการให้หน่วยงานระดับล่าง คือ ภูมิภาคและท้องถิ่นมีอ านาจด าเนินกิจการต่าง ๆ 
ของรัฐ รวมทั้งอ านาจตัดสินใจวินิจฉัยสั่งการได้ด้วยตนเอง โดย “การกระจายอ านาจ” ในที่นี้ มี
ความหมายทั้งมิติในทางบริหารและมิติในการปกครอง ในการบริหารหมายถึง การมอบหมายหน้าที่
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ความรับผิดชอบและอ านาจด าเนินการให้แก่หน่วยงานระดับรอง ๆ ลงไป หรือหน่วยงานอ่ืนมีอ านาจ
ตัดสินใจและด าเนินการได้เบ็ดเสร็จด้วยตนเอง ส่วนในทางการปกครองหมายถึง การโอนกิจการ
บริหารสาธารณะบางอย่างของรัฐหรือองค์การปกครองในส่วนกลางไปให้ท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นผู้
ปฏิบัติจัดท าแทนโดยอิสระ โดยอยู่ภายใต้การควบคุม ก ากับ ดูแลของส่วนกลาง 
 สรุปว่ำ การปกครองท้องถิ่นในรูปของการปกครองตนเอง (Local Selt Government) การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการปกครองท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จ าเป็นและมีความส าคัญ
ในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่าง  ๆ เฉพาะอย่างยิ่ งชุมชนที่มีการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งกล่าวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได้ว่า รัฐบาลซึ่งเป็นกลไก
ในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น ย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริหารประเทศให้
ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต (Well Being) อีกท้ังความม่ันคงแห่งชาติ
ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แต่ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแล
และจัดท าบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
ความล่าช้าในการด าเนินงาน การที่อาจจะไม่สนองตอบต่อความต้องการของแต่ละชุมชนได้ และ
รวมทั้งข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินงานให้ทั่วถึงได้ เมื่อ
เป็นดังนี้ การลดภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพ่ือ
การสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุ่ง
ประสงค์ของชุมชนนั้น ๆ จึงเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญเกิดขึ้น จาก
แนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐบาลในอัน
ที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน ยึดหลักการกระจายอ านาจปกครอง และเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ความส าคัญของ
การปกครองท้องถิ่นสามารถสรุปได้ดังนี้ 21 

1) การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการ
ปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมี
ความเกี่ยวพันมีส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหน
ต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยอันจะน ามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตยในที่สุด 

2) การปกครองท้องถิ่นท าให้ประชาชนรู้จักท้องถิ่นการปกครองตนเอง (Self Government) 
หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็นการ
ปกครองอันเกิดจากค าสั่งเบื้องบน โดยเป็นการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก
ประชาชนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยประชาชนออกเสียง
ประชามติ (Reference) ให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน (Recall) ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความ
ส านึกในความส าคัญของตนเองต่อท้องถิ่น และมีส่วนรับรู้ถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตน  
                                                 

 21สภาร่างรัฐธรรมนูญ , รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช 2550, 
(กรุงเทพมหานคร : สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2550), หน้า 304-316. 
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3) การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเป็นหลักส าคัญของการกระจาย
อ านาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมขึ้น ขณะที่แต่ละท้องถิ่น
ย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน ประชาชนจึงเป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด และกิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่น ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอ่ืน  ๆ 
และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนท้องถิ่น
ด าเนินการดังกล่าวเอง ทั้งนี้การแบ่งเบาภาระดังกล่าวท าให้รัฐบาลมีเวลาที่จะด าเนินการในเรื่องที่
ส าคัญ ๆ หรือกิจการใหญ่ ๆ ระดับชาติอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม และมีความ
คล่องตัวในการด าเนินงานของรัฐบาลจะมีมากข้ึน  

4) การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน 
ความต้องการ และปัญหาย่อมต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีก็คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเอง  

5) การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมืองและการบริหารของประเทศใน
อนาคต ผู้น าหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง การ
สนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝน
ทักษะทางการบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย  

6) การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบ
พ่ึงตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
1.7.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักกำรกระจำยอ ำนำจทำงกำรปกครอง (Decentralization)  
 การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้น าการศึกษา ค้นคว้า แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การกระจายอ านาจ ในการบูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริ ส
ธรรม รายละเอียดดังได้กล่าวไว้ดังนี้ 
  การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) หมายถึง การที่รัฐบาลกลางยินยอม 
มอบอ านาจ (Devolution) การปกครองและการบริหารในกิจการต่าง ๆ ให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น 
ด าเนินการปกครองตนเอง (Local Self Government) โดยประชาชนท้องถิ่นจะเลือกผู้แทนของตน
เข้าไปท าหน้าที่ดังกล่าว ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอ านาจทั้งทางการเมืองและการบริหารในการ
ก าหนดนโยบายและการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของท้องถิ่นตนเอง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองจึงมีฐานะเป็นตัวแทนของประชาชน 
(Representative Bodies) มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น การ
จัดระเบียบบริการราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล การกระจายอ านาจการปกครองมีลักษณะส าคัญ ดังนี้   
 1. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นนิติบุคคลแยกออกจากรัฐบาลกลาง  

2. มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นท้ังหมดหรือบางส่วน 
 3. มีอ านาจอิสระจากส่วนกลางภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
 4. มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองไม่ข้ึนกับการบังคับบัญชา
ของรัฐบาลกลาง 
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 5. มีงบประมาณ รายได้และทรัพย์สินเป็นของตนเอง  
 จะเห็นว่าการกระจายอ านาจมีจุดแข็ง 4 ประการ คือ  

1. ท าให้เกิดการสนองตอบความต้องการของประชาชนท้องถิ่นได้ดีขึ้นเพราะว่าผู้บริหารขององค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งย่อมทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในท้องถิ่นได้ดี  
 2. ท าให้การด าเนินกิจการเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายไม่ต้องขอค าปรึกษาหรือขอความเห็นชอบจากส่วนกลาง  
 3. ท าให้แบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง  
 4. ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความสนใจรู้จักรับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่นของตนเองเพราะประชาชนใน
ท้องถิ่นจะมีส่วนได้เสียงโดยตรงในการด าเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ส่วนจุดอ่อนของการกระจายอ านาจก็คือท าให้รัฐบาลเสียเอกภาพและเป็นภัยต่อความมั่นคง22 
 ประเด็นของการปกครองท้องถิ่น จากการศึกษาจากทฤษฎีและแนวคิดของนักวิชาการ ซึ่ง
สรุปความเป็นมาของการปกครองท้องถิ่น ดังนี้  
 แนวคิดแรก มีความคิด ความเชื่อและมีแนวการพิจารณาที่แลเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นของ
ทุกประเทศมีความจ าเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณ และอาจมีมานับตั้งแต่มนุษย์ได้ก่อตั้งสังคมการเมืองขึ้น
ในโลก เช่น มีมาตั้งแต่สมัยกรีก สมัยโรมัน หรือสมัยก่อนหน้านั้น ซึ่งอาจมีความเจริญรุ่งเรืองในบาง
สมัย และอาจมีความตกต่ าในบางยุคสมัย ตราบจนถึงปัจจุบัน 
 แนวคิดที่สอง พิจารณาในทางตรงกันข้ามว่า การปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นผลผลิตของรัฐใหม่ 
(Modern State) คือ ถือก าเนิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และมีพัฒนาการอย่างมากในห้วงเวลาที่ประเทศมี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นส าคัญอีกด้วย 
 สรุปได้ว่ำ การกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอ านาจ
อิสระจากส่วนกลางภายใต้ขอบเขตของกฎหมายทั้งทางการเมืองและการริหารในการก าหนดนโยบาย
และการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือความต้องการของตนเองโดยมีองค์กรของประชาชนใน
ท้องถิ่นซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกออกจากรัฐบาลกลางเป็นผู้ด าเนินงาน มีงบประมาณ รายได้ 
ทรัพย์สินและบุคลากรเป็นของตนเองและคณะผู้บริหารจัดการมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ การกระจายอ านาจการปกครองดังกล่าวก่อให้เกิดรูปแบบการปกครองที่เรียกว่า การ
ปกครองท้องถิ่น มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรของประชาชนเป็นผู้ด าเนินงานเพ่ือ
สนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น23 
 
 

                                                 

 22สุวรรณ พิณตานนท์, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเข้มแข็งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล”, 
รำยงำนผลกำรวิจัย, (ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น : กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย), 2546, 107 หน้า. 

23สุวรรณ พิณตานนท์, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเข้มแข็งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล”, 
รำยงำนผลกำรวิจัย, (ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น : กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย), 2546, อ้างแล้ว, หน้า 22. 
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1.7.4 แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน 
 การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้น าการศึกษา ค้นคว้าแนวคิดเก่ียวกับการบริหารและการด าเนินงาน 
ในการบูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม รายละเอียดดัง
ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

ความหมายของผู้บริหารหรือผู้ด าเนินงาน ได้มีนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
ติน ปรัชญพฤทธิ์ และ อิสระ สุวรรณบล กล่าวว่า ผู้บริหาร หมายถึงบุคคลที่รับผิดชอบการด าเนินงานของ

ผู้อื่นและเป็นบุคคลที่วินิจฉัยชี้ขาดใน ปัญหาต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นปัญหาด้านนโยบายและปัญหาด้านปฏิบัติและเป็นผู้ที่
ใช้อ านาจหน้าที่ ควบคุมให้มีการปฏิบัติไปตามการวินิจฉัยชี้ขาดนั้น ๆ 24 

พรนิภำ ลิมปพยอม กล่าวไว้ว่า ผู้บริหาร หมายถึงผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการผลักดันการ
ปฏิรูปในงานต่างๆให้ประสบความส าเร็จโดยจะควบคุมงานต่าง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการ
งบประมาณ และงานบริหารงานทั่วไป25 

สมยศ นำวีกำร กล่าวไว้ว่า ผู้บริหาร คือบุคคลใดๆก็ตามที่พยายามท าให้งานส าเร็จใน
เป้าหมายขององค์กร และบุคคลที่มีอ านาจต่อบุคคลอื่น 26 

สุเมธ แสงนิ่มนวล ได้กล่าวว่าถึง ผู้บริหาร คือบุคคลที่มีความสามารถในการปกครองบังคับ
บัญชา หรือผู้ได้รับแต่งตั้งยกย่องมอบหมายให้เป็นหัวหน้า หรือผู้ตัดสินแทนกลุ่ม และเป็นผู้น าในการ
ด าเนินการให้กลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกันท างานให้ส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์27 

อุทัย หิรัญโต กล่าวว่า นักบริหาร มาจากค าในภาษาอังกฤษว่า Executive ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีต าแหน่ง
เป็นผู้บังคับบัญชาคนอ่ืน ตลอดจนรับผิดชอบต่อผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือบุคคลที่ท าหน้าที่
เป็นหัวหน้า ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบของการบริหารงาน ตามความหมายนี้ นักบริหาร
ก็คือผู้บริหารนั่นเอง แต่ในอีกความหมายหนึ่ง ค าว่า นักบริหาร คือผู้ที่มีความรอบรู้ในงานด้านบริหารจัดการ คน งาน 
เงิน และ กฎระเบียบ28 

สรุปว่ำ ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่คอยด าเนินงานหรือจัดการภายในองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จ มีการจัดสรรและวางแผนงานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่
จะพัฒนาให้บุคคลภายในองค์กรมีคุณภาพสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการให้ส าเร็จได้ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ ได้กล่าว หลักการบริหารงานและการด าเนินงานไว้ว่า29 

                                                 
24ติน ปรัชญพฤทธิ์ และ อิสระ สุวรรณบล, ปทำนุกรมกำรบริหำร, (กรุงเทพมหานคร :  โรง

พิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย,2514). หน้า 23. 
25พรนิภา ลิมปพยอม,ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้นแบบ 2544,(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน

จ ากัด วี.ที.ซี คอมมิวนิเคชั่น,2545),หน้าค าน า 
26สมยศ นาวีการ, พฤติกรรมองค์กำร,(กรุงเทพมหานคร : ไพศาลศิลป์การพิมพ์,2524),หน้า 22. 
27สุเมธ แสงนิ่มนวล, ท ำอย่ำงไรจึงจะเป็นผู้บริหำรชั้นยอด,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์บุ๊คแบงค์,2540),

หน้า 30. 
28อุทัย หิรัญโต, กำรบริหำรศำสตร์,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น,2531),หน้า 79. 
29ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, กำรจัดองค์กำร, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนศึกษา, 2540), หน้า 40-43. 
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 หน้าที่ของผู้บริหารทุกคนย่อมมีการจัดการให้บริหารงานทรัพยากรทั้งวัสดุอุปกรณ์และ
บุคลากรขององค์การ หน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ในที่สุดผู้บริหารจะต้องยึดหลักการบริหาร 
(Management function) ซ่ึง Henri Fayol ได้จ าแนกไว้เป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 1. การวางแผน (Planning) คือหน้าที่การจัดการหรือการบริการอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับ
การก าหนดยุทธศาสตร์ส าหรับการปฏิบัติงานขององค์การในอนาคต และการตัดสินใจในงาน รวมทั้ง
ทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์ตามความต้องการเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ 
 การวางแผนจึงจ าเป็นต้องเตรียมการปฏิบัติงานว่างานมีอะไรบ้าง ที่จะต้องปฏิบัติและ
ปฏิบัติอย่างไร ซึ่งจะต้องคิด วิเคราะห์ ออกแบบและคาดคะเน คณะกรรมการการบริหารจะท าหน้าที่
ในการท านโยบายและเป้าหมายขององค์การปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการวางแผน เช่น ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะคาดคะเนการวางแผนสามารถท าได้โดยใช้
พ้ืนฐานการคาดคะเนหรือพยากรณ์ โดยอาศัยข้อมูลในอดีต ความคิดของผู้เชี่ยวชาญ ในการวางแผน
ทุกอย่างจะต้องยืดหยุ่นได้ ปรับปรุงได้และเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินงานต่าง ๆ ได้เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายเริ่มแรกที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งประกอบด้วยหลายขั้นตอนกล่าวคือในการวางแผนจะประกอบด้วยแผน
ระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได้ตามความเหมาะสม มีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ก าหนดความ
ต้องการบุคคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติการบรรทุกการรายงานหรือการ
จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ  
 2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงานก าหนด
ว่าใครท าอะไรและภายใต้สิ่งแวดล้อมอะไร เป็นการจัดสิ่งแวดล้อมของงาน การแบ่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบ การจัดหาวัสดุและเครื่องจักรที่จ าเป็น การสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมในหน่วยงาน 
และระหว่างบุคคล 
 3. การจัดบุคคลเข้าท างาน (Staffing) เป็นการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและการ
พัฒนาเพ่ือให้มั่นใจว่ามีบุคคลที่มีความหมายทุกระดับงานเพ่ือให้บรรลุประสงค์ของหน่วยงานทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วยหน้าที่ส าคัญหลายประการคือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
(Human resource planning) การประเมินและออกแบบงาน (Jop appraisal and design) การจัดบุคคลเข้าท างาน 
(Staffing) การฝึกอบรม (Training) และการพัฒนาบุคคล (Development) การก าหนดค่าตอบแทน (Compensation) 
การทดลองต าแหน่ง (Replacement) และการประเมินผล (Evaluation) 
 4. การอ านวยการหรือสั่งการ (Direction or Command) เป็นกระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการกระท า คือควรมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Direction or Command) 
โดยแต่ละแผนกจะมีหัวหน้าของตนเอง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนวิเคราะห์
ขั้นสุดท้ายน าเสนอผู้อ านวยการและน าเสนอต่อคณะกรรมการ มีการกระจายอ านาจหน้าที่ (Decentralization) ซึ่งเป็น
มอบอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบไปสู่ผู้ไต้บังคับบัญชา แต่ละระดับที่ได้กระจายงานจะต้องมี ภาระหน้าที ่
(Accountability) อันเป็นกระบวนการซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องรายงานการใช้ทรัพยากรต่อผู้บังคับบัญชาตามสาย
งาน การสั่งการ (Command) จะมีลักษณะส าคัญ คือการมอบหมายงาน (Delegation) เป็นกระบวนการมอบความ
รับผิดชอบ (Responsibility) พร้อม ๆ  กับอ านาจหน้าที่ (Authority) ในระดับแนวดิ่ง จากระดับบนไปยังระดับล่าง การ
มอบอ านาจหน้าที่ต้องมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจกันขึ้นอยู่ที่คุณภาพของบุคคลและ
ควรอยู่ในขีดความสามารถของบุคคลนั้นด้วยจึงจะเกิดประสิทธิผลที่ดีขนาดของการควบคุม (Span of control) 



 18 

หมายถึง จ านวนของผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาคนหนึ่ง ขนาดของการควบคุมมี 2 แบบ คือแบบ
แคบ (Narrow spans) และแบบกว้าง (Wide spans) หรือหมายถึงจ านวนบุคลากรที่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน
สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความยากล าบากในการมอบหมายงาน (Difficulties indigestion) 
ความยากล าบากที่ส าคัญในการมอบหมายงานในเรื่องขนดของการควบคุม (Spans of control) มี 2 ลักษณะคือ การ
มอบหมายงานและได้รับงานน้อยกว่าที่ก าหนด และการมอบหมายงานในลักษณะให้อ านาจมากเกินไปส่วนการ
ประสานงาน (Coordination) เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมระหว่างกลุ่มและระบบย่อยขององค์การที่ท างาน
เกี่ยวข้องกัน เพ่ือให้เกิดการจัดการหรือการบริหารทันเวลา (Organization in time) เพราะว่าเวลาที่สื่อสารที่ดี ทุก
ระดับชั้นทั้งแนวตั้งและแนวนอน ตลอดจนรวมไปถึงการน าเอากลไกการควบคุมเข้ามาใช้ด้วย 
 5. การควบคุม (Control) คือกระบวนการตรวจสอบกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนและมีการแก้ไขสิ่งที่แตกต่างที่เป็นปัญหาส าคัญขององค์การให้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ถ้ามีการวางแผนนโยบายและวางแผนไว้จะต้องมีการควบคุมซึ่ง
การควบคุมจะได้ผลก็ต่อเมื่อมีการกระท าที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งการกระท าสามารถวัดได้จะต้องมีการ
ก าหนดมาตรฐานที่สามารถอ้างอิงทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และเวลา การตรวจสอบจะรวมถึง
ความสามารถในการสร้างเครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้ศึกษางานและวิธีการท างาน30 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ประมวลและวิเคราะห์กระบวนการ
บริหารต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในหน่วยงานให้เหมาะสมควรประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้31 คือจะต้อง
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการ หมายถึงการพิจารณาข้อมูลสภาพที่เป็นจริงใน
ปัจจุบันส าหรับการพิจารณาถึงความพร้อม ความสามารถและต้องการตัดสินใจในอนาคต มีการวาง
แผนการพิจารณาและตัดสินใจที่จะปฏิบัติในอนาคตเพ่ือให้บรรลุ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ มีการ
ด าเนินการตามแผน เช่น การควบคุม ก ากับติดตามและนิเทศซึ่งจะท าให้ผู้บริหารทราบความก้าวหน้า
ของงานปัญหาอุปสรรค จุดเด่นจุดด้อยในการปฏิบัติตามแผนและโครงการ มีการประเมินผล การเก็บ 
รวบรวมข้อมูลเพ่ือก าหนดองค์ประกอบส าคัญซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ คือผู้บริหารที่มี
คุณลักษณะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้และทักษะในการบริหารเป็นอย่างดีทักษะที่ส าคัญได้แก่ 
ทักษะด้านเทคนิควิธีด้านมนุษย์สัมพันธ์และด้านความคิดรวบยอดของหน่วยงานผู้บริหารจ าเป็นต้องมี
ทักษะด้านใดมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความรับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าที่และปริมาณงาน
เป็นส าคัญ32 
 สรุปว่ำ งานของผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบจากกระบวนการบริหารงานตามแนวคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 4 ขั้นตอน คือการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา
ความต้องการ การวางแผน การด าเนินการตามแผน และการประเมินผล ผู้ที่มีบทบาทส าคัญมากที่สุด 

                                                 
30 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, กำรจัดองค์กำร, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนศึกษา, 2540), หน้า 43. 
31ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, แนวคิดกระบวนกำรบริหำรโรงเรียน

ประถมศึกษำ (กรุงเทพมหานคร : ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์, 2534), หน้า 3-6. 
32ส านักงานคระกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ, ลักษณะของผู้บริหำร, (กรุงเทพมหานคร : 

ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์, 2538) หน้า11 
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คือผู้บริหารองค์การในการที่จะก าหนดนโยบายวางแผนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของ
องค์การต่อไปองค์การทุกองค์การต้องการผู้น าที่ไม่เพียงแต่มีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะในการบริหารเท่านั้น 
แต่จะต้องประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมด้วย องค์การจึงจะไปรอด การเป็นผู้น าจะต้องเป็นแบบฉบับของการ
ประพฤติปฏิบัติ ปฏิบัติตนที่ดีงาม ดังนั้นคุณลักษณะของผู้บริหารจะต้องครอบคลุมการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
นับตั้งแต่ท าความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การและการบริหารองค์การ ที่ส าคัญคือ บทบาทภารกิจองค์การ ทักษะของ
ผู้บริหารและกระบวนการในการบริหารองค์การ ซ่ึงจัดว่าเป็นเรื่องส าคัญเบื้องต้น เพราะผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะผู้น าขององค์การ33 
 ข้อสรุปในการเสริมสร้างและการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารนั้น จะต้องสร้าง
ความคิดเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุดเป็นเหตุที่ท าให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืนดังนั้นใน
การเสริมสร้างและการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ จึงต้องใช้หลักการ
บริหารเชิงพุทธ ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม 7 สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ท าให้องค์การสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.7.5 แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล 
 การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้น าการศึกษา ค้นคว้า แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในการบูรณาการการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม รายละเอียดดังได้กล่าวไว้ดังนี้ 

ความหมายของการบริหารงานบุคคล 
 ค าว่า “การบริหารงานบุคคล” มาจากภาษาอังกฤษท่ีว่า “Personnel Administration” หรือ “Personnel 
Management” ซ่ึงมีผู้ให้ค าจ ากัดความไว้อย่างหลากหลาย ดังน้ี34 
 Felix A. Nigro ได้ ให้ นิ ยมว่ า  “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” 
 แปลว่า“ศิลปะในการเลือกคนใหม่และใช้คนเก่าในลักษณะที่จะให้ได้ผลงานและบริการจาก 
การปฏิบัติงานของบุคคลเหล่านั้น ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ” 
 Beach เห็นว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึงการวางนโยบาย การก าหนด แผนงาน การ
เลือกสรร การฝึกอบรม การก าหนดค่าตอบแทน การจัดอัตราก าลัง การเสริมสร้างแรงจูงใจ การ
เสริมสร้างภาวะผู้น า ตลอดจนการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
 ชูศักดิ์ เที่ยงตรง กล่าวว่า “การบริหารงานบุคคล คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ได้คนดี มีคุณวุฒิ  และมีความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 
มาท างานด้วยความสนใจ พึงพอใจ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล35 

                                                 
33บุรัญชัย จงกลนี, คุณธรรมของนักบริหำร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สัตยการพิมพ์, 

2525), หน้า 92-93. 
34สมศักดิ์ คงเที่ยง, กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอจ ากัด,2548),หน้า 15-16 
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 สมพงศ์  เกษมสิน  มี ความ เห็ น ว่ า  “การบริห ารงานบุ คคล นั้ น  เป็ นการจัดการ 
เกี่ยวกับบุคคลนับตั้งแต่การสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน การดูแลบ ารุงรักษา จนกระทั่ ง
พ้นไปจากการปฏิบัติงาน” 
 สรุปว่ำ การบริหารงานบุคคล หมายถึงการวางนโยบาย การก าหนด แผนงาน การเลือกสรร
บุคคล เข้ามาปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การก าหนดค่าตอบแทน การจัดอัตราก าลัง การเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการท างานด้วยความสนใจ พึงพอใจ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล36 
1.7.6 แนวคิดเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
 การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้น าการศึกษา ค้นคว้า แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา ในการบูรณาการ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม รายละเอียด ดังได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ พัฒนาสมรรถภาพ พัฒนาคุณภาพ พัฒนามนุษยภาพ 

กิติมำ ปรีดีดิลก ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา เป็นการด าเนินทุกๆอย่างในโรงเรียน 
ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารอาคารสถานที่ การ
บริหารกิจการนักเรียน การบริหารบุคลากรและการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน37 

ถวิล คนฉลำด ได้ให้ความหมายของ การบริหารสถานศึกษาว่า เป็นการบริหารในขอบเขต
ของหน่วยงานหนึ่ง ๆ ที่คณะบุคคลร่วมกันด าเนินการในการจัดการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
บริการทางการศึกษาแก่สมาชิก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริการได้พัฒนาในด้านต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป38 

ปรียำพร วงศ์อนุโรจน์ กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่ต้อง
ก าหนดแบบแผน วิธีการ ขั้นตอนต่างๆในการบริหารงานอย่างมีระบบโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในการ
ด าเนินงาน โดยน าเอาเทคนิคกระบวนการบริหารที่เหมาะสมใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมาย39 
 ปรำชญำ กล้ำผจัญ และศิริพงษ์ เศำภำยน มีความเห็นว่า การศึกษา จะสร้างคนที่สมบูรณ์
แบบ ต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ การรู้เท่าทัน การศึกษาแต่เดิม “เพ่ืออัตตา”ยุคนี้ เป็น
การศึกษา “เพ่ือชีวา” รู้จักชีวิต ความหมายของชีวิต เข้าใจตัวเอง รู้จักตนเอง พัฒนาตนเอง มีความรู้ ความสามารถ 

                                                                                                                                            
35ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอักษราพิพัฒน์ 

จ ากัด, 2535), หน้า 39. 
36เรื่องเดียวกัน, หน้า 40. 
37กิติมา ปรีดีดิลก, กำรบริหำรและกำรนิเทศกำรศึกษำเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

อักษราพิพัฒน์ จ ากัด, 2532), หน้า 47. 
38ถวิล คนฉลาด, “ปัญหาการปฏิบัติงานในโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

กรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย”,วิทยำนิพนธ์กำรศึกษำมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม), 2540, 127 หน้า.  

39ปรียาพร วงศ์อนุโรจน์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์พิมพ์ดี, 2544), หน้า 8.  
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ท าตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม การศึกษาต้องท าให้ผู้ที่ศึกษาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผู้มีปัญญา มีเหตุผล การ
จัดการศึกษามี 2 มิติ มิติด้านความรู้ มิติด้านทักษะความสามารถ40 

วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ ได้กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา คือ กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายๆคน ร่วมมือกัน
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆด้าน ได้แก่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม คุณธรรม 
เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกับความต้องการและเป้าหมายของสังคมที่คนดำเนินชีวิตอยู่41 

วินดำ กำรขยัน ได้ให้ความหมายของ การบริหารสถานศึกษา เป็นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน โดยกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนได้รับการบริการทางการศึกษาให้
บรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ42 

วีระยศ เทียมเงิน ให้ความหมายว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหาร
ได้พยายามเสริมสร้างความร่วมมือให้เกิดแก่ผู้ร่วมงานเพ่ือจะได้ด าเนินงานต่างๆในโรงเรียนให้ส าเร็จ
ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้43 

สอำงค์ จงสวัสดิ์พัฒนำ ได้ให้ความหมายของ การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่ม
บุคคลที่จัดกิจกรรมทางการศึกษาทางด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม44  

สมคิด นำคขวัญ ได้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาว่า เป็นการบริหารงานใน
ขอบเขตของงานในหน่วยงานหนึ่งๆที่คณะบุคคลร่วมกันด าเนินการ ในการจัดการศึกษาโดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บุคลากรใน
โรงเรียนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาในการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน สนอง
นโยบายของหน่วยงานรับผิดชอบในระดับสูง และเพ่ือเป็นการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงของแนวคิด
ใหม่ในการบริหารโรงเรียน อย่างน้อยต้องใช้กระบวนการบริหาร 4  ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การวางแผน การด าเนินการตามแผน และการประเมินผล45 

                                                 
40ปราชญา กลา้ผจัญ และศิริพงษ ์เศาภายน, กำรบริหำรจัดกำรยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ก.ผล 

(1966) จ ากัด , 2553), หน้า 55-56. 
41วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์, หลักกำรนิเทศกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : พรศิวการพิมพ์, 2536), หน้า 41. 
42วนิดา การขยัน, “การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา”, ปริญญำนิพนธ์กำรศึกษำมหำบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ทักษิณ,), 2540, 130 หน้า. 

43วีระยศ เทียมเงิน, “การบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นส่วนกลางสังกัดกรมสามัญศึกษา”, ปริญญำ
ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,), 2539, 117หน้า. 

44สอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา, “การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร”, ปริญญำกำรศึกษำมหำบัณฑิต,(บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,), 2546, 137 หน้า.  

45สมคิด นาคขวัญ, “การศึกษาการปฏิบัติงานระบบข้อมูลและสารสนเทศของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ”,ปริญญำนิพนธ์
มหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา), 2538, 123 หน้า. 
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สมบูรณ์ พรรณนำภพ อธิบายว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่ม
บุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของโรงเรียน ได้แก่ การบริหาร
ทางการศึกษาแก่สมาชิกของสังคมให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้46 

โอภำศ กลับแป้น ได้ให้ความหมายของ การบริหารสถานศึกษา คือ กิจกรรมต่างๆที่กลุ่ม
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้ร่วมกันด าเนินงานโดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากร
ทางการบริหารภายใต้ 6 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการ งาน
การเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่ และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือให้บริการทาง
การศึกษาแก่ผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพ่ือจะได้
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป47 

สรุปว่ำ การจัดการศึกษา การบริหารสถานศึกษา หมายถึงการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลที่
จัดกิจกรรมทางการศึกษาทางด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไปของโรงเรียน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้48 
1.7.7 แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ 
 การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้น าการศึกษา ค้นคว้า แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ในการบูรณาการ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม รายละเอียด ดังได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 ความหมายของงบประมาณจะแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการให้ความหมาย
ของนักวิชาการแต่ละด้าน ซึ่งมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เช่น นักเศรษฐศาสตร์ มอง
งบประมาณในลักษณะของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักบริหารจะมอง
งบประมาณในลักษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุ
เป้าหมายของแผนงานที่วางไว้ นักการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุ่งให้รัฐสภาใช้อ านาจ
ควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล 

ความหมายดั้งเดิม งบประมาณหรือ Budget ในความหมายภาษาอังกฤษแต่เดิม หมายถึง 
กระเป๋าหนังสือใบใหญ่ที่เสนนาบดีคลังใช้บรรจุเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงความต้องการของประเทศและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในการแถลงต่อรัฐสภา ต่อมาความหมายของ Budget ก็ค่อย ๆ เปลี่ยนจากตัวกระเป๋า
เป็นเอกสารต่าง ๆ ที่บรรจุในกระเป๋านั้น 

การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดท างบประมาณการจัดท าบัญชีการใช้จ่ายเงินและการควบคุม
ตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สิน สามารถแบ่งลักษณะงบประมาณได้ 2 ภาคส่วน ดังนี้ 

                                                 
46สมบูรณ์ พรรณนาภพ , หลักกำรเบื้องต้นของกำรบริหำรโรงเรียน ,(กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์บรรณกิจ, 2521), หนา้ 8. 
47โอภาศ กลับแป้น, “การศึกษาความคิดเห็นของครูอาจารย์ที่มีต่อบทบาทการปฏิบัติงาน

ตามกระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา”, 
ปริญญำนิพนธ์กำรศึกษำมหำบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ), 2540 , 112 หน้า. 

48สอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา, “การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร”, ปริญญำกำรศึกษำมหำบัณฑิต,(บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2546 121 หน้า.  
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1.งบประมาณภาคราชการ โดยจัดสรร และจัดท าโดย กระทรวง กรมต่าง ๆ ไปตามความ
จ าเป็น โดยจัดสรรตามแผนงานโครงการ 

2.งบประมาณของภาคเอกชน เป็นทุนที่บริษัท ห้างร้าน  ได้มาจากการระดมทุน เช่น หุ้น 
เงินกู้จากแหล่งธุรกิจหรืออาจมาจากทุนส่วนตัวการบริหาร จัดสรรมาจากคณะกรรมการตามแผนงาน
ที่คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายหรือกลยุทธ์ไว้49 
 ยำเย็น เรืองจรูญศรี กล่าวว่า นักการบัญชีจะให้ความหมายงบประมาณในลักษณะว่า
งบประมาณ คือ เอกสารอย่างหนึ่งประกอบด้วยข้อความและตัวเลขซึ่งเสนอขอรายจ่ายเพ่ือรายการ
และวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้อความจะพรรณนาถึงรายการค่าใช้จ่าย เช่น เงินเดือน ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย ฯลฯ 
หรือวัตถุประสงค์ เช่นการเศรษฐกิจ การศึกษา การป้องกันประเทศ ฯลฯ และมีตัวเลขแนบอยู่ด้วยทุก
รายการหรือทุกวัตถุประสงค์ 
 ค าจ ากั ดความที่ ศ าสตราจารย์  Frank P.Sherwood แห่ งมหาวิทยาลั ย  Southern 
California ให้ไว้ว่า “งบประมาณ” คือแผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการ 
ด าเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่งแผนนี้จะรวมถึงการกะประมาณบริหาร กิจกรรม โครงการ และ
ค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนในการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนนี้ย่อม
ประกอบด้วยการกระท า 3 ขั้นด้วยกัน คือ 1) การจัดเตรียม 2) การอนุมัติ 3) การบริหารงบประมาณ 
ซึ่งหน่วยงานบริหาร กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ยื่นเสนอต่อส านักงบประมาณนั้นจะสะท้อนถึงความ
คาดหมายของหน่วยงานกล่าวคือ เป็นจ านวนซึ่งหน่วยงานคาดหมายที่จะได้เห็นในร่างกฎหมาย
งบประมาณรายจ่ายและที่จะได้ใช้จริง ๆ แต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จ านวนเงินงบประมาณรายจ่าย
สะท้อนถึงความทะเยอทะยานของหน่วยงาน กล่าวคือ เป็นจ านวนซึ่งหน่วยงานคาดหมายว่าจะได้รับ
และใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ หากสถานการณ์อ านวย ทั้งนี้เพ่ือจะได้รับความสนับสนุนทางการเมือง 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากจ านวนงบประมาณที่ขอย่อมจะมีผลต่อจ านวนงบประมาณที่จะได้รับ ดังนั้น
การเสนอของบประมาณจึงมักจะเป็นกลยุทธ์ จ านวนเงินงบประมาณรวมของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับ
การสนับสนุน ผู้ที่มีส่วนในการท างบประมาณแต่ละคนจะก าหนดงบประมาณขึ้นจากข้อมูลและ
ข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับเกี่ยวกับความนิยมของคนอ่ืน ๆ และแสดงความปรารถนาของตนออกมา50 

สรุป การบริหารงบงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดง
โครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการและ
ค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนนี้ ย่อมประกอบ 
ด้วยการท างาน 3 ขั้นตอน คือ 1) การจัดเตรียม 2) การอนุมัติ และ 3) การบริหารงบประมาณท่ีดีจะต้อง
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ตรงความต้องการของชุมชน51 
                                                 

49ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์, กำรบริหำรกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนส
โตร์, 2547), หน้า 53. 

50ยาเย็น เรืองจรูญศรี, กำรบริหำรงบประมำณ, พิมพ์ครั้งที่ 1 , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ศรีสมบัติ, 2552),หน้า 9-11 

51ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์, กำรบริหำรกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนส
โตร์, 2547), หน้า 53. 
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1.7.8 แนวคิดเกี่ยวกับงำนสำธำรณสุข 
 การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้น าการศึกษา ค้นคว้า แนวคิดเกี่ยวกับงานสาธารณสุข ในการบูรณาการการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม รายละเอียด ดังได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 การด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานนั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจแนวความคิดของการ
สาธารณสุขมูลฐานว่าการสาธารณสุขมูลฐานนั้นมีลักษณะอย่างไร กลวิธีและแนวทางในการ
ด าเนินงานเป็นอย่างไร จึงจะช่วยให้การวางแผนการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการของการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งแนวความคิดและหลักการ
ของการสาธารณสุขมูลฐาน 
 งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น การให้ประชาชนทราบว่าในหมู่บ้านมีโรคอะไรที่เป็น
ปัญหา เช่น โรคอุจาระร่วง โรคพยาธิ ไข้เลือดออก ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการป้องกันและรักษา รวมทั้ง
การร่วมมือกันในการด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดโรคระบาดขึ้นได้ 
 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การให้ประชาชนทราบถึงความส าคัญของการให้วัคซีนป้องกัน
โรคติดต่อ และนัดหมายเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการแก่ประชาชนตามจุดนัดพบต่าง ๆ 

เลวิน (Levin, 1984 : 177-200) กล่าวว่า การดูแลสุขภาพตนเอง คือ กระบวนการที่บุคคล 
สามัญชนคนหนึ่ง ๆ ท าหน้าที่ด้วยตนเอง ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค
และการรักษาโรคในระดับข้ันพื้นฐานในระบบบริการสาธารณสุข 

โอเรม (Orem, 1985 :38-41) กล่าวว่า การดูแลสุขภาพของตนเอง เป็นการปฏิบัติกิจกรรมที่
บุคคลริเริ่มและกระท าด้วยตนเอง เพ่ือรักษาไว้ซึ่งชีวิต สุขภาพและสวัสดิภาพของตน และเมื่อกระท า
อย่างมีประสิทธิภาพจะมีส่วนช่วยให้โครงสร้างหน้าที่ และพัฒนาการด าเนินไปได้ถึงขีดสูงสุด การที่
บุคคลจะสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมนั้น ต้องริเริ่มและปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้ คือ 

1. มีความรู้ ความช านาญ และความรับผิดชอบในการดูแลตนเอง 
2. มีแรงจูงใจที่จะกระท าและมีความพยายามอย่างต่อเนื่องจนได้รับผลส าเร็จ 
3. ให้ความส าคัญกบัการมีสุขภาพด ี
4. รับรู้พฤติกรรมการดูแลตนเอง สามารถลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ 
5. ให้กระท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ โดยมีข้อบกพร่องหรือการลืมน้อยที่สุด จนบรรลุผล

ส าเร็จตามต้องการ 
6. มีก าลังใจและความตั้งใจสูง ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนสิ้นสุด52 
สรุปว่ำ งานสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพตนเอง คือ กระบวนการที่บุคคล สามัญชนคนหนึ่ง 

ๆ ท าหน้าที่ด้วยตนเอง ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การวินิจฉัยโรคและการรักษาโรค
ในระดับข้ันพื้นฐานในระบบบริการสาธารณสุข53 

 
 

                                                 
52www.esanphc.net บทความของ วิชัย ศรียาภัย (ค้นเมื่อ 27 เมษายน 2554) 
53www.esanphc.net บทความของ วิชัย ศรียาภัย (ค้นเมื่อ 27 เมษายน 2554)  

http://www.esanphc.net/
http://www.esanphc.net/
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1.7.9 แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ 
 การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้น าการศึกษา ค้นคว้า แนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ ในการบูรณาการการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม รายละเอียด ดังได้กล่าวไว้ดังนี้ 

การให้บริการได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย ไว้ดังนี้  
 กุลธน ธนำพงศธร ให้ความหมายว่า หมายถึง กิจกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่
สามารถชี้ระบุและสร้างความพอใจให้แก่ผู้รับได้54 
 พิมลจรรย์ นำมวัฒน์ และกิตติ วัฒนกุล (อ้างถึงใน ทิวา ประสุวรรณ, 2547, หน้า 15) ให้
ความหมายไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท าใด ๆ ก็ตามที่องค์การจัดให้มีขึ้น เพ่ือให้บุคลากร
ขององค์การได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติหน้าที่มีความมั่นคงในอาชีพและมีความพึงพอใจใน
งานที่ท ากล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริการหรือการให้บริการต้องมีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ 
ต้องมีกิจกรรมหรือการกระท าต้องจัดเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งใน 
และนอกองค์การ ต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่มนุษย์ทั้งในและนอกองค์การ เพื่อให้กิจกรรมหรืองาน
นั้นบรรลุเป้าหมายมีประสิทธิภาพ 

สรุปว่ำ การให้บริการ หมายถึงกิจกรรมหรือการกระท าใด ๆ ก็ตามที่องค์การจัดให้มีขึ้น 
เพ่ือให้บุคลากรขององค์การได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติหน้าที่มีความมั่นคงในอาชีพและมี
ความพึงพอใจในงาน และได้รับการบริการที่ดี55 

องค์ประกอบของกำรบริกำรที่ดี  
 1. มีวัสดุที่มีคุณค่าเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ทันสมัยและเพียงพอ 
 2. มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้บริการที่ดี 

3. มีการจัดการที่ดี จัดแบ่งงานบริการได้เหมาะสม 
หลักในกำรให้บริกำรที่ดี 

 การที่องค์การหนึ่ง ๆ  จะให้บริการแก่บุคลากรของตนในเรื่องอะไรบ้างมากหรือน้อยแค่ไหนเพียงใดนั้น เป็น
สิ่งที่แต่ละองค์การยึดถือปฏิบัติแตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไปแล้วมีหลักในการพิจารณาอยู่ 6 ประการ คือ 
 1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ กล่าวคือ บริการที่จะจัดให้
นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคลากร
ผู้ใด หรือกลุ่มใด โดยเฉพาะเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะถ้าหากกระท าเช่นนี้แล้ว จะไม่ท าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการให้บริการและไม่คุ้มกับการด าเนินการนั้น ๆ ด้วย 
 2. หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมิใช่
ท า ๆ หยุด ๆ ตามความพึงพอใจของผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ทั้งนี้ เพราะถ้าหากด าเนินการ
อย่างไม่ต่อเนื่อง จะท าให้บุคลากรขององค์การไม่เกิดความรู้สึกผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กรได้ 

                                                 
54กุลธน ธนาพงศธร,.กำรบริหำรงำนบุคคล. (นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลับสุโขทัยธรรม

มาธิราช, 2528 ),หน้า 236. 
55ทิวา ประสุวรรณ, ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของพนักงำนส่วนต ำบล ศึกษำ

เฉพำะกรณีที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแลง. (ปัญหาพิเศษ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ, สาขาวิชา
การบริหารทั่วไปบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา), 2547, 125 หน้า. 
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 3. หลักความสนองตอบความต้องการ กล่าวคือ ประเภทของบริการที่จะจัดขึ้นนั้นจะต้อง
ตอบสนองตรงกับความต้องการที่แท้จริงของบุคลากร มิใช่ตรงกับความต้องการหรือความคิดเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การเพียงบางคนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ก่อนนี้จะจัดบริการใด ๆ จึงควรมีการ
ส ารวจความต้องการที่แท้จริงของบุคลากรในองค์การเสียก่อน มิฉะนั้นแล้วบริการที่จัดให้จะสูญเปล่า
หรือไม่คุ้มค่าแก่การด าเนินการ 
 4. หลักความเสมอภาค กล่าวคือ บริการที่จะจัดขึ้นนั้นจะต้องให้บุคลากรทุกคนขององค์กร
อย่างเสมอหน้า เท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดหรือกลุ่มใด 
 5. หลักความประหยัด กล่าวคือ การที่องค์การจะบริการใด ๆ ให้แก่บุคลากรนั้น จะต้องมี
ลักษณะเป็นการเสริมสร้างความสามารถของบุคลากรในการช่วยเหลือตนเองได้ต่อไปในอนาคต 

6. หลักความสะดวกในการปฏิบัติ กล่าวคือ บริการใด ๆ ที่จะจัดให้มีขึ้นนั้น จะต้องสามารถ
น าเอาไปใช้ปฏิบัติได้โดยง่าย สะดวก และสิ้นเปลืองทรัพยากรต่าง ๆ ไม่มากไม่เป็นการสร้างภาระ
ยุ่งยากใจแก่บุคลากรขององค์การ56 
 มิลเล็ต  (Millet 1956, p.4) ได้ ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ 
(satisfactory services) หรือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการให้พิจารณา
จากองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ  

1. ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างเพียงพอแก่ความต้องการของผู้รับบริการ (ample service)  
 2. ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างยุติธรรม โดยลักษณะการจัดให้นั้นจะต้องเป็นไป
อย่างเสมอภาคและเสมอหน้า (equitable service) แก่ผู้รับบริการ 
 3. ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างต่อเนื่อง (continuous service) โดยไม่มีการหยุด
หรือติดขัดในการให้บริการนั้น ๆ 
 4. ความสามารถในการจัดบริการให้รวดเร็ว ทันต่อเวลา (timely service) ตามลักษณะ
ความจ าเป็นรีบด่วนในบริการ และความต้องการของประชาชนนั้น ๆ 
 5. ความสามารถในการพัฒนาบริการที่จัดให้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความ
เจริญก้าวหน้า (progressive service) ตามลักษณะของการบริการนั้นขึ้นไปเรื่อย ๆ57 
 สรุปว่ำ การบริการสาธารณะกิจกรรมหรือการกระท าใด ๆ ก็ตามที่องค์การจัดให้มีข้ึน เพ่ือให้
บุคลากรขององค์การได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติหน้าที่มีความมั่นคงในอาชีพและมีความพึง
พอใจในงานในองค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องมีหลักการ และระบบการบริการสาธารณะที่ดี 
เพ่ือประโยชน์ขององค์กรและในชุมชน58 
 

                                                 
56ทิวา ประสุวรรณ, ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของพนักงำนส่วน 

ต ำบล ศึกษำเฉพำะกรณีที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแลง. (ปัญหาพิเศษ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
, สาขาวิชาการบริหารทั่วไปบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา), 2547, 125, หน้า. 

57Millett, J.D., Management in the Public Service : The Best for Effective  
Performance. (New Youk : McGraw-Hill Book Co.lnc,1956) p.4. 

58เรื่องเดียวกัน, หน้า 4. 
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1.7.10 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้น าการศึกษา ค้นคว้า งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาประกอบ ในการบูรณา
การการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม อันได้แก่ งานวิจัย ดังนี้ 
 เกศแก้ว พลวิชิต ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ระบบการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล : 
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มเม่า อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอุ่มเม่า อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 2)เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มเม่า อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มเม่า อ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า
ดังนี้ ด้านบริหารงานคลังและงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานช่าง และด้านการ
บริหารงานบุคคล เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านระบบการบริหารงานด้านการบริหารงาน
ทั่วไป โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามารถใน
การบริหารงานปานกลาง เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบงานสารบัญน้อย มีระดับ
ปัญหาปานกลางเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ไม่เอ้ือต่อการบริหารงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล และความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้
ในเรื่องระเบียบที่จ าเป็นต้องใช้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันนี้ มีระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น แต่แนวทางการปฏิบัติยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องกฎหมายระเบียบต่าง ๆ นอกจากนี้ฝ่ายผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วนใหญ่มีคุณวุฒิต่ า 
ยังไม่ศึกษา ท าความเข้าใจหน้าที่ของตนเองท าให้การบริหารงานในองค์กรไม่สามารถบริหารได้มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน ความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนของเจ้าหน้าที่ การจัดท าแผนไม่สอดคล้องตามกรอบของทางราชการก าหนด59 
 สรุปจากงานวิจัยดังกล่าว พบว่า มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับงาน บูรณาการการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม ในด้านการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานคลังและงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป 
ความเข้าใจหน้าที่ของตนเอง ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปัญหาและแนวทางแก้ไข
การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ไชยเดช มะโนรส ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล : 
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไหน่ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์ 1) 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่าไหน่ อ าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพ่ือศึกษาปัญหา แนวทางแก้ไข ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ป่าไหน่ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า บทบาทผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่า

                                                 

 59เกศแก้ว พลวิชิต, “ระบบการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบลอุ่มเม่า อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด, สำรนิพนธ์ศำสนศำตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย),2551, 101หน้า. 
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ไหน่ ด้านนโยบายในการบริหารงาน อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ด้านการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามกฎหมายก าหนด อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ด้านการบริหารงาน
บุคคล อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และด้านรายได้และงบประมาณ อยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.4260 

สรุปจากงานวิจัยดังกล่าว พบว่ามีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับงาน บูรณาการการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม ในด้านบทบาทผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านรายได้และงบประมาณ ปัญหา แนวทางแก้ไข ใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน 

ธำนินทร์ อินทรเสนีย์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านฉาง” ผลการวิจัยพบว่าการ
พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเรื่องบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ การบริหารจัดการ ต้องด าเนินการให้บุคลากรได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย วัสดุอุปกรณ์ต้องปรับปรุงให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันงบประมาณต้องวางระบบการจัดท าแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น  
สามารถบริหารงบประมาณได้ด้วยตนเองอย่างเพียงพอ การบริหารบุคลากรให้เพียงพอต่อภารกิจที่
เพ่ิมขึ้นตามแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจ โดยต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบงาน เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างกรอบอัตราขององค์การบริหารส่วนต าบลมีกรอบ
อัตราก าลังที่เหมาะสมกับงานในปัจจุบันมีการประสานงานกันภายในหน่วยงาน และแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การให้บุคลากรได้รับการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีการเพ่ิมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อบรมบุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ และมีแนวทางในการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด าเนินงาน เป็นการพัฒนาศักยภาพที่บรรลุต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบล61 

สรุปจากงานวิจัยดังกล่าว พบว่ามีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับงาน บูรณาการการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม ในด้านศักยภาพการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ การบริหารจัดการ ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

                                                 
60ไชยเดช มะโนรส, “ศึกษาบทบาทผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหาร

ส่วนต าบลป่าไหน่ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่”, สำรนิพนธ์ศำสนศำสตรมหำบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2550, 103 หน้า. 

61ธานินทร์ อินทรเสนีย์, “วิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านฉาง”, วิทยำนิพนธ์รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยบูรพา), 2547, 52 หน้า. 
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พระกรศิริ กนฺตสิริ (คตภูธร) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การด าเนินงานของพนักงานส่วนต าบล
ตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอพรานกระต่าย” มีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษา
การด าเนินงานของพนักงานส่วนต าบลตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอพราน
กระต่าย 2) เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินงานของพนักงานส่วนต าบลตามบทบาทขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอพรานกระต่ายที่ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน  
3) เพ่ือเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของพนักงานส่วนต าบลตามบทบาทขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอพรานกระต่าย ผลการวิจัยพบว่าการด าเนินงานของพนักงานส่วนต าบลตาม
บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพรานกระต่าย ด้านการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า
และทางบก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหมายความว่า พนักงานส่วนต าบลมีทัศนคติในด้านการ
จัดการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบกที่ดีก็ด้วยมองว่าเมื่อมีงบประมาณในการท านุบ ารุงก็จะสามารถ
สร้างประโยชน์ หรือสร้างความสะดวกสบายให้เกิดแก่ชุมชนแต่ก็คงจะไม่เน้นที่งบประมาณมากเกินไป
การขอความร่วมจากภาคเอกชนก็ส าคัญด้วยการจัดซ่อมบ ารุงหรือประเมินผลงานอยู่ตลอดทั้งปีนั้นก็
เป็นแนวทางที่พนักงานส่วนต าบลควรจะรักษาไว้ซึ่งความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาคประชาชนและ
เอกชน การพัฒนาถึงจะก้าวหน้าไปได้ เพ่ือเพ่ิมระดับการด าเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้มากที่สุด 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การด าเนินงานของพนักงานส่วนต าบลตามบทบาทของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอพรานกระต่าย ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งหมายความว่า พนักงานส่วนต าบลมีความคิดเห็นว่าการที่จะขจัดโรคภัยต่าง ๆ 
ให้หายขาดไปนั้น ต้องมีการป้องกันซึ่งการป้องกันที่ดีที่สุดคือการท าความเข้าใจให้ประชาชนรู้จักการ
เอาใจใส่ตนเองและเอาใจใส่ในเคหสถานที่ตนเองอาศัยอยู่ว่ามีความปลอดภัย มีความสะอาดอันจะ
น ามาซึ่งมาตรการป้องกันชุมชน และพนักงานส่วนต าบลก็ด าเนินการในด้านตามก าลังที่ตนเองจะ
สามารถท าได้ด้วยการให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาแก่ประชาชนเป็นเบื้องต้นและคอยรายงานผลแก่
ผู้บริหารเพื่อการเพิ่มแผนการป้องกันหรือเพ่ิมงบประมาณในการป้องกันแนวทางนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลควรรักษาไว้และพนักงานส่วนต าบลควรคงไว้ซึ่งแนวทางอันแน่วแน่ของตนเอง เพ่ือเพ่ิมระดับ
การด าเนินงานตามตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากท่ีสุด 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าการด าเนินงานของพนักงานส่วนต าบลบทบาทขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอพรานกระต่าย ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งหมายความว่า พนักงานส่วนต าบลถือว่าการศึกษาเป็นเครื่องที่ส าคัญจะ
สร้างความมั่นคงและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคคลในสังคมทัศนคติที่มีต่อการศึกษาถือว่ามี
มากพอแต่ทั้งนั้นการศึกษาจะต้องมาควบคู่หรือน าหน้าด้วยคุณธรรมประจ าตัว การที่ศาสนาและ
วัฒนธรรมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการศึกษาเป็นการยืนยันว่าผู้ที่มีการศึกษาและ
วัฒนธรรมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการศึกษาเป็นการยืนว่าผู้ที่มี การศึกษาจะ
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ดั่งที่พนักงานส่วนต าบลพยายามที่จะคงไว้ซึ่งกระบวนการศึกษาที่ประสบ
ผลส าเร็จและมุ่งพัฒนา ดังนั้นควรมีการรักษาแนวทางที่จะพัฒนาการศึกษาให้เท่าเทียมและทั่วถึงถือ
ว่าเป็นแนวทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกระท าเป้นอย่างยิ่ง เพ่ือเพ่ิมระดับการด าเนินงาน
ตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากที่สุด 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าการด าเนินงานของพนักงานส่วนต าบลตามบทบาทของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอพรานกระต่าย ด้านปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการ
มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบบุคลากร ให้ตามความจ าเป็นและสมควร โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งหมายความว่า พนักงานส่วนต าบลมีความรับผิดชอบในบทบาทของตนเอง มีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตนเอง และในบทบาทหน้าที่แทรกซ้อนซึ่งจะน ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของหน่วยงาน
ของตนเอง ถือเป็นหลักที่ควรรักษาและยึดถือไว้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลรุ่นหลัง เพ่ือเพ่ิมระดับการ
ด าเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากท่ีสุด62 

สรุปจากงานวิจัยดังกล่าว พบว่า มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับงาน บูรณาการการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม ในด้านการด าเนินงานของพนักงาน
ส่วนต าบล การบริหารจัดการ กระบวนการทางการศึกษา ด้านงบประมาณ ด้านการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ ด้านการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
พนักงานส่วนต าบลตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การด าเนินชีวิตที่ดีของเยาวชนไทยตามหลัก 
สัปปุริสธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนช่วงชั้นที่4โรงเรียนศึกษานารีวิทยาเขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษาการด าเนินชีวิตที่ดีของเยาวชนไทยตามหลักสัปปุริส
ธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนช่วงชั้นที่4โรงเรียนศึกษานารีวิทยาเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
2) เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินชีวิตที่ดีของเยาวชนไทยตามหลักสัปปุริสธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี
นักเรียนช่วงชั้นที่4โรงเรียนศึกษานารีวิทยาเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินชีวิตที่ดีของเยาวชนไทยตามหลักสัปปุริสธรรม : 
ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนช่วงชั้นที่4 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 4) เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตที่ดีของเยาวชนไทยตามหลักสัปปุริสธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี
นักเรียนช่วงชั้นที่4 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การ
ด าเนินชีวิตที่ดีของเยาวชนไทยตามหลักสัปปุริสธรรม พบว่านักเรียนเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง มีการน า
หลักสัปปุริสธรรม7 ไปใช้โดยรวมในระดับมาก เมื่อแยกออกเป็นรายด้านแล้วพบว่า ด้านธัมมัญญุตา 
ข้อที่4 คือ ท่านรู้สึกดีใจเมื่อได้ท าบุญ ด้านอัตถัญญุตา ข้อที่5 คือ ท่านรู้สึกผิดที่ท าในสิ่งไม่ดี ด้าน 
อัตตัญญุตา ข้อที่3 และข้อที่4 คือท่านท างานให้เสร็จแม้จะเลยเวลานอน ด้านกาลัญญุตา ข้อที่2 คือ
ท่านจัดล าดับเวลาตามความส าคัญของงาน ด้านปริสัญญุตา ข้อที่4 คือท่านแต่งกายสีด าไปงานศพ
เสมอ ด้านปุคคลัญญุตา ข้อที่2 ท่านมักจะแนะน าเพ่ือนไม่ให้ท าความผิด มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด63 

                                                 
62พระกรศิริ กนฺตสิริ (คตภูธร), “การด าเนินงานของพนักงานส่วนต าบลตามบทบาทขององค์การบริหารส่วน

ต าบลในเขตอ าเภอพรานกระต่าย”, วิทยำนิพนธ์ศำสนศำสตรมหำบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย), 2552, 176 หน้า. 

63แม่ชีบุญช่วย ศรีเปรม,เรื่อง “การด าเนินชีวิตที่ดีของเยาวชนไทยตามหลักสัปปุริสธรรม : ศึกษาเฉพาะ
กรณีนักเรียนช่วงชั้นที่4 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร”,วิทยำนิพนธ์ศำสนศำสตรดุษฎี
บัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2553, 199 หน้า.  
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สรุปจากงานวิจัยดังกล่าว พบว่า มีความสัมพันธ์และเกี่ ยวข้องกับงาน บูรณาการการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม ในด้านการด าเนินชีวิตที่ดี หลัก  
สัปปุริสธรรม7 ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินชีวิตที่ดี 

พระสำมำรถ อำนนฺโท (เนตรแสง)  
ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์

ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรมในทางพระพุทธศาสนา 2) เพ่ือน าหลักสัปปุริสธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าโดยทั่วไปและภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม เป็นผู้ที่มี
คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้  

1. ผู้น าที่ เป็นจุดศูนย์รวม หรือ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร่วมงาน 
2. ผู้น าที่รู้จักเหตุ หรือ หลักการ วิธีด าเนินงาน 
3. ผู้น าที่รู้จักผล หรือ จุดมุ่งหมายในการด าเนิน 
4. ผู้น าที่รู้จักตน ประเมินตนเอง ในกรณีการต่าง ๆ 
5. ผู้น าที่รู้จักประมาณ ความพอดี ในกรณีการต่าง ๆ  
6. ผู้น าที่รู้จักกาลเวลา ที่เหมาะสมในการด าเนินงาน 
7. ผู้น าที่รู้จัก ระเบียบ กฎเกณฑ์ โครงสร้างของสังคม 
8. ผู้น าที่รู้จัก ประเภท ของบุคคลในสังคม ว่าเป็นคนพาล หรือ บัณฑิต น่าคบหรือไม่ 

 
เมื่อผู้น าได้น าหลักธรรมเหล่านี้ ไปปรับใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับหน้าที่แล้ว ความสงบสุข

ต่าง ๆ ย่อมจะเกิดขึ้นแก่สังคมได้64 
สรุปจากงานวิจัยดังกล่าว พบว่า มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับงาน บูรณาการการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม ในด้านหลักสัปปุริสธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา การน าหลักสัปปุริสธรรมไปประยุกต์ใช้ 

พระมหำอำคม ไกรอ่อน ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแผนและสื่อประกอบการเรียนรู้ วิชาธรรมวินัย
เรื่องสัปปุริสธรรม 7 ชั้นมัธยมศึกาปีที่ 2” ผลการวิจัยพบว่า สัปปุริธรรม หมายถึงธรรมที่ท าให้คนเป็นคนดี เป็น
คุณธรรมของสัตบุรุษ เป็นเครื่องหมายว่าผู้นั้นเป็นคนดี ใครก็ตามไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไร ถ้ามีคุณสมบัติ 7 
ประการนี้ ผู้นั้นเป็นคนดี แต่ถ้าขาดคุณสมบัติเหล่านี้ แม้ว่าจะเป็นคนมีชาติสกุล มีวิทยฐานะสูง มียศศักดิ์อัครฐาน 
มั่งมีเงินทองสักปานใด ก็ไม่เรียกว่าสัตบุรุษไม่เรียกว่าคนดี คนที่ต้องการเป็นสัตบุรุษหรือคนดีนั้น ควรมีหลักธรรมคือ 
ธัมมัญญุตา อัตถัญญุตา อัตตัญญุตา มัตตัญญุตา กาลัญญุตา ปริสัญญตุา ปุคคลัญญุตา 

ธัมมัญญุตา หมายความว่าความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือรู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไป
เกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิต ในการปฏิบัติกิจหน้าที่และด าเนินกิจการต่าง ๆ  รู้เข้าใจสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติปฏิบัติ
ตามเหตุผล เช่น รู้ว่าต าแหน่ง ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร มีอะไรเป็นหลักการ 
จะต้องท าอะไรอย่างไร จึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลส าเร็จทีเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบนั้น ๆ  ดังนี้เป็นต้น

                                                 
64พระสามารถ อานนฺโท (เนตรแสง), “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม”,วิทยำนิพนธ์ 

ศำสนศำสตรมหำบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2548, 111 หน้า. 
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ไป ตลอดจนชั้นสูงสุดคือรู่เท่าทันกฎธรรมดาหรือหลักความจริงของธรรมชาติ เพ่ือปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง 
มีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิตนั้น 

อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล คือ รู้ความหมายและความมุ่งมั่นของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระท า รู้ว่าการที่ตนท าอยู่อย่างนั้น ด าเนินชีวิตอยู่อย่างนั้นเพ่ือต้องการประโยชน์อะไร 
ควรจะได้บรรลุถึงผลอะไร ที่ให้มีหน้าที่ ต าแหน่ง ฐานะการงานอย่างนั้น ๆ  เขาก าหนดไว้เพ่ือความมุ่งหมายอะไร 
กิจการที่ตนท าอยู่ขณะนี้เมื่อท าไปแล้วจะยังเกิดผลอะไรบ้าง เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไร ดังนี้เป็นต้น ตลอดจนถึงขั้น
สูงสุด คอื รู้ความหมายของคติธรรมดา และประโยชน์ที่เป็นจุดหมายแท้จริงของชีวิต  

ความเป็นผู้รู้จักผล คือ เห็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วรู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรในอดีตเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
แก้ปัญหาหรือใช้ประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคต โดยการก าจัดสาเหตุรากเหง้าหรือปฏิบัติตามวิธีการที่ได้ผลดี 

อัตตัญญตุา ความเป็นผู้รู้จักตน หมายถึง การรู้ภาวะ สถานะที่ตัวเองมีรู้ก าลังความสามารถ รู้สติปัญญาของ
ตนเอง ความรู้จักตนมีลักษณะ 2 อย่าง คือ 

1. รู้จักภาวะที่ตนเป็น คือ เมื่อเกิดมาก็เป็นสถานะลูก ต่อมาก็อาจเป็นพ่ีหรือเป็นน้อง เป็นคนไทย เป็น
ชาวเมืองไหน ต าบลไหน ต่อมาก็เป็นนักเรียน เป็นลูกศิษย์ โตขึ้นก็อาจเป็นลูกจ้างหรือนายจ้าง เจ้าของธุรกิจ ถ้าออก
บวชก็เป็นพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี ถ้ามีลูกก็เป็นพ่อเป็นแม่ ถ้ามีอาชีพก็เป็นเกษตรกร วิศวกร แพทย์ ข้าราชการ ครู 
ทหาร ต ารวจ เป็นต้น จากภาวะที่เราเป็นลูกก็ต้องรู้หน้าที่ของลูกที่ดี เป็นลูกจ้างก็ต้องรู้หน้าที่ของลูกจ้างที่ดี เป็น
ชาวพุทธ ก็ต้องรู้หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี เป็นต้น 

2. รู้จักฐานะที่ตัวเองมี คือรู้ว่าเรามีความรู้ความสามารถ มีศีล มีธรรม มีก าลังกาย มีการศึกษา มีญาติมิตร 
มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความมั่นคงทางจิตใจ มีเกียรติยศ ฐานะการเงินต าแหน่ง มีอ านาจด าเนินด าเนินการเพียงใด 
มีสุขภาพแข็งแรงแค่ไหน จึงชื่อว่ารู้จักฐานะที่ตัวเองมี 

มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ หมายถึง รู้จักความพอเหมาะ พอดี งานอะไรก็ตามถ้าท าไม่พอดีก็จะ
ท าให้เสียงาน ท าให้คุณภาพของงานตกไป การหาจุดพอดีของแต่ละคนของแต่ละหน่วยงานไม่เท่ากัน และไม่มีเครื่อง
ชั่ง ตวง วัดที่จะมาบอกได้ว่าพอดี ต้องใช้จิตใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาของแต่ละคนเท่านั้นเข้าไปวัดความพอดี 
เพราะการหาจุดพอดีนั้นหายาก คนอ่ืนไม่สามารถหาความพอดีแทนเราได้ 

กาลัญญุตา หมายความว่า ความเป็นผู้รู้จักเวลาอันสมควรในการประกอบกิจการงานั้น ๆ  ตลอดจนรู้จักกะ
เวลาและวางแผนการใช้เวลา โดยค านึงถึงวิธีที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้เวลามีลักษณะ 4 อย่าง คือ 

1. ท าให้ทันกาลเวลา เช่น นักเรียนท าข้อสอบไม่ทันเวลา ถึงจะมีความรู้มากเท่าไรก็สอบตกส่วนชาวนาแม้จะ
ท านาเก่งอย่างไร ถ้าท าไม่ทันฤดูปลูกข้าว ท าช้าเกินไป น้ าท่วมนาข้าวจมน้ าเสียหาย ไม่ทันได้เก็บเกี่ยว ดังนั้น ควรมี
การกะการท างานให้แล้วเสร็จทันเวลา 

2. ท าให้ถูกกาลเวลา เช่น นักเรียนตื่นนอนตอนเช้า ต้องเก็บที่นอน แล้วล้างหน้าแปรงฟันเพราะตอนเช้าสิริ
อยู่ที่หน้าแล้วจึงช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน อาบน้ า รับประทานอาหาร แล้วจึงแต่งตัวไปโรงเรียน 

3. ท าตามกาลเวลา ซึ่งเป็นวันที่ทางราชการหรือวันที่ทางพระพุทธศาสนาได้ก าหนดไว้ คือการท าบุญตัก
บาตรในวันส าคัญต่าง ๆ  เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เป็นต้น วันดังกล่าวมานี้ ต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องและต้องท าตามกาลเวลา 

4. ท าให้ตรงกาลเวลา คือ การนัดหมายพบกันวันพรุ่งนี้ เวลา 8.30 น. ผู้ที่นัดพบกันจะต้องไปให้ตรงเวลา การ
เรียนการสอนของครูต้องสอนตรงเวลา เลิกสอนตรงเวลา นักเรียนไปโรงเรียนตรงเวลา กลับตรงเวลา 
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ปริสัญญุตา หมายความว่า ความเป็นผู้รู้จักชุมชน และกิริยาที่ต้องประพฤติต่อชุมชนนั้น ๆ  ว่า ชุมชนหมู่นี้
เมื่อเข้าไปหาจะต้องท ากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ การเข้าหาชุมชนมีหลักเกณฑ์ 4 อย่าง คือ 1) ต้องไม่เสียศีล 2)
ต้องไม่เสียธรรมเมื่อชุมชนมีความเดือดร้อนต้องให้ความช่วยเหลือ 3) .ต้องไม่เสียประเพณี 4) ต้องไม่ผิดกฎหมาย 

ปุคคลัญญุตาหรือปุคคลปโรปรัญญุตา หมายความว่า ความเป็นผู้รู้เลือกคบบุคคลว่าบุคคลนี้
เป็นคนดีควรคบ บุคคลนี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรคบ เป็นต้น65 

สรุปจากงานวิจัยดังกล่าว พบว่ามีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับงาน บูรณาการการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม ในด้านหลักสัปปุริสธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา การน าหลักสัปปุริสธรรมไปประยุกต์ใช้ 
 ล ำพัน เศรษโฐ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ทัศนคติทางจริยธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า “ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 ฝ่าย มีทัศนคติทางจริยธรรมตามค าสอนทางพระพุทธศาสนาอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งหลักธรรมด้านอคติ 4 อยู่ในระดับปานกลาง แต่ในส่วนที่เหลืออยู่ในระดับมาก66 

สรุปจากงานวิจัยดังกล่าว พบว่า มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับงาน บูรณาการการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม ในด้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ศิริพงษ์ มุขศรี ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
สกลนคร” ผลการวิจัยพบว่า จังหวัดสกลนคร ได้เริ่มจัดตั้งและด าเนินการตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 
มกราคม 2539 และได้จ าแนกออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารส านักงาน การวางแผนพัฒนา 
การประชุมองค์การ การจัดท าข้อบังคับต าบล การบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงบประมาณ 
นอกจากนั้นยังพบว่าการบริหารงานและปัญหาในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีส านักงานชั่วคราวเป็นที่ท าการ มีการบรรจุพนักงาน
ส่วนต าบลแล้วเกือบทุกต าแหน่ง โดยได้ด าเนินงานตามพัฒนาระยะ 5 ปี มีการจัดท าแผนประจ าปี 
2540 แล้วเสร็จเกือบทั้งหมด คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบขั้นตอนการ
ประชุมอยู่ในระดับปานกลาง และมีส่วนร่วมในการจัดท าข้อบังคับ การใช้เงินงบประมาณส่วนใหญ่
น าไปใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับบริโภค 

                                                 
65พระมหาอาคม ไกรอ่อน , “การพัฒนาแผนและสื่อประกอบการเรียนรู ้วิชาธรรมวินัยเรื่องสัปปุริสธรรม 7 

ชั้นมัธยมศึกาปีที่ 2”สำรนิพนธ ์ศำสนศำสตรมหำบัณฑิต,(บัณฑิตวทิยาลัย : มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลัย), 
2547, 125 หน้า. 

66ล าพัน เศรษโฐ, “ทัศนคติทางจริยธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษา
เฉพาะกรณีอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”, สำรนิพนธ์ศำสนศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2548, 109 หน้า.  
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2. องค์การบริหารส่วนใหญ่ ต้องการมีที่ท าการถาวร วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการบริหารงาน คณะกรรมการ
บางคนขาดความรู้ ความเข้าในกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานอย่างถ่องแท้ งบประมาณที่ได้รับมีจ ากัด ไม่
เพียงพอในการด าเนินงานและไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเท่าที่ควร67 

สรุปจากงานวิจัยดังกล่าว พบว่า มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับงาน บูรณาการการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม ในด้านการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และปัญหาในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ ได้ท าการวิจัย เรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา”  

ผลการวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรูปแบบการปกครองที่รัฐได้กระจายอ านาจ
ให้กับประชาชนปกครองตนเอง มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่5 ) พ.ศ. 2546 แนวความคิดในการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ยึดหลัก 3 ประการ คือด้านความอิสระในการก าหนด
นโยบายและการบริหารจัดการ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
และ ด้านประสิทธิภาพการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรัฐต้องกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดอ านาจหน้าที่ต่อชุมชน หมู่บ้าน ต าบล ไว้ดังนี้  

1. เป็นองค์กรในการบริหารจัดการ พัฒนาต าบล เป็นไปตามนโยบายกระจายอ านาจให้แก่
ท้องถิ่น ในการบริหารกิจการของต าบล ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

2. เป็นหน่วยปฏิบัติและประสานทรัพยากรระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับท้องถิ่นอ่ืน 
ๆ รวมทั้งหน่วยราชการ และหน่วยเอกชนอื่นๆ 

3. เป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล) เข้าไปมีส่วนร่วม ตัดสินใจ ในการจัดการงบประมาณ 
รายได้ ทรัพย์สิน และการระดมทุนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความสามารถท างานรับใช้ท้องถิ่นอย่างเต็ม
ก าลัง และก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นในท้องถิ่น เช่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

5. เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบการท างาน 
และการใช้สิทธิเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ไม่โปร่งใส ตามบทบาทหน้าที่ในการเลือกตั้ง 
ก ากับควบคุม และการถอดถอนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ไม่โปร่งใส 

โดยอ านาจหน้าที่และภารกิจท าให้บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้าง
ความเข้มแข็ง และความเจริญงอกงามของทุก ๆ  องค์ประกอบชุมชนให้สมดุล นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล

                                                 
67ศิริพงษ์ มุขศรี, “การด าเนินงานของพนักงานส่วนต าบลตามบทบาทขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลในเขตอ าเภอพรานกระต่าย”, วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), 2540, 142 หน้า. 
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และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่5 ) พ.ศ. 2546 ในส่วนอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มาตราที่ 66 มาตรา 67 มาตรา 68 ว่ามีอ านาจหน้าที่ทั้งในทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
รวมทั้งบริการสาธารณะต่าง ๆ  ซึ่งในการให้บริการสาธารณะเป็นการท าให้ในฐานะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มี
อ านาจกระท าเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นที่เล็กที่สุด มีอ านาจหน้าที่บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จัดให้มีและบ ารุงรักษาทาง
น้ า และทางบก รักษาความสะอาดของถนนทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค 
บริโภค เพ่ือใช้ในการเกษตร ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าและประปา ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า ให้มีและบ ารุง
สถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ ส่งเสริมอาชีพของราษฎรให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และ
ท่าข้าม การท่องเที่ยว การผังเมือง และอ่ืน ๆ  องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยการปกครองที่ต้องมีการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุก 4 ปี องค์การบริหารส่วนต าบล จัดได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแล
ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่เล็กที่สุด ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุก ๆ  ด้าน เช่น การจัดท างบประมาณและ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้  

ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นที่ถกเถียงกันตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่กระบวนการสร้าง
ประชาสังคมที่แท้จริง เพราะประชาสังคมในประเทศตะวันตกเกิดจากการที่ประชาชนรวมตัวเป็น
ประชาสังคมแล้วควบคุมรัฐอีกที แต่องค์การบริหารส่วนต าบลของไทยเป็นการจัดตั้งจากส่วนกลาง 
อย่างไรก็ตามสังคมไทยมีพัฒนาการต่างจากสังคมตะวันตก ระบบมูลนายใช้กลไกมูลนายดูแลไพร่ 
ต่อมาระบบราชการก็ท าหน้าที่ดูแลราษฎร ฉะนั้นการเกิดของประชาสังคมเป็นไปได้ยากกว่าในสังคม
ตะวันตก แต่สังคมไทยไม่จ าเป็นต้องพัฒนาเป็นเส้นตรงตามแบบตะวันตก การสร้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดประชาสังคม โดยประชาชนสามารถควบคุมการ
บริหารความเป็นอยู่พ้ืนฐานของชีวิตตนเอง โดยเลือกตั้งตัวแทนเข้าไปดูแล และกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ 
จะเป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อชีวิตของประชาชนโดยตรง68  

สรุปจากงานวิจัยดังกล่าว พบว่า มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับงาน บูรณาการการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม ในด้านองค์การบริหารส่วนต าบล การ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา การบริหารจัดการ ด้านการบริหารราชการ 
อ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล ส่งเสริมการศึกษา การจัดการงบประมาณ รายได้ป้องกันโรค
และระงับโรคติดต่อ การบริการสาธารณะ จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
 
 
 

                                                 

 68สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ “การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา” รำยงำนผลกำรวิจัย,(สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์) , 2549, 86 หน้า. 
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1.8 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
  บูรณำกำร หมายถึง แนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้วยหลักสัปปุริสธรรม7 
  กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมายถึง การด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทราภายใต้กรอบของกฎหมายในการบริหารจัดการซึ่งอยู่ในกรอบระเบียบ
ข้อบังคับมี 5 ด้าน ดังนี้ 
  1) ด้ำนบริหำรงำนบุคคล หมายถึง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้แก่ การบริหารจัดการบุคลากร 
  2) ด้ำนกำรศึกษำ หมายถึง การด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้แก่ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมการศึกษา 
  3) ด้ำนบริหำรงบประมำณ หมายถึง การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ การจัดท า
งบประมาณ ด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และตรงกับปัญหาความต้องการของชุมชน 
 4) ด้ำนสำธำรณสุข หมายถึง การด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้แก่ การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และการส่งเสริมสุขภาพ 
  5) ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ หมายถึง การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้แก่ การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
 หลักสัปปุริสธรรม หมายถึง หลักสัปปุริสธรรม 7 ตามหลักพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก ดังนี้ 
  1) หลักธัญมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) รู้จักเหตุ รู้หลักการ รู้วิธีการ ในการด าเนินงาน 
  2) หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล ของหลักการที่ตนปฏิบัติ 
เข้าใจวัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานที่ตนกระท า 
  3) หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ 
ก าลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม 
  4) หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) การรู้จักประมาณ ความพอดี ความพอเหมาะ
พอสมควรในการด าเนินงานให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
  5) หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) การรู้จักเวลาที่เหมาะสมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และ
รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะ 
  6) หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) การรู้จักชุมชนหรือสังคม และความแตกต่างระหว่าง
ชุมชนและสังคม 
  7) หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) ความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคล ซึ่ง
มีความแตกต่างกัน 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทราจ านวน 79 แห่ง ที่
เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเลือก จ านวน 11 แห่ง ดังนี้ 
  1) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต 
  2) องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนือ 
  3) องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ 
  4) องค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง 
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  5) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก 
  6) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
  7) องค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง 
  8) องค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง 
  9). องค์การบริหารส่วนต าบลดงน้อย 
  10 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ 
  11) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน 
 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริการส่วนต าบล
จังหวัดฉะเชิงเทราโดยคัดเลือกอ าเภอละหนึ่งแห่ง จ านวน 11 แห่ง ดังนี้ 
  1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต 
  2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนือ 
  3) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ 
  4) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง 
  5) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก 
  6) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
  7) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง 
  8) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง 
  9) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงน้อย 
  10) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ 
  11) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน 
 
1.9 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ส าหรับการวิจัย บูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริส
ธรรม7 ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาและเลือกแนวทางของหลักสัปปุริสธรรม7 ได้แก่ การรู้จักเหตุ การ
รู้จักผล การรู้จักตน การรู้จักประมาณ การรู้จักกาล การรู้จักชุมชน และการรู้จักบุคคล บูรณาการการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 5 ด้านได้แก่ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้าน
บริหารงบประมาณ ด้านสาธารณสุข และด้านการบริการสาธารณะ สรุปเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการ
วิจัย ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาการด าเนินงานขององค์องค์การบริหารส่วนต าบล 5 ด้าน ศึกษา
หลักสัปปุริสธรรม7 บูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม 
และท าการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือหาความเชื่อมั่นของข้อมูล ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ (NEW 
MODEL) “รูปแบบบูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม” 

บูรณำกำรกำรด ำเนนิงำนของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ด้วยหลักสัปปุริสธรรม  

 

ศึกษำหลักสัปปุริสธรรม 7 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ศึกษำกำรด ำเนินงำนขององค์ 
กำรบริหำรส่วนต ำบล 5 ด้ำน 

 

NEW MODEL 
 

 

NEW MODEL 

สัมภำษณ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 



 
 

บทท่ี 2 
 

การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลทั่วไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบล (Subdistrict Administration Organizations ) เป็นหน่วยราชการ
ส่วนท้องถิ่น  รูปแบบหนึ่ ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีรูปของการปกครองตนเอง (Local Selt 
Government) ที่จ าเป็นและมีความส าคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่าง ๆ เฉพาะอย่าง
ยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National 
Security) จัดท าบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกชุมชนในการด าเนินงานที่สนองตอบต่อความ
ต้องการของแต่ละชุมชนได้ และรวมทั้งการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือ
เจ้าหน้าที่ด าเนินงานให้ทั่วถึงได้ จึงเป็นผลให้มีบทบาทและความส าคัญเกิดขึ้นที่จะรักษาความมั่นคง
และความผาสุกของประชาชน1 
 2.1.1. ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  เดิมสภาต าบลได้จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม 
2499 เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนต าบลและหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้
ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของต าบลและหมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่
ท้องถิ่นและราษฎรเป็นส่วนรวม ซึ่งจะเป็นแนวทางน าราษฎรไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
พ.ศ. 2537 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
เป็นกฎหมายที่ใช้จัดระเบียบการบริหารงานในต าบลแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2515 นับตั้งแต่ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2538 ท าให้มีการปรับฐานะการบริหารงานในระดับต าบล โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาต าบลทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้   
 1. รูปแบบ “ สภาต าบล ” ได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล อันได้แก่ สภาต าบลที่มีรายได้
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า 150,000 บาท 
 2. รูปแบบ “ องค์การบริหารส่วนต าบล ” ( อบต. ) ตั้งขึ้นจากสภาต าบลที่มีรายได้ (โดยไม่
รวมเงินอุดหนุน) ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 150,000 บาท ได้รับ
การยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  
 หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดให้สภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ตาม พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ก าหนดว่าถ้าสภาต าบลที่มี รายได้ โดยไม่รวมเงิน

                                                 

 1สภาร่างรัฐธรรมนูญ , รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550. 
(กรุงเทพมหานคร : สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2550), หน้า 304-316. 
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อุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน อาจ
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และ ให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาในประกาศนั้นให้ระบุชื่อ และเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ด้วย องค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้พ้นจากอ านาจแห่งสภาต าบลนับแต่วันที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งขึ้น
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และขอให้โอนบรรดา
งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ์ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล2 
 2.1.2. โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลปัจจุบัน มีลักษณะโครงสร้างที่มีทั้งฝ่าย นิติบัญญัติ และ
ฝ่ายบริหาร ซึ่งเกิดข้ึนตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ( แก้ไข เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ) ท าให้โครงสร้างของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีดังนี้3 
 1 โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน องค์การ
บริหารส่วนต าบล ใดมี 1 หมู่บ้านให้มีสมาชิก 6 คน องค์การบริหารส่วนต าบล ใดมี 2 หมู่บ้าน ให้มี
สมาชิกหมู่บ้านละ 3 คน 
 2 โครงสร้างคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้
เลือกตั้งแล้วเสนอให้นายอ าเภอแต่งตั้ง 
 3 พนักงานส่วนต าบล 
 2.1.3 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 ได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ไว้ดังนี้ 
 1 มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
 2 มีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  

 2.1 จัดให้มีและบ ารงุรักษาทางน้ าและทางบก 
  2.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 .2.3 ป้องกันโรคและระวังโรคติดต่อ 
 2.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 2.7 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                                                 

 2โกวิทย์ พวงงาม , การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพฯ : บริษัทส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, 
2542), หน้า 169-170. 

3กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พุทธศักราช 2537, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2537), หน้า  
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  2.8 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 2.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 

 3. องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ดังต่อไปนี้  
 3.1 ให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 3.2 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 3.3 ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

  3.4 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
 3.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ ์
 3.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
 3.7 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 3.8 การควบคุมดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
 3.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.10ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
 3.11 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
 3.12 การท่องเที่ยว 
 3.13 การผังเมือง 
2.1.4 การยุบองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนประชากรทั้งหมดไม่ถึงสองพันคน ทั้งเป็นเหตุให้ไม่
สามารถที่จะด าเนินการบริหารงานพ้ืนที่นั้น ให้มีประสิทธิภาพในลักษณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลได้หรือองค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา 41 และ 42 วรรคสองและวรรคสาม 
 2.1.5 อ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1 ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2 พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
 3 ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาต าบล และ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 2.1.6 อ านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1. บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบัญญัติ และแผนพัฒนาต าบลและ
รับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. จัดท าแผนพัฒนาต าบลและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเสนอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบอย่าง
น้อยปีละสองครั้ง 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
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 2.1.7 การหมดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลหมดวาระหรือยุบสภา 
2. ตาย 
3. ลาออกต่อนายอ าเภอ 

 4. มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น หรือกิจการที่
ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
 5. ขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิก 
 6. ไม่อยู่ในหมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งติดต่อกัน 6 เดือน 
 7. ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลสมควร 
 8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้ออก เพราะท าตัวเสียหายหรือท าให้
ประชาชนเสียประโยชน์ 
 9. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้สมาชิกสภาหรือผู้บริหารออกจากต าแหน่งได้ ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 286 
 2.1.8 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
 1. ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีอยู่ 
 3. ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง 
 4. ลาออก  
 5. มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6. ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้คณะผู้บริหารพ้นจากต าแหน่ง 
 7. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติไม่รับหลักการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 8. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงพร้อมกัน 
 2.1.9 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล ( อบต. ) เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่ต้องท าหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่ใน
ต าบลให้เจริญ ตามรายได้และงบประมาณในต าบล นอกจากนี้ยังมีอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน อากรฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ ซึ่งแต่เดิมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดเก็บให้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่ารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหลายทาง ซึ่งแบ่งเป็นหมวดได้ดังนี้4  
 1 ภาษีอากรและค่าธรรมเนียม 

 1.1 ภาษีบ ารุงท้องที ่
 1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

                                                 

 4โกวิทย์ พวงงาม , การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพฯ : บริษัทส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, 
2544), หน้า 179. 
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 1.3 ภาษีป้าย  
 1.4 อากรฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากสัตว์ 
 1.5 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ล้อเลื่อน 
 1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 1.7 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
 1.8 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนัน 
 1.9 อากรรังนกนางแอ่น 
 1.10 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล 
 1.11 อากรประทานบัตร ใบอนุญาตและอาชญาบัตรการประมง 
 1.12 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
 1.13 ค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
 1.14 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 
 1.15 ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 
 1.16 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  
 1.17 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 1.18 ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 2 เงินอุดหนุนรัฐบาล 
 3 รายได้ทรัพย์สินและรายได้ประเภทอ่ืนๆ  

 3.1 รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.3 รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.4 เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
 3.5 รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
 3.6 รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 4 เงินกู ้โดยมีหลักการ ดังนี้ 
 4.1 กู้จาก กระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคล 

  4.2 การกู้ตาม 9.4.1) กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4.3 การกู้ต้องปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

 2.1.10 แหล่งที่มาของรายได้องค์การบริหารส่วนต าบล 
 1. รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองจากภาษีอากรต่างๆ ได้แก่ 

 1.1 ภาษีบ ารุงท้องที ่
 1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 1.3 ภาษีป้าย 
 1.4 อากรการฆ่าสัตว์  

 2. รายได้ที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
ทั้งจ านวน เมื่อมีการจัดเก็บในองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ 
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 2.1 เงินอากรตามกฎหมายว่าด้วยรังนกนางแอ่น 
 2.2 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล 

  2.3 เงินอากรประทานบัตรใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
 2.4 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 
 2.5 ค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 3. รายได้ที่ได้รับการจัดสรรให้เมื่อมีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
 3.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน อากรเมื่อจัดเก็บได้ในจังหวัดจัดสรร

ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์วิธีการที่บัญญัติไว้กฎหมายว่าด้วยการนั้น ( พ.ร.บ.การ
ขนส่งทางบก และพระราชบัญญัติรถยนต์ ) 

 3.2 ค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม เมื่อจัดเก็บได้ในองค์การบริหารส่วนต าบลใดให้
จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกระทรวงมหาดไทย 
  3.3 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เมื่อจัดเก็บได้ในองค์การบริหารส่วนต าบลใด
ให้แบ่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกระทรวงมหาดไทย 
 4. รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องออกข้อบัญญัติต าบลเพ่ือจัดเก็บเพ่ิมขึ้นตาม
กฎหมายนั้น เป็นรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน อัตราที่เรียกเก็บตามบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
 2.1.11 รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 1. เงินเดือน 

2. ค่าจ้าง 
3 .เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
4. ค่าใช้สอย 
5. ค่าวัสดุ 
6. ค่าครุภัณฑ์ 
7. ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง 

 8. ค่าสาธารณูปโภค 
9. เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น ๆ 

 10.รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 
 2.1.12 การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1. นายอ าเภอก ากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 2. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งให้ยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้หากมีการกระท า
เป็นการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 3. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งให้ผู้บริหารทั้งคณะหรือบางคนพ้นจากต าแหน่งเมื่อเห็นว่ามี
การกระท าฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 5 

                                                 

  5โกวิทย์ พวงงาม , การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพฯ : บริษัทส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, 
2546), หน้า 28-33. 
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2.2  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา หมายถึง การด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทราภายใต้กรอบของกฎหมายในการบริหารจัดการซึ่งอยู่
ในกรอบระเบียบข้อบังคับมี 5 ด้าน ดังนี้ 
  1) งานด้านบริหารงานบุคคล หมายถึง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้แก่ การบริหารจัดการบุคลากร 
 2) งานด้านการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้แก่ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมบุคลากรการศึกษา 
  3) งานด้านบริหารงบประมาณ หมายถึง การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้แก่ การจัดท างบประมาณการด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และตรงกับปัญหา
ความต้องการของชุมชน 
 4) งานด้านสาธารณสุข หมายถึง การด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้แก่ การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และการส่งเสริมสุขภาพ 
  5) งานด้านการบริการสาธารณะ หมายถึง การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้แก่ การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  
 ดังจะได้กล่าว รายละเอียดต่อไป คือ 
 2.2.1  งานด้านบริหารงานบุคคล  
 งานด้านบริหารงานบุคคล หมายถึง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เช่น การบริหารจัดการบุคลากร 

การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด 
ซึ่งมีหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งดูแลงานบริหารงานทั่วไป โดยมีบุ คลากร ซึ่ง
รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล อันได้แก่ การวางแผนอัตราก าลัง ซึ่งจะวางแผนอัตราก าลังทุก 3 ปี 
โดยมีการตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง3 ปี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ประธานโดยต าแหน่ง และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ มีเจ้าหน้าที่บุคลากรเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง3 ปี เพ่ือก าหนดความต้องการอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ซึ่งในแผนจะครอบคลุมตามประกาศกฎเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง เพ่ือก าหนดต าแหน่ง และกรอบ
อัตราก าลัง นอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการสรรหาบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลซึ่งมีหน้าที่ก าหนดการได้มาซึ่งอัตราก าลัง เช่น การสอบบรรจุแต่งตั้ง หรือโอนย้าย ตามมติของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต. จังหวัด) นอกจากนั้นยังครอบคลุมไปถึงอ านาจ
หน้าที่พัฒนาบุคลากร โดยทั่วไปประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม 
และการศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่บุคลากร จะท าหน้าที่ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน อันได้แก่ 
การประเมินรายปี ปีละ 2 ครั้ง อันได้แก่ คุณภาพของงาน ความสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ก าหนดความรวดเร็ว ความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ตลอดจนความประณีตเรียบร้อยของผลงาน
ปริมาณงาน มีผลผลิตตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
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ความรวดเร็วและ ทันเวลา การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน สามารถ น าความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ โดยประหยัดทรัพยากร
ต่างๆ ทั้งด้านเวลา งบประมาณและก าลังคน ความรับผิดชอบการยอมรับในภาระหน้าที่ หรืองานของ
ตน โดยไม่เกี่ยงงาน ด าเนินงานได้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายความคิดริเริ่มและปรับปรุงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ความอุตสาหะ ความพยายาม ความตั้งใจที่จะ ท างานให้ส าเร็จไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและ
ปัญหา ความมีมนุษยสัมพันธ์และการประสานงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผน และข้อบังคับของทางราชการการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ การปฏิบัติตน
อยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วย จรรยาบรรณของข้าราชการ เป็นต้น ซึ่งหากปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ก็จะมีมาตรการในการจัดการตามรายการประเมินดังกล่าวหรือตกเกณฑ์การประเมิน 
ผู้บังคับบัญชาจะมีการลงโทษ ทางวินัย ซึ่งมี 5 สถาน คือภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลด
ออก และไล่ออก หรือผู้บังคับบัญชา ว่ากล่าวตักเตือน  แนะน า และส่งให้ได้รับการพัฒนา โดยการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน หากเป็นไปตามเกณฑ์ ก็จะพิจารณาตามสายบังคับบัญชา 
เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง และมีประกาศยกย่องชมเชย อันเป็นขวัญและก าลังใจต่อบุคลากร 

ในด้านบริหารงานบุคคลมีข้อดี ดังนี้  
1. การกระจายอ านาจท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถมีส่วนร่วมในการก าหนด

อัตราก าลังได้มากขึ้น ท าให้สามารถได้บุคคลกรที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 
2. การบริหารงานบุคคลที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนต าบล 

ก็ยิ่งช่วยให้มีการพัฒนาตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน 
3. การประเมินบุคลากรโดยองค์การบริหารส่วนต าบล จะช่วยให้ท้องถิ่นสามารถมีบทบาทใน

การประเมินบุคลากร และบุคลากร จะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถิ่น  
แต่ในด้านบริหารงานบุคคลยังมีข้อด้อยอยู่บ้าง ดังนี้  
1. การขาดการรู้จักเหตุ หากผู้บริหารในองค์กรขนาดเล็กขาดคุณธรรม คือมุ่งในการช่วยพวก

พ้องโดยไม่ค านึงถึงความต้องการแท้จริงขององค์การบริหารส่วนต าบล (ขาดธัมมัญญุตา ) ก็จะท าให้
ไม่ได้บุคลากร ตามความต้องการทีแ่ท้จริงของท้องถิ่น  

2. การขาดการรู้จักผลท าให้ การประเมินผลขาดความเป็นธรรม ซึ่งการประเมินผลจะต้องวางบนหลัก 3 
ประการ คือ ความเป็นธรรม ความเป็นกลาง และความเสมอภาค หากการประเมินผลขาดความเป็นธรรมก็จะท าให้
บุคคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีผลกระทบในด้านขวัญก าลังใจ 

3. การขาดการรู้จักตน หากผู้บริหารไม่รู้จักตน เช่น ความเหมาะสมของอัตราก าลังในแต่ละ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความแตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการอัตราก าลังแตกต่างกัน บางครั้ง
อัตราต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งมีความจ าเป็น แต่อีกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มี
ความจ าเป็น แต่มีการลอกเลียนกันท าให้เกิดความเสียหายได้ 

4. การขาดการรู้จักประมาณ หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ขาดความพอเพียงหรือ
ตระหนักรู้ในด้านฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีความแตกต่างกัน หาก
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ก าหนดอัตราก าลังโดยไม่ค านึงถึงฐานะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กโดยไป
ลอกเลียนแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ คืออัตราที่ควรมีไม่
มี อัตราที่ไม่ควรมีกลับมีการบรรจุแต่งตั้ง 

5. การขาดกาลรู้จักกาล หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ค านึงถึงจังหวะเวลาในการ
ตัดสินใจเรื่องอัตราก าลัง เช่น การบรรจุแต่งตั้ง เพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาอย่างทันท่วงที 
หากด าเนินการเร็ว หรือช้าเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบล และประชาชนในพื้นท่ี 

6. การขาดการรู้จักชุมชน หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่รู้จักชุมชนของตน ไม่
เข้าใจถึงความต้องการของชุมชน ไม่เข้าใจถึงความจ าเป็น หรือความเร่งด่วนที่ชุมชนจ าเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาอย่างทันท่วงที หากบรรจุแต่งตั้งบุคลากรที่ไม่เหมาะสมก็จะท าให้เกิดเป็น
ความเสียหายได้ โดยเฉพาะการตัดสินใจบนพื้นฐานของอัตตวิสัยของผู้บริหาร  

7. การขาดการรู้จักบุคคล หากผู้บริหารขาดการรู้จักเข้าใจบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ได้มี
การบรรจุแต่งตั้งตรงตามความเหมาะสม น าคนที่ขาดคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับอัตราต าแหน่งไป
ปฏิบัติงานก็จะเกิดความเสียหายได้ หรือการพัฒนาบุคลากรโดยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล อาจจะก่อให้เกิดผลเสียในการพัฒนาองค์กรในอนาคต  

ปัญหาด้านบริหารงานบุคคล 
 1. ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ความสามารถ 
2. ปัญหาการบังคับบัญชา 
3. ปัญหาการใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน 
4. ปัญหาการประเมินผลบุคลากรขาดความเป็นธรรม 

หากพิจารณาปัญหาด้านงานบุคคลแล้วจะพบว่าโครงสร้างของการองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผ่านการออกแบบงาน (Job Designing) มาแล้วอย่างดีท าให้โครงสร้างมีทั้งความชัดเจนและสามารถ
ตอบสนองต่อการบริหารหน่วยงานในระดับต าบลได้อย่างดี แม้ว่าในปัจจุบันหน่วยงานในระดับต าบล
ยังขาดบุคคลากร เป็นจ านวนมาก ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลาในการพัฒนา หากราชการส่วนกลางสามารถ
สนับสนุน ราชการส่วนท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ก็จะช่วยให้โครงสร้างการบริหารงานด้านบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์  
 ปัญหาที่ส าคัญจึงไม่ใช่ปัญหาด้านโครงสร้าง (Structure) แต่เป็นปัญหาทางด้านการปฏิบัติ
หน้าที่ (Function) ดังนั้นงานด้านปฏิบัติหน้าที่จึงขึ้นอยู่กับตัวบุคคลในทุกระดับ ทั้งในด้านผู้บริหาร
ระดับสูง คือระดับการเมือง และข้าราชการประจ า ผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ หัวหน้าส่วน และระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตามโครงสร้างจึงต้องมีธรรมะเป็นตัวขับเคลื่อน 
 2.2.2  งานด้านการศึกษา  
 งานด้านการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้แก่ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมบุคลากรการศึกษา 
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 งานการศึกษาเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมบุคลากรการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในด้านการบริหาร รองลงมาคือหัวหน้าส่วนการศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งผู้รับผิดชอบในระดับปฏิบัติคือ นักวิชาการศึกษา  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีทั้งรับโอนจากส่วนราชการอ่ืน และจัดตั้งขึ้นใหม่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีหน้าที่ในการดูแลเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะประกาศรับสมัครจาก
เด็กในพ้ืนที่ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการจัดอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งมีหน้าที่จัดหาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ซึ่งมีหน้าที่สอนเด็กเล็ก ดูแล
พัฒนาการ และครูจะเป็นผู้จัดท าแผนการสอนตามประกาศท่ีก าหนด  

ส่งเสริมการศึกษา โดยเป็นผู้สนับสนุนในด้านงบประมาณตามที่โรงเรียนในพ้ืนที่เสนอ
โครงการร้องขอรับการสนับสนุนโครงการ และส่งเสริมบุคลากรด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน  

ในด้านการศึกษามีข้อดี ดังนี้  
1. การกระจายอ านาจท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจัดการศึกษาได้ครอบคลุมใน

พ้ืนที่ ท าให้สามารถบริการในเรื่องการดูแลเด็กเล็กได้อย่างทั่วถึง 
2. การจัดการศึกษาโดยองค์การบริหารส่วนต าบล จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ว่าในเรื่องของการจัดซื้อ หรือการจัดการศึกษาที่ตรงต่อความ
ต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ   

3. การจัดการศึกษาโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนใน
องค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากมีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ท าให้มีการควบคุมและ
ตรวจสอบจากประชาชนในท้องถิ่นได้ดี  

แต่ในด้านการศึกษายังมีข้อด้อยอยู่บ้าง ดังนี้ 
1. การขาดการรู้จักเหตุ หากผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึงสถานะของ

องค์การบริหารส่วนต าบลของตน เช่น อัตราการขาดการรู้หนังสือ หรือสัดส่วนของเด็กพิการที่มาเรียน
ในพ้ืนที่ และก าหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษา โดยขาดความรู้ และความเข้าใจรวมทั้งความ
ต้องการแท้จริงของท้องถิ่น ก็จะท าให้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาผิดพลาดได้ 

2. การขาดการรู้จักผลท าให้ การปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการสนับสนุน
ทางการศึกษาไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ เนื่องจากการวางแผนการพัฒนาที่ดีจะต้องมาจากการวิเคราะห์ปัจจัยย้อนกลับของ
ผลที่มีการสรุปอย่างชัดเจน หากการรายงานผลเป็นเพียงแค่การรายงานการใช้งบประมาณ โดยไม่ได้วิเคราะห์ผลรอบ
ด้านกอ็าจจะท าให้การปรับปรุงและพัฒนานโยบายไม่ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง 

3. การขาดการรู้จักตน หากผู้บริหารไม่รู้จักตน เช่น ความเหมาะสมของลักษณะประชากรใน
แต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความแตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการพัฒนาการศึกษาแตกต่าง
กัน บางครั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งมีความจ าเป็นเรื่องการพาณิชยกรรม แต่อีกองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่มีความจ าเป็น แต่มีการลอกเลียนแบบกันท าให้เกิดความเสียหายได้ 
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4. การขาดการรู้จักประมาณ หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ขาดการเข้าใจหรือ
ตระหนักรู้ในด้านความเหมาะสมของเทคโนโลยีของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีความแตกต่าง
กัน หากก าหนดการพัฒนาโดยไม่ค านึงถึงฐานะความต้องการที่แท้จริงโดยไปลอกเลียนแบบ ความต้องการเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบที่อ่ืน  ๆอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ คือสิ่งที่ควรได้ไม่ได้ สิ่งที่ไม่ควรมีการจัดซื้อก็จัดซื้อ 

5. การขาดกาลรู้จักกาล หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ค านึงถึงจังหวะเวลาในการ
ตัดสินใจเรื่องการพัฒนาการศึกษา เช่น การอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กเล็กที่ก าลังเป็นที่นิยมหาก
ไม่วางแผนให้ดีกลับท าให้เด็กกลายเป็นเด็กติดเกมส์ได้ การพัฒนาการศึกษาไม่ว่าทางเนื้อหาหรือทาง
วัตถุจึงจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมของจังหวะเวลา  
 6. การขาดการรู้จักชุมชน หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่รู้จักชุมชนของตน ไม่
เข้าใจถึงความต้องการด้านการศึกษาของชุมชน ไม่เข้าใจถึงความจ าเป็น หรือความเร่งด่วนที่ชุมชน
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาด้านการศึกษาอย่างทันท่วงที หากเลือกแนวทางพัฒนา
ด้านการศึกษาท่ีไม่เหมาะสมก็จะท าให้เกิดเป็นความเสียหายได้  
 7. การขาดการรู้จักบุคคล โดยไม่ค านึงถึงความสามารถเฉพาะบุคคล ทั้งในด้านผู้ให้การศึกษา 
คือครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ครูผู้สอน หรือบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้รับการศึกษา ได้แก่ นักเรียนที่อยู่
ในพ้ืนที่หากพัฒนาการศึกษาโดยไม่สอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงของบุคลากรอาจจะก่อให้เกิด
ผลเสียในการพัฒนาด้านการศึกษาในอนาคต 

ปัญหาด้านการศึกษา 
1. ปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
2. ปัญหาการก าหนดนโยบายการศึกษา 
3. ปัญหาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการขาดความรู้ความเข้าใจ ความช านาญทางการศึกษา  
4. ปัญหาการใช้สื่อในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน  
5. ปัญหาขาดการส่งเสริมทางการศึกษา 

ปัญหาด้านการศึกษา เป็นปัญหาที่มีขอบข่ายกว้างขวาง เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
รวมทั้งความรู้ที่มากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้ครบถ้วน ปัญหาของการศึกษา คือ การบรรลุความต้องการขั้นต่ า เช่น 
อัตราการรู้หนังสือ เป็นขั้นต้น ซึ่งในปัจจุบันขอบข่ายของการศึกษา จะครอบคลุมไปถึง การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่
มีอยู่ในสังคม การเข้าถึงความรู้ที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง การจัดการความรู้ที่เหมาะสมในท้องถิ่น รวมถึงการทบทวน และ
พัฒนาความรู้และสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ   
 การก าหนดความต้องการทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่สิ่งส าคัญจะต้องก าหนด
วิธีการและเจตคติในการศึกษา ซึ่งจะไปผูกรวมอยู่กับการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
ทั้งนี้การจัดการศึกษาภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัด จ าเป็นต้องมีกรอบคิดเพ่ือใช้เป็นแนวทางที่จะ
ด าเนินการพัฒนาจัดการการศึกษา โดยเฉพาะหลักสัปปุริสธรรม ทั้ง 7 ข้อ ที่มีกรอบคิดในการพัฒนา
การศึกษาได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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 2.2.3  งานด้านบริหารงบประมาณ 
 งานด้านบริหารงบประมาณ หมายถึง การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้แก่ การจัดท างบประมาณ การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และตรงกับปัญหาความ
ต้องการของชุมชนบริหารงบประมาณ การจัดท างบประมาณจะมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในการบริหาร รองลงมา คือหัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เจ้าหน้าที่การเงินองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณจะด าเนินการโดย หัวหน้าส่วนทุก
ส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลมาร่วมวางแผนจัดท างบประมาณ จากนั้นจึงน าร่างงบประมาณ 
น าเสนอคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จากนั้นจึงน ามาเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อสภาให้ความเห็นชอบก็น าเสนอต่อนายอ าเภอให้พิจารณาระยะเวลา
ภายใน 15 วัน หากเห็นชอบก็จะอนุมัติ แล้วส่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้เป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 การบริหารจัดการงบประมาณจะมีแผนปฏิบัติการเพ่ือล าดับความส าคัญก่อนหลังของการใช้
งบประมาณ และการประเมินผลการใช้งบประมาณว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ 

ในด้านการบริหารงบประมาณมีข้อดี ดังนี้  
1. การกระจายอ านาจท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้

ครอบคลุมในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้สามารถจัดสรรการบริหารจัดการงบประมาณ
ได้อย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่มากขึ้น 

2. การบริหารจัดการงบประมาณที่สามารถสนับสนุนองค์การบริหารส่วนต าบล จะสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ว่าในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่ตรงต่อ
ความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ 

3. การบริหารจัดการงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล จะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากมีการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชน ท าให้มีการควบคุมและตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณจากประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ดี   

แต่ในการบริหารงบประมาณยังมีข้อด้อยอยู่บ้าง  ดังนี้ 
1. การขาดการรู้จักเหตุ หากผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึงสถานะของ

องค์การบริหารส่วนต าบลของตน เช่น ทิศทางการจัดสรรงบประมาณ ในเกิดประโยชน์สูงสุด และจัด
งบประมาณ โดยขาดความรู้ และความเข้าใจรวมทั้งความต้องการแท้จริงขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ก็จะท าให้การจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับเป้าหมาย และเกิดความผิดพลาดได้ 

2. การขาดการรู้จักผลท าให้ การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ และการ
การบริหารจัดการงบประมาณไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ เนื่องจากการวางแผนการพัฒนาการบริหารจัดการ
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งบประมาณที่ดีจะต้องมาจากการวิเคราะห์ปัจจัยย้อนกลับของผลที่มีการสรุปอย่างชัดเจน หากการ
รายงานผลเป็นเพียงแค่การรายงานการใช้งบประมาณ โดยไม่ได้วิ เคราะห์ผลรอบด้านก็อาจจะท าให้
การปรับปรุงและพัฒนานโยบายไม่ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง 

3. การขาดการรู้จักตน หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รู้จักตน เช่น ความ
เหมาะสมของสถานะทางเศรษฐกิจในแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความแตกต่างกัน ท าให้มี
ความต้องการพัฒนาแตกต่างกัน บางครั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลหนึ่งมีความจ าเป็นเรื่องหนึ่ง แต่
อีกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความจ าเป็น แต่มีการลอกเลียนแบบกันท าให้เกิดมีปัญหา หรือเกิด
ความเสียหายได ้

4. การขาดการรู้จักประมาณ หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ขาดความพอเพียงหรือ
ตระหนักรู้ในด้านฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละท้องที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน หากก าหนดวงเงิน
งบประมาณโดยไม่ค านึงถึงฐานนะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กโดยไป
ลอกเลียนแบบองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่อาจก่อให้เกิดมีความเสียหายได้ 

5. การขาดการรู้จักกาล หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ค านึงถึงจังหวะเวลาในการตัดสินใจเรื่อง
การบริหารจัดการงบประมาณ ใน 3 เรื่องคือ การจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง การจัดสรรให้ตรงเวลา และการจัดสรร
ให้ทันท่วงที ก็จะน าไปสู่ความเสียหายของการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ได้  

6. การขาดการรู้จักชุมชน หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่รู้จักชุมชนของตน ไม่
เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ไม่เข้าใจถึงความจ าเป็น หรือความเร่งด่วนด้านการบริหาร
จัดการงบประมาณที่ชุมชนจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาอย่างทันท่วงที หากเลือกแนว
ทางการบริหารจัดการงบประมาณที่ผิดพลาดก็อาจจะท าให้เกิดเป็นความเสียหายได้  

7. การขาดการรู้จักบุคคล โดยไม่ค านึงถึงความต้องการของบุคคล ทั้งในด้านปัจเจกบุคคล ด้านกลุ่มทาง
สังคม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกลุ่มทางที่อยู่ในพ้ืนที่หากการบริหารจัดการงบประมาณโดยไม่
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของบุคคลอาจจะก่อให้เกิดผลเสียได้ในอนาคต 

ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ 
1. ปัญหาการจัดท างบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2. ปัญหาการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน 
3. ปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามความส าคัญ 
4. ปัญหาการจัดสรรงบประมาณอิงกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมืองท้องถิ่น พวกพ้อง 

การบริหารงานด้านงบประมาณ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เนื่องจากในสังคมเสรีประชาธิปไตย 
รัฐ หรือ องค์กรบริหาร ซึ่งรวมไปถึง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จะสามารถแทรกแซงปัจเจกชนได้
ด้วยการใช้งบประมาณ แต่ในระดับท้องถิ่นโดยเฉพาะสังคมชนบทในพ้ืนที่การดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลการใช้งบประมาณที่อยู่อย่างจ ากัดเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะสามารถให้คุณและโทษกับ
ชุมชนได้อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของล าดับความส าคัญก่อนหลัง น้ าหนักและทิศทางของการใช้
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งบประมาณ ซึ่งหากใช้ด้วยหลักความเป็นธรรม ความเป็นกลาง และความเสมอภาค ก็จะท าให้การ
พัฒนา และการใช้งบประมาณเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด ของคนจ านวนมาก 
 หลักธรรมจึงเป็นเรื่องส าคัญเพราะไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดครอบคุลมการปฏิบัติราชการ
ได้ทั้งหมด ช่องว่างที่เกิดขึ้นจึงจ าเป็นต้อง เสริมด้วยหลักธรรมในฐานะตัวขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใน
องค์กร ให้เป็นไปในทิศทางที่ พึงปรารถนาของคนหมู่มาก (Desirable Aspects) เพ่ือให้การใช้
งบประมาณไม่ใช่เป็นเพียงการใช้จ่ายเงินแต่เป็นการใช้งบประมาณด้วยหลักธรรม ยึดหลักสัปปุริส
ธรรม เป็นกรอบในการด าเนินการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 2.2.4  งานด้านสาธารณสุข  
 งานด้านสาธารณสุข หมายถึง การด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้แก่ การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และการส่งเสริมสุขภาพ 
 งานด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และการส่งเสริมสุขภาพ 
 การสาธารณสุขจะมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการบริหาร 
รองลงมา คือหัวหน้าส่วนสาธารณสุข และนักวิชาการสาธารณสุขเป็นผู้ปฏิบัติงานการป้องกันโรคและ
ระงับโรคติดต่อ ได้แก่ การควบคุมพาหนะน าโรค การระบาดของโรคต่างๆ รวมถึงการออกให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพ อบรมให้ความรู้ กิจกรรมเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ การให้ข้อมูลข่าวสารทางหอกระจายข่าว อินเตอร์เน็ต การตั้งชมรมแอ
โรบิก ตั้งชมรมผู้สูงอายุ การป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิต โรคพิษสุนัขบ้า แจกวัคซีน พ่นหมอกควัน แจกสารก าจัดลูกน้ ายุงลาย การจัดการขยะมูลฝอย 

ในด้านการสาธารณสุขมีข้อดี ดังนี้  
1. การกระจายอ านาจท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจัดการสาธารณสุขได้

ครอบคลุมในพ้ืนที่ ท าให้สามารถควบคุมปัญหาโรคระบาดและระงับโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพได้
อย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการของคนในพ้ืนที่มากข้ึน  

2. การสาธารณสุขท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ว่า
ในเรื่องของการแก้ปัญหาโรคระบาดและระงับโรคติดต่อ และการส่งเสริมสุขภาพที่ตรงต่อความ
ต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น ๆ  

3. การบริหารจัดการการสาธารณสุขโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารจะต้อง
รับผิดชอบต่อประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากมีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
ท าให้มีจัดการได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ดี  

แต่ในด้านสาธารณสุขยังมีข้อด้อยอยู่บ้าง ดังนี้ 
1. การขาดการรู้จักเหตุ หากผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึงสถานะของ

โรคระบาดในท้องถิ่นตน เช่น โรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า โดยขาดความรู้ และความเข้าใจ
รวมทั้งความต้องการแท้จริงของท้องถิ่น ซึ่งอาจจะมีโรคท้องถิ่นอ่ืนแต่ไม่ได้ถูกก าหนดให้ด าเนินการ
จากส่วนกลาง ก็จะท าให้การจัดการเป้าหมายได้ไม่ตรงกับสาเหตุ 
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2. การขาดการรู้จักผลท าให้ การจัดการการสาธารณสุขไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ เนื่องจากการวาง
แผนการพัฒนาสุขภาพที่ดีจะต้องมาจากการวิเคราะห์ปัจจัยย้อนกลับของผลการด าเนินการที่มีการ
สรุปอย่างชัดเจน หากการรายงานผลเป็นเพียงแค่การรายงานเชิงปริมาณ โดยไม่ได้วิเคราะห์ผลเชิง
คุณภาพก็อาจจะท าให้การปรับปรุงแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง 

3. การขาดการรู้จักตน หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่รู้จักตน เช่น ความ
เหมาะสมของสถานะทางสุขภาพในแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความแตกต่างกัน เช่น 
ภาวะการแพร่ระบาด ภาวะทุพโภชนา ท าให้มีความต้องการจัดการปัญหาที่แตกต่างกัน การก าหนด
แนวทางจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงสภาวะแท้จริงของท้องถิ่นตน เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด 

4. การขาดการรู้จักประมาณ หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ขาดความพอเพียงหรือ
ตระหนักรู้ในสถานะแต่ละท้องที่  ซึ่งมีความแตกต่างกัน หากก าหนดกิจกรรม ซึ่งใช้งบประมาณ
มากมายในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเกินจากความต้องการที่แท้จริงในพ้ืนที่ก็จะเป็นการ
สิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จ าเป็น และตกเป็นภาระของชุมชน 

5. การขาดกาลรู้จักกาล หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รู้จักกาล เช่น ความ
เหมาะสมในการใช้งบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาโรคเฉพาะฤดูกาล เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะมีการแพร่
ระบาดในช่วงฤดูร้อน และโรคไข้เลือดออกซึ่งจะมีการแพร่ระบาดในฤดูฝน การใช้งบประมาณผิดเวลา 
ผิดที่ ก็อาจจะท าให้เกิดความสิ้นเปลืองและเกิดผลเสียหาย 

6. การขาดการรู้จักชุมชน หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่รู้จักชุมชนของตน ไม่
เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของชุมชน ไม่เข้าใจถึงความจ าเป็น หรือความเร่งด่วนด้านสุขภาพที่ชุมชน
จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาอย่างทันท่วงที หากเลือกแนวทางการแก้ไขโรคระบาด
และระงับโรคติดต่อ ที่ผิดพลาดก็อาจจะท าให้เกิดเป็นความเสียหายได้   

7. การขาดการรู้จักบุคคล โดยไม่ค านึงถึงปัญหาสุขภาพของบุคคล ทั้งในด้านโรคภัยไข้เจ็บ 
พฤติกรรมสุขภาพ และความเสี่ยงของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่หากการบริหารจัดการสาธารณสุขไม่
สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของบุคคลอาจจะก่อให้เกิดผลเสียได้ในอนาคต  

ปัญหาด้านสาธารณสุข 
1. ปัญหาขาดบุคลากรด้านสาธารณสุข 
2. ปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข 
3. ปัญหาขาดการส่งเสริมสุขภาพ 
4. ปัญหาขาดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข 

การสาธารณสุขในปัจจุบันมีความหมายกว้างขวาง กล่าวคือ ไม่มีความหมายแค่เพียงความสุข
ทางกายภาพ หรือสุขภาพของร่างกายเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงด้วย ซึ่งความสุขทางใจยัง
ครอบคลุมไปถึงความสุขในตัวบุคคล และกลุ่มทางสังคม ตั้งแต่ระดับย่อยที่สุดคือ ครอบครัว จนไปถึง
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ระดับชุมชน แม้ในด้านสุขภาพทางร่างกายในทางวิจัยก็พบว่า ในชุมชนชนบท ปัจเจกชน หรือแม้แต่
ครอบครัวเองก็มีความอ่อนแอ ทางการจึงได้เสริมความเข้มแข็งในระดับชุมชนด้วยกลไกต่างๆ เช่น 
อาสาสมัครสาธารณสุขขั้นมูลฐาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณทั้งในด้าน
การป้องกันโรค สุขอนามัย และที่ส าคัญคือ การอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งจะท าให้สมาชิกใหม่ของชุมชน
เติบโตอย่างมีคุณภาพ  
 การใช้ธรรมะเข้ามาขับเคลื่อนการบริหารงานด้านสาธารณสุขจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งใน
ฐานะเป็นการบริหารงานที่กระท าต่อความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์โดยตรง ในแต่ละชุมชนการ
สาธารณสุข จะเป็นตัวก าหนดภาวะความสุขท้ังกาย และใจของสมาชิก หากในชุมชนขาดสิ่งเหล่านี้ไป
เท่ากับขาดการตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ การอาศัยธรรมะเป็นตัวขับเคลื่อน
โดยเฉพาะการใช้หลักสัปปุริสธรรม จึงเป็นการตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานขั้นต้นของมนุษย์ 
โดยหลักของการจัดการอย่างมีทิศทางและตอบสนองต่อความต้องการอย่างแท้จริง 
 2.2.5  งานด้านการบริการสาธารณะ  
 งานด้านการบริการสาธารณะ หมายถึง การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้แก่ การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก งานการบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 การจัดท าการบริการสาธารณะจะมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
การบริหาร รองลงมา คือหัวหน้าส่วนโยธา มีเจ้าหน้าที่โยธา เป็นผู้ปฏิบัติงาน จัดให้มีการบ ารุงทางน้ า
และทางบก ถนน ทางน้ า ขยายเขต ขุดลอกคูคลอง ก าจัดวัชพืช การเก็บกักรักษาน้ าในการเกษตรเพื่อ
การเดินเรือ ควบคุมระดับน้ า ป้องกันน้ าเค็ม รวมถึงการส่งน้ าสู่พ้ืนที่เกษตร ระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ 
ทางบกทางถนน สร้างถนน ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ก่อสร้างทางระบายน้ า  

ในด้านการบริการสาธารณะมีข้อดี ดังนี้  
1. การกระจายอ านาจท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจัดการการบริการสาธารณะ

ได้ครอบคลุมในพ้ืนที่ ท าให้สามารถให้การบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง ตรงกับความต้องการของ
คนองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่มากขึ้น   

2. การบริการสาธารณะที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ไมว่่าในเรื่องของสาธารณูปโภคท่ีตรงต่อความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นๆ 

3. การบริการสาธารณะโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบต่อ
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากมีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ท าให้มีจัดการ
สาธารณูปโภคได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ดี  

แต่ในการบริการสาธารณะยังมีข้อด้อยอยู่บ้าง ดังนี้ 
1. การขาดการรู้จักเหตุ หากผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึงสถานะของปัญหาในท้องถิ่น

ตน เช่น การคมนาคม ท าให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างประมูลงาน โดยมุ่งใช้งบประมาณไปที่กลุ่มผู้รับเหมาบางกลุ่มไม่ตรง
ตามความต้องการของชุมชน ไม่การศึกษาสาเหตุที่แท้จริงก็จะท าให้การจัดการเป้าหมายได้ไม่ตรงกับสาเหตุ 



 56 

2. การขาดการรู้จักผลท าให้ การบริการสาธารณะไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ เนื่องจากการประเมินผลการด าเนินการ
เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือค านึงถึงผลที่เกิดขึ้นน ามาป้อนกลับเพ่ือใช้ในการปรับปรุงงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยทั่วไปมักจะขาดสิ่งนี้ท าให้ไม่สามารถปรับปรุงแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง 

3. การขาดการรู้จักตน หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รู้จักตน ไม่สนใจความเป็น
ตัวตนขององค์การบริหารส่วนต าบลของตน เช่น ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลของตน ท าให้ไม่พัฒนาบริการสาธารณะตามความเป็นจริง และไม่ค านึงถึงสภาวะ
แท้จริงของท้องถิ่นตน เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด 

4. การขาดการรู้จักประมาณ หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ขาดความพอเพียงหรือ
ตระหนักรู้ในสถานะแต่ละท้องที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน หากก าหนดกิจกรรม ซึ่งใช้งบประมาณมากมาย
ในการสร้างสาธารณูปโภคเกินจากความต้องการที่แท้จริงในพ้ืนที่ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ
โดยไม่จ าเป็น และตกเป็นภาระของชุมชน 

5. การขาดการรู้จักกาล หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รู้จักกาล เช่น ความ
เหมาะสมในการสร้างสาธารณูปโภค ท าให้เกิดปัญหาการก่อสร้างไม่ตรงกับช่วงเวลาการใช้งานและ
เป็นปัญหาที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้เต็มที่ 

6. การขาดการรู้จักชุมชน หากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่รู้จักชุมชนของตน ไม่
เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของชุมชน ไม่เข้าใจถึงความจ าเป็น หรือความเร่งด่วนด้านสาธารณูปโภคที่
ชุมชนจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาอย่างทันท่วงที หากเลือกแนวทางการสร้าง
สาธารณูปโภคท่ีผิดพลาดก็อาจจะท าให้เกิดเป็นความเสียหายได้  

7. การขาดการรู้จักบุคคล โดยไม่ค านึงถึงความต้องการของบุคคล ทั้งในด้านความต้องการ
ของบุคคลและความต้องการของกลุ่มบุคคล ท าให้การสร้างสาธารณูปโภคไม่สอดคล้องกับปัญหาที่
แท้จริงของบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบลอาจจะก่อให้เกิดผลเสียได้ในอนาคต 

ปัญหาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ปัญหาขาดงบประมาณในการบริการสาธารณะ 
2. ปัญหาขาดการพัฒนาการบริการสาธารณะ  
3. ปัญหาการสร้างสาธารณูปโภคไม่ตรงตามความต้องการของชุมชน  
4. ปัญหาการก่อสร้างสาธารณูปโภคไม่ตรงกับช่วงเวลาการใช้งาน 
5. ปัญหาขาดการสนใจและขาดการตรวจสอบสาธารณูปโภค 

การบริการสาธารณะเป็นการบริการของภาครัฐ ซึ่งเป็นหน้าที่ล าดับแรกของรัฐเสรีนิยม ซึ่ง
จะต้องมีหน้าที่ 5 ประการ และการบริการสาธารณะเป็นหน้าที่ล าดับแรกของรัฐหรือหน่วยงานบริหาร
จะพึงปฏิบัติในทุกระดับ แต่อย่างไรก็ตามการบริการสาธารณะเป็นงานที่ต้องใช้งบประมาณมากที่สุด 
ท าให้ถูกจับตาว่ามีความไม่โปร่งใส  ไม่เป็นธรรม  ไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะหน่วยงานใน
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมีงบประมาณจ ากัดก็จะยิ่งเป็นที่ครหา ใน 2 ด้าน คือ 1. การใช้
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งบประมาณเพ่ือผลประโยชน์ของผู้มีอ านาจ 2.การใช้งบประมาณอย่างไม่ทั่งถึงเพียงพอ ท าให้งาน
บริการสาธารณะเป็นงานที่ถูกจับตาและถูกวิพากษ์วิจารณ์มากท่ีสุด  
 การใช้หลักธรรมมาเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารการด าเนินงาน ด้านบริการสาธารณะจะ
เป็นงานด้านที่สามารถตอบสังคมและชุมชนได้ดีที่สุดโดยหลักสัปปุริสธรรม ที่วางกรอบในการ
ด าเนินงานได้อย่างตอบสนองต่อชุมชน ภายใต้สถานการณ์ ด้านพ้ืนที่และเวลาโดยชุมชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินงาน 

2.2.6 ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  

จากข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่ต้น จะพบว่า งานด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
ฉะเชิงเทราทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านสาธารณสุข และด้านการบริการสาธารณะ มักมีปัญหา กล่าวคือ 

ด้านบริหารงานบุคคล พบว่า การด าเนินงานด้านนี้มักมีปัญหา คือปัญหาบุคลากรขาดความรู้
ความสามารถปัญหาการบังคับบัญชา ปัญหาการใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน ปัญหาการช่วยพวกพ้องโดยไม่
ค านึงถึงความต้องการแท้จริงขององค์การบริหารส่วนต าบล และปัญหาการประเมินผลบุคลากรขาดความเป็นธรรม 

ด้านการศึกษา พบว่า การด าเนินงานด้านนี้มักมีปัญหา คือ ปัญหาการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ปัญหาการก าหนดนโยบายการศึกษา ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจทางการศึกษา และ
ปัญหาการใช้สื่อในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน  

ด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า การด าเนินงานด้านนี้มักมีปัญหา คือ ปัญหาการจัดท า
งบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ ปัญหาการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามความต้องการของ
ชุมชน และปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามความส าคัญ 

ด้านสาธารณสุข พบว่า การด าเนินงานด้านนี้มักมีปัญหา คือ . ปัญหาขาดบุคลากรด้าน
สาธารณสุข ปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข ปัญหาขาดการส่งเสริมสุขภาพ 
และปัญหาวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข 

ด้านการบริการสาธารณะ พบว่า การด าเนินงานด้านนี้มักมีปัญหา คือปัญหาขาดงบประมาณในการ
บริการสาธารณะ ปัญหาขาดการพัฒนาการบริการสาธารณะปัญหาการสร้างสาธารณูปโภคไม่ตรงตามความต้องการของ
ชุมชน และปัญหาการก่อสร้างสาธารณูปโภคไม่ตรงกับช่วงเวลาการใช้งาน 

ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านสาธารณสุข และด้านการบริการสาธารณะ มักเป็นปัญหา
ที่ก่อให้เกิดความล่าช้า และอุปสรรคในการด าเนินงานไปสู่จุดหมาย หรือนโยบายที่ก าหนดไว้ไม่ได้ 
หรือได้ไม่ตรงตามก าหนดที่วางไว้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพัฒนา งานบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดฉะเชิงเทรานี้ให้เกิดความเจริญงอกงาม และประสบความส าเร็จเป็นที่พอใจ เป็นที่ประทับใจ
ของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาเรื้อรัง เป็นปัญหาของชุมชน และประเทศที่



 58 

มักประสบอยู่ หากน าวิธีการที่ถูกต้องมาแก้ไขอย่างถูกวิธีก็จะสามารถ แก้ไข บรรเทาให้ อุปสรรคและ
ปัญหา ในการด าเนินงาน ลุล่วงผ่านพ้นไปได้ สิ่งที่จะน ามาแก้ไขได้ เมื่อพิจารณาแล้ว ด้วยหลักเหตุ
และผล ควรน าหลักธรรมในพุทธปรัชญา หมวดหนึ่งหมวดใด หรือหลาย ๆ หมวดมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปได้ เพ่ือให้เกิดผลในการพัฒนาการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จตามจุดหมาย และนโยบาย
ที่ก าหนดไว้ หลักพุทธธรรมนั้น ที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้วิจัยเห็นว่าควรน าหลักสัปปุ
ริสธรรม 7 มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของ องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ด าเนินงาน
เป็นไปอย่างราบรื่นและจะส าเร็จในที่สุด 
 
2.3  สรุปการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2.3 1 การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทรามี 5 ด้านได้แก่ ด้านการ

บริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านสาธารณสุข และด้านการบริการ
สาธารณะ  

 การด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล ได้แก่ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เช่นการบริหารจัดการบุคลากร งานด้านการศึกษา ได้แก่ การด าเนินงานด้านการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมบุคลากรการศึกษา งานด้าน
บริหารงบประมาณ ได้แก่ การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การจัดท า
งบประมาณการด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และตรงกับปัญหาความต้องการของชุมชน  
งานด้านสาธารณสุข ได้แก่ การด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การ
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และการส่งเสริมสุขภาพ งานด้านการบริการสาธารณะ ได้แก่ การ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  

2.3 2 ปัญหาการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทราทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้าน

บริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านสาธารณสุข และด้านการบริการ
สาธารณะ มักมีปัญหา กล่าวคือ ด้านบริหารงานบุคคล พบว่ามักมีปัญหา คือ ปัญหาบุคลากรขาด
ความรู้ความสามารถ ปัญหาการบังคับบัญชา ปัญหาการใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน ปัญหาการ
ช่วยพวกพ้องโดยไม่ค านึงถึงความต้องการแท้จริงขององค์การบริหารส่วนต าบล  และปัญหาการ
ประเมินผลบุคลากรขาดความเป็นธรรม ด้านการศึกษา พบว่ามักมีปัญหา คือ ปัญหาการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ปัญหาการก าหนดนโยบายการศึกษา ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจทาง
การศึกษา และปัญหาการใช้สื่อในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน  ด้านการ
บริหารงบประมาณ พบว่ามักมีปัญหา คือ ปัญหาการจัดท างบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ ปัญหา
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การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน และปัญหาการใช้จ่ ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามความส าคัญ ด้านสาธารณสุข พบว่ามักมีปัญหา คือ . ปัญหาขาดบุคลากรด้านสาธารณสุข 
ปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข ปัญหาขาดการส่งเสริมสุขภาพ และปัญหา
วัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริการสาธารณะ พบว่ามักมีปัญหา คือปัญหาขาดงบประมาณ 
ในการบริการสาธารณะ ปัญหาขาดการพัฒนาการบริการสาธารณะปัญหาการสร้างสาธารณูปโภคไม่
ตรงตามความต้องการของชุมชน และปัญหาการก่อสร้างสาธารณูปโภคไม่ตรงกับช่วงเวลาการใช้งาน 

ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน
การศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านสาธารณสุข และด้านการบริการสาธารณะ มักเป็นปัญหา
การใช้คน การเอาแต่พวกพ้อง การขาดความรู้ ขาดการส่งเสริม  อิงผู้มีอิทธิพล ไม่สามารถสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนได้จริง ขาดบุคลากร ขาดเครื่องมือ ขาดการสนใจ และตรวจสอบ ที่
ก่อให้เกิดความล่าช้า และอุปสรรคในการด าเนินงานไปสู่จุดหมาย หรือนโยบายที่ก าหนดไว้ไม่ได้ หรือ
ได้ไม่ตรงตามก าหนดที่วางไว้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพัฒนา งานบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดฉะเชิงเทรานี้ให้เกิดความเจริญงอกงาม และประสบความส าเร็จเป็นที่พอใจ เป็นที่ประทับใจ
ของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาเรื้อรัง เป็นปัญหาของชุมชน และประเทศที่
มักประสบอยู่ หากน าวิธีการที่ถูกต้องมาแก้ไขอย่างถูกวิธีก็จะสามารถ แก้ไข บรรเทาให้อุปสรรคและ
ปัญหา ในการด าเนินงาน ลุล่วงผ่านพ้นไปได้ สิ่งที่จะน ามาแก้ไขได้ เมื่อพิจารณาแล้ว ด้วยหลักเหตุ
และผล ควรน าหลักธรรมในพุทธปรัชญา หมวดหนึ่งหมวดใด หรือหลาย ๆ หมวดมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงไปได้ เพ่ือให้เกิดผลในการพัฒนาการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จตามจุดหมาย และนโยบาย
ที่ก าหนดไว้ หลักพุทธธรรมนั้น ที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้วิจัยเห็นว่าควรน าหลักสัปปุ
ริสธรรม 7 มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของ องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ด าเนินงาน
เป็นไปอย่างราบรื่นและจะส าเร็จในที่สุด 

สรุปได้ว่า  ปัญหาการใช้คน การเอาแต่พวกพ้อง การขาดความรู้ ขาดการส่งเสริม มีการอิงผู้
มีอิทธิพล ไม่สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนได้จริง ขาดบุคลากร ขาดเครื่องมือ ขาด
การสนใจ ดูแล ตรวจสอบ เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 5 ด้าน 
ไม่ว่าจะเป็น ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านสาธารณสุข และ
ด้านการบริการสาธารณะ ล้วนแล้วแต่มีปัญหาทั้งสิ้น ซึ่งจะพอสรุปได้เป็นหลัก นั่นก็คือในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล การใช้คนไม่ถูกกับงาน และการใช้คนไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาในงาน เพราะยังอิงพวกพ้อง พรรคพวก ของตนเป็นหลัก ปัญหาบางแห่งที่เกิดขึ้นจึงมี
ปัญหาไม่ประสบความส าเร็จ ปัญหาบางอย่างไม่สามารถแก้ไขไม่สอดคล้องตรงตามความต้องการ
ประกอบกับบุคลากรทั้งหลายขาดความรู้ ความช านาญของแต่ละด้าน ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน
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การศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านสาธารณสุข และด้านการบริการสาธารณะ อีกทั้งผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีการส่งเสริมองค์ความรู้เพ่ิมเติมให้กับบุคลากร จึงท าให้มีปัญหา การ
ด าเนินงาน จึงมีอุปสรรคอยู่เสมอ แม้ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณก็จัดไปตามผู้มีอิทธิพลทาง
การเมืองท้องถิ่น ลักษณะ อิงพวกพ้องของตน งบประมาณที่จัดสรรจึงไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละที่ ได้อย่างตรงเหตุตรงผล ท าให้เกิดปัญหาเรื้อรัง ขาดการแก้ไขอย่าง
จริงจัง แม้ด้านสาธารณสุข ก็เช่นเดียวกันนอกจะขาดบุคลากรที่มีความช านายเฉพาะทางแล้วก็ยังขาด
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันโรคติดต่อ 
ผู้บริหารก็ไม่ให้ความสนใจ ใส่ใจกับการส่งเสริมความรู้ความช านาญในการให้บริการด้านสาธารณสุข 
อย่างจริงจัง หรือเป็นรูปธรรม แม้นในด้านการบริการสาธารณะก็ไม่มีความสนใจ ขาดการใส่ใจไม่มี
การตรวจสอบ ไม่มีการซ่อมบ ารุง ท าให้เกิดปัญหาเรื้อรัง สร้างความไม่พอใจ สร้างความล้าหลัง ท าให้
ประชาชนทั้งหลาย ไม่ได้รับประโยชน์ และความสุขที่แท้จริง ทั้ง ๆ ที่มีหน่วยงาน องค์การบริหารส่วน
ต าบล ด าเนินงาน การดูแล ทั้งนี้ เพราะปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาเรื้อรัง เป็นปัญหาที่
ต้องการสะสาง เป็นปัญหาที่ต้องการ แก้ไขแบบ ต่อเนื่องแต่การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเท่าที่ ปรากฏอยู่ปัจจุบันนี้ ไม่สามารถด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ตรงตาม
ความต้องการ ทันเหตุการณ์ ไม่สามารถด าเนินไปตาม นโยบายที่ก าหนดไว้ หรือที่ตั้งไว้ได้จริง ท าให้
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ไปสู่ความส าเร็จ ความเจริญ และสร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั้งหลาย 
ไม่ได้เกิดขึ้นจริงกลายมาเป็นปัญหาเรื้อรังที่ขาดการแก้ไข ขาดการเอาใจใส่ดูแล เพราะผู้ด าเนินงานทั้ง 
5 ด้านขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่ได้น าหลักธรรมทางพุทธศาสนา เข้ามาประยุกต์แก้ไขปรับปรุง 
พัฒนา ปัญหาเหล่านี้จึงไม่ได้รับการแก้ไขมาจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ระดับชุมชน สังคม ต าบล และ
จังหวัด หากการแก้ไขปัญหานี้สามารถลุล่วงได้จริง ความสุข ความเจริญ ความพึงพอใจย่อมมีเกิดขึ้น
เป็นที่แน่นอน และยังความประทับใจ พอใจ  ทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ในชุมชนนั้น ๆ ซึ่ง
ผู้บริหารและผู้ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ง 5 ด้าน นี้ ควรตระหนักถึง หลักธรรมอัน
น ามาซึ่งความส าเร็จ ความสุขความเจริญ และการแก้ไข ปัญหาเรื้อรังให้ลุล่วงได้ สิ่งนั้นผู้วิจัยเห็นว่า 
ควรจะน าหลักสัปปุริสธรรม 7 มาแก้ไข จึงจะสามารถบรรลุความตั้งใจ และความต้องการของชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จริง ดังจะได้อธิบายในบทต่อไป 

 



 
 

บทท่ี 3 
หลักสัปปุริสธรรม 

 
หลักสัปปุริสธรรม (Virtues of a gentleman) สัปปุริสธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษ หรือ

ธรรมที่ท ำให้เป็นสัตบุรุษ ค ำว่ำ “สัตบุรุษ” คือ คนดี นักปรำชญ์ หรือบัณฑิต สัปปุริสธรรม จึงหมำยถึง 
ธรรมส ำหรับกำรเป็นสัตบุรุษ ที่ท ำให้คนเป็นคนดี อันมีลักษณะปรำกฏอยู่ 7 ประกำรที่ปรำกฏใน
พระไตรปิฎก และท่ีปรำกฏเป็นพุทธพจน์ดังนี้1 

 
3.1 ที่มาหลักสัปปุริสธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 

สัปปุริสธรรม 7 นี้ มีบรรยำยอยู่ในสังคีติสูตรในพระไตรปิฎก สังคีติสูตรนี้เป็นพระสูตรที่
รวบรวมธรรมะมำกมำย เป็นกำรบรรยำยแจกธรรมเป็นหมวดๆ โดยพระสำรีบุตร อำจนับได้ว่ำ สังคีติ
สูตรเป็นต้นแบบของกำรสังคำยนำพุทธศำสนำในยุคแรกๆ คุณสมบัติของผู้ที่ประกอบด้วยสัปปุริส
ธรรม 7 ประกำร นี้ เรียกว่ำ สัทธัมมสมันนำคโต บำงทีก็เรียก สัปปุริสธรรม 7 และในจูฬปุณณมสูตร 
ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสบรรยำย ควำมแตกต่ำงระหว่ำง สัตบุรุษและอสัตบุรุษ ทรงแสดงถึง ลักษณะ
ของผู้ประกอบด้วย ธรรมของสัตบุรุษ  ซึ่งมีปรำกฏข้อควำมในพระไตรปิฎก ดังนี้2 
 ดูกรภิกษุทั้งหลำย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม 7 ประกำร เป็นผู้ควรของค ำนับ ฯลฯ เป็นนำ
บุญของโลก ไม่มีนำบุญอ่ืนยิ่งกว่ำ ธรรม 7 ประกำรเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลำย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เป็นธัมมัญญู รู้จักธรรม 1 อัตถัญญู รู้จักอรรถ 1 อัตตัญญู รู้จักตน 1 มัตตัญญู รู้จักประมำณ 1กำลัญญู 
รู้จักกำล 1 ปริสัญญู รู้จักบริษัท 1  ปุคคลปโรปรัญญู รู้จักเลือกคบคน 1 ดูกรภิกษุทั้งหลำย ก็ภิกษุ
เป็นธัมมัญญูอย่ำงไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ธรรม คือ สุตตะ เคยยะ ไวยำกรณะ คำถำ อุทำน อิ
ติวุตตกะ ชำตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ หำกภิกษุไม่พึงรู้จักธรรม คือ สุตตะ  เวทัลละ เรำก็  ไม่พึง
เรียกว่ำเป็นธัมมัญญู แต่เพรำะภิกษุรู้ธรรม คือ สุตตะ  เวทัลละ ฉะนั้นเรำจึงเรียกว่ำเป็นธัมมัญญู ด้วย
ประกำรฉะนี้ ฯ3 

ก็ภิกษุเป็นอัตถัญญูอย่ำงไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้จักเนื้อควำม แห่งภำษิตนั้นๆ ว่ำ นี้เป็น
เนื้อควำมแห่งภำษิตนี้ๆ หำกภิกษุไม่พึงรู้เนื้อควำม แห่งภำษิตนั้น ๆ ว่ำ นี้เป็นเนื้อควำมแห่งภำษิตนี้ๆ 
เรำก็ไม่พึงเรียกว่ำเป็น อัตถัญญู แต่เพรำะภิกษุรู้เนื้อควำมแห่งภำษิตนั้นๆ ว่ำ นี้เป็นเนื้อควำมแห่ง 
ภำษิตนี้ๆ ฉะนั้น เรำจึงเรียกว่ำเป็นอัตถัญญู ภิกษุเป็นธัมมัญญู อัตถัญญู ด้วยประกำรฉะนี้ ฯ 

                                                           
1อง.ฺสตฺตก. 37/65/236. 
2อง.ฺสตฺตก. 37/65/236. 
3กรมกำรศำสนำ,พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์

กำรศำสนำ, 2530), หน้ำ 130-131. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
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ก็ภิกษุเป็นอัตตัญญูอย่ำงไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้จักตนว่ำ เรำเป็นผู้มีศรัทธำ ศีล สุตะ 
จำคะ ปัญญำ ปฏิภำณ เพียงเท่ำนี้ ถ้ำภิกษุไม่พึงรู้จักตนว่ำ เรำเป็นผู้มีศรัทธำ ศีล สุตะ จำคะ ปัญญำ 
ปฏิภำณ เพียงเท่ำนี้เรำก็ไม่พึงเรียกว่ำเป็นอัตตัญญู แต่เพรำะภิกษุรู้จักตนว่ำ เรำเป็นผู้มีศรัทธำ ศีล    
สุตะ จำคะ ปัญญำ ปฏิภำณ เพียงเท่ำนี้ ฉะนั้น เรำจึงเรียกว่ำเป็นอัตตัญญูภิกษุเป็นธัมมัญญู อัตถัญญู 
อัตตัญญู ด้วยประกำรฉะนี้ ฯ 

ก็ภิกษุเป็นมัตตัญญูอย่ำงไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้จักประมำณในกำรรับจีวร บิณฑบำต 
เสนำสนะ และคิลำนปัจจัยเภสัชบริขำร หำกภิกษุไม่พึงรู้จักประมำณในกำรรับจีวร บิณฑบำต 
เสนำสนะ และคิลำนปัจจัยเภสัชบริขำร เรำก็ไม่พึงเรียกว่ำเป็นมัตตัญญู แต่เพรำะภิกษุรู้จักประมำณ
ในกำรรับจีวร บิณฑบำตเสนำสนะ และคิลำนปัจจัยเภสัชบริขำร ฉะนั้น เรำจึงเรียกว่ำเป็นมัตตัญญู
ภิกษุเป็นธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู มัตตัญญู ด้วยประกำรฉะนี้ ฯ4 

ก็ภิกษุเป็นกำลัญญูอย่ำงไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้จักกำลว่ำ นี้เป็นกำลเรียน นี้เป็นกำล
สอบถำม นี้เป็นกำลประกอบควำมเพียร นี้เป็นกำล หลีกออกเร้น หำกภิกษุไม่พึงรู้จักกำลว่ำ นี้เป็น
กำลเรียน นี้เป็นกำลสอบถำม นี้เป็นกำลประกอบควำมเพียร นี้เป็นกำลหลีกออกเร้น เรำไม่พึงเรียกว่ำ
เป็น กำลัญญู แต่เพรำะภิกษุรู้จักกำลว่ำ นี้เป็นกำลเรียน นี้เป็นกำลสอบถำม นี้เป็นกำลประกอบควำม
เพียร นี้เป็นกำลหลีกออกเร้น ฉะนั้น เรำจึงเรียกว่ำเป็นกำลัญญู ภิกษุเป็นธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู 
มัตตัญญู กำลัญญู ด้วย ประกำรฉะนี้ ฯ 

ก็ภิกษุเป็นปริสัญญูอย่ำงไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้จักบริษัทว่ำ นี้บริษัทกษัตริย์ นี้บริษัท
คฤหบดี นี้บริษัทสมณะ ในบริษัทนั้น เรำพึงเข้ำไปหำอย่ำงนี้ พึงยืนอย่ำงนี้ พึงท ำอย่ำงนี้ พึงนั่งอย่ำงนี้ 
พึงนิ่งอย่ำงนี้ หำกภิกษุไม่รู้ จักบริษัทว่ำ นี้บริษัทกษัตริย์ ... พึงนิ่งอย่ำงนี้ เรำก็ไม่พึงเรียกว่ำเป็น
ปริสัญญู แต่เพรำะภิกษุรู้จักบริษัทว่ำ นี้บริษัทกษัตริย์ . พึงนิ่งอย่ำงนี้ ฉะนั้น เรำจึงเรียกว่ำเป็นปริสัญญู 
ภิกษุเป็นธัมมัญญู อัตถัญญู อัตตัญญู มัตตัญญู กำลัญญู ปริสัญญู ด้วยประกำรฉะนี้5 ฯ 

ก็ภิกษุเป็นปุคคลปโรปรัญญูอย่ำงไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้รู้จัก บุคคลโดยส่วน 2 คือ 
บุคคล 2 จ ำพวก คือ พวกหนึ่งต้องกำรเห็นพระอริยะ พวกหนึ่งไม่ต้องกำรเห็นพระอริยะ บุคคลที่ไม่
ต้องกำรเห็นพระอริยะ พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่ต้องกำรเห็นพระอริยะ พึงได้รับควำม
สรรเสริญด้วยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่ต้องกำรเห็นพระอริยะก็มี 2 จ ำพวก คือ พวกหนึ่งต้องกำรจะฟัง
สัทธรรม พวกหนึ่งไม่ต้องกำรฟังสัทธรรม บุคคลที่ไม่ต้องกำรฟัง สัทธรรม พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นๆ 
บุคคลที่ต้องกำรฟังสัทธรรม พึงได้รับ ควำมสรรเสริญด้วยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่ต้องกำรฟังสัทธรรมก็มี 2 
จ ำพวก คือ พวกหนึ่งตั้งใจฟังธรรม พวกหนึ่งไม่ตั้งใจฟังธรรม บุคคลที่ไม่ตั้งใจฟังธรรม พึงถูก ติเตียน
ด้วยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่ตั้งใจฟังธรรม พึงได้รับควำมสรรเสริญด้วยเหตุ นั้น ๆ บุคคลที่ตั้งใจฟังธรรมก็มี 
2 จ ำพวก คือ พวกหนึ่งฟังแล้วทรงจ ำธรรมไว้ พวกหนึ่งฟังแล้วไม่ทรงจ ำธรรมไว้ บุคคลที่ฟังแล้วไม่ทรง
จ ำธรรมไว้ พึงถูกติเตียน ด้วยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่ฟังแล้วทรงจ ำธรรมไว้พึงได้รับควำมสรรเสริญด้วยเหตุ

                                                           
4กรมกำรศำสนำ ,  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์  

(กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์กำรศำสนำ, 2530), หน้ำ 131-132. 
5กรมกำรศำสนำ ,  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์

(กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์กำรศำสนำ, 2530), หน้ำ 132. 
 



 64 

นั้น ๆ บุคคลที่ฟังแล้วทรงจ ำธรรมไว้ก็มี 2 จ ำพวก คือ พวกหนึ่งพิจำรณำเนื้อควำม แห่งธรรมที่ทรงจ ำ
ไว้ พวกหนึ่งไม่พิจำรณำ เนื้อควำมแห่งธรรม ที่ทรงจ ำไว้ บุคคลที่ไม่พิจำรณำเนื้อควำมแห่งธรรมที่ทรง
จ ำไว้ พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่พิจำรณำเนื้อควำมแห่งธรรมที่ทรงจ ำไว้ พึงได้รับควำม
สรรเสริญด้วย เหตุนั้น ๆ บุคคลที่พิจำรณำเนื้อควำมแห่งธรรมที่ทรงจ ำไว้ก็มี 2 จ ำพวก คือ พวกหนึ่งรู้
อรรถรู้ธรรมแล้ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม พวกหนึ่งหำรู้อรรถรู้ธรรม แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรมไม่ บุคคลที่หำรู้อรรถรู้ธรรมปฏิบัติธรรมสมควร แก่ธรรมไม่ พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่รู้
อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม พึงได้รับควำมสรรเสริญ ด้วยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่รู้อรรถรู้
ธรรม แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ก็มี 2 จ ำพวก คือ พวกหนึ่งปฏิบัติเพ่ือ  ประโยชน์ของตน ไม่
ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน พวกหนึ่งปฏิบัติทั้งเพ่ือประโยชน์ตน และเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน บุคคลที่
ปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ตน ไม่ปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่ปฏิบัติทั้ง
เพ่ือประโยชน์ ตนและเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน พึงได้รับควำมสรรเสริญด้วยเหตุนั้น ๆ ดูกรภิกษุ ทั้งหลำย 
ภิกษุเป็นผู้รู้จักบุคคลโดยส่วน 2 ฉะนี้แล ภิกษุเป็นบุคคลปโรปรัญญู  อย่ำงนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลำย 
ภิกษุประกอบด้วยธรรม 7 ประกำรนี้แล เป็นผู้ ควรของค ำนับ ฯลฯ เป็นนำบุญของโลก ไม่มีนำบุญอ่ืนยิ่งกว่ำ6 ฯ 

 
3.2 ความหมายสัปปุริสธรรม 

หลักธรรมที่ทุกคนสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้และถือปฏิบัติ เพรำะศำสนำมุ่งท่ีจะสอนให้ทุกคน
เป็นคนดี หลักธรรมของพระพุทธศำสนำมีลักษณะเพ่ือควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ประกอบด้วยหลักธรรมที่ก ำหนดคุณสมบัติของคนดี คือ สัปปุริสธรรม 7 
ประกำร จึงสรุปสำระส ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับหลักธรรม ดังต่อไปนี้ 
 สัมปุริสะ เป็นภำษำบำลี ตรงกับภำษำสันสกฤตว่ำ สัตปุรุษะ ภำษำไทยใช้ค ำว่ำ สัตบุรุษ
แปลว่ำคนดี คนสงบ หมำยควำมว่ำ เป็นคนดีรอบด้ำน และเป็นคนที่สงบจำกควำมชั่ว ไม่ยอมท ำควำม
ชั่วสัปปุริสธรรม ข้อปฏิบัติของคนดีมี 7 ประกำร7 

สัปปุริสธรรม 7 สัปปุริสธรรม หมำยถึง ธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมที่ท ำให้เป็นสัตบุรุษ ค ำ
ว่ำ “สัตบุรุษ” หมำยถึง คนดี นักปรำชญ์ หรือบัณฑิตสัปปุริสธรรม จึงหมำยถึง คุณธรรมที่ท ำให้คน
เป็นคนดี มี 7 ประกำร8 ดังมีนักวิชำกำรได้ให้ควำมหมำยเพิ่มเติม คือ 

พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต.) กล่ำวถึง คุณสมบัติของผู้น ำในควำมสัมพันธ์กับผู้ร่วมงำนที่ไปด้วยกันนั้น 
คือคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้น ำ บุคคลที่เป็นผู้น ำจะต้องมีธรรมะ หรือ คุณสมบัติในตัวของผู้น ำมี 7 ประกำร ได้แก่ 
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมำณ รู้จักกำล รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคล9 

                                                           
6กรมกำรศำสนำ, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์

(กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์กำรศำสนำ, 2530), หน้ำ 132-134. 
7จรัญ พยัคฆรำชศักดิ์; และกวี อิศริวรรณ,หนังสือเรียนสมบูรณ์แบบ ส 0113 

พระพุทธศาสนา,  (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกัด ),  หน้ำ 53 
8อง.ฺสตฺตก. 37/65/236. 
9พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุต.),  ภาวะผู้น าความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ,

(กรุงเทพมหำนคร : ธรรมสภำ, 2540), หน้ำ 10.  
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พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) กล่ำวถึง สัปปุริสธรรมที่ท ำให้เป็นสัตบุรุษ คือเป็น
คุณธรรมหรือคุณสมบัติของคนดี เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนดี เป็นผู้ควรแก่กำรยกย่องนับถือ เป็นคนที่
สำมำรถให้กำรแนะน ำในกำรด ำเนินชีวิตที่ถูกด้ำยต้องควำมปรำรถนำดีมี 7 ประกำร ได้แก่ รู้จักเหตุ 
รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมำณ รู้จักกำล รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคล10 

สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน.) ตรัสว่ำ สัปปุริสธรรม เป็น หลักธรรมที่ส ำคัญของ
มนุษย์ เป็นสมบัติเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ มีปัญญำรู้ได้ ท ำได้ เข้ำใจว่ำ ควำมกตัญญูกตเวทีเป็น
คุณธรรมที่ดี ที่ประเสริฐ มนุษย์มีสติปัญญำรักษำควำมดีงำนของให้สมบูรณ์ ด้วยหลักธรรมนี้ เพ่ือให้
ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คงอยู่ สัปปุริสธรรม เป็นหลักธรรมที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถน ำไป
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือท ำให้กำรท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืนประสบควำมผลส ำเร็จอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ช่วยให้เป็นคนตระหนักใน เหตุผลรู้จักกำรวำงตัวพอเหมำะพอดีทั้งทำงเศรษฐกิจ และ
สังคมรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีควำมเป็นตัวของตัวเอง11 

ชัยวัฒน์  อัตพัฒน์  กล่ำวว่ำ “ผู้น ำต้องมีคุณธรรม หรือหลักด ำเนินกำรบริหำร เพ่ือควำมสุข 
และควำมเจริญก้ำวหน้ำในกำรท ำหรือด ำเนินงำน หลักธรรมนั้นได้แก่ สัปปุริสธรรม คือธรรมของคนดี 
คนที่สมบูรณ์ มีคุณสมบัติ 7 ประกำร12 

ฐะปะนีย์  นาครทรรพ  กล่ำวว่ำ “สัปปุริสธรรม  คือ ธรรมอีกหมวดหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์
มำกต่อกำรด ำเนินชีวิตในสังคม ทั่งในอดีต ปัจจุบัน และอนำคต เมื่อศึกษำให้เข้ำใจและปฏิบัติตำม
อย่ำงถูกต้องย่อมเชื่อว่ำเป็นสัตบุรุษหรือเป็นคนดี”13 

ทองย้อย  แสงสินชัย  กล่ำวถึง “ หลักสัปปุริสธรรม  ว่ำเป็นธรรมของสัตบุรุษ คือธรรมของ
คนดี หรือ สมบัติผู้ดีของผู้น ำ และได้กล่ำวถึงคุณสมบัติของผู้ดีนั้นว่ำไม่ได้ดีเพรำะเป็น ผู้ที่เกิดใน
ตระกูลสูงผู้มีฐำนะทำงเศรษฐกิจผู้มีอ ำนำจทำงกำรเมืองผู้มีอ ำนำจทำงกำรทหำรและผู้มีกำรศึกษำ”14 

ปิ่น  มุทุกัณต์ กล่ำวว่ำ “สัปปุริสธรรม คือคุณสมบัติของสัตบุรุษ หรือพลเมืองดี เป็น
เครื่องหมำยว่ำผู้นั้นเป็นสัตบุรุษ ใครก็ตำมไม่ว่ำจะมีฐำนะอย่ำงไรถ้ำมีคุณสมบัติ 7 ประกำรนี้ผู้นั้นเป็น

                                                           
10พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองด ีสุรเตโช), ภาษาธรรม., (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

, 2548), หน้ำ 170.  
11สมเด็จพระสังฆรำช (เจริญ สุวัฑฒโน), ธรรมศึกษา, (กรุงเทพมหำนคร : กรมกำรศำสนำ, 

2549), หน้ำ 15. 
12ชัยวัฒน์  อัตพัฒน์ , หลักการด าเนินด ารงชีวิตในสังคม,  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง

(กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2538), หน้ำ 179. 
13ฐะปะนีย์  นำครทร, สัปปุริสธรรม, กรมวิชำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (กรุงเทพมหำนคร : 

ม.ป.ร., 2529), หน้ำ 3.   
  14ทองย้อย  แสงสินชัย , สัปปุริสธรรม 7 ประการ, (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์กำรศำสนำ
,2530), หน้ำ 1-5.   



 66 

สัตบุรุษ แต่ถ้ำขำดคุณสมบัตินี้แล้ว แม้ว่ำจะเป็นคนมีชำติสกุลมีวิทยฐำนะสูง มียศศักดิ์อัครฐำนมั่งมี
เงินทองสักปำนใดก็ไม่เรียกว่ำ สัตบุรุษธรรม”15 

เสถียรพงษ์  วรรณปก  กล่ำวว่ำ “สัปปุริสธรรม เป็น ธรรมของคนดี ธรรมที่ท ำให้คนเป็นคน
ดีมีอยู่ 7 ประกำร คือรู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมำณ รู้กำล รู้ชุมชน และรู้บุคคล สรุปลงสั้นๆว่ำกำรรู้
กำลเทศะ เพรำะว่ำ คนที่รู้กำลเทศะเป็นคนดี เป็น สุภำพบุรุษเป็นสุภำพชน”16  

สรุปว่า สัปปุริสธรรม 7 คือคุณธรรมที่ท ำให้เป็นสัตบุรุษหรือคุณสมบัติของคนดี เป็นคุณธรรม
พ้ืนฐำนในกำรพัฒนำตนเอง องค์กร สังคม ชุมชน และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข เป็นคุณธรรมที่
เน้นกำรแสดงออก 7 ประกำร คือกำรรู้จักเหตุ กำรรู้จักผล กำรรู้จักตน กำรรู้จักประมำณ กำรรู้จักกำล 
กำรรู้จักชุมชน และกำรรู้จักบุคคล 

 
3.3 องค์ประกอบหลักสัปปุริสธรรม 7 

สัปปุริสธรรม 7 (virtues of a gentleman) สัปปุริสธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษ หรือ
ธรรมที่ท ำให้เป็นสัตบุรุษ ค ำว่ำ “สัตบุรุษ” คือ คนดี นักปรำชญ์ หรือบัณฑิตสัปปุริสธรรม ซึ่งเป็น
คุณธรรมที่ท ำให้คนเป็นคนดี มี 7 ประกำร17 คือ 

1. ธัมมัญญุตำ คือ กำรรู้จักเหตุ (Dhammannuta : knowing the law and the cause.) 
2. อั ต ถัญญุ ต ำ  คื อ  ก ำ ร รั ก จั ก ผ ล  (Attannuta : knowing the meaning, the 
purpose and the consequence.) 
3. อัตตัญญุตำ คือ กำรรู้จักตน (Attannuta : knowing oneself.) 
4. มัตตัญญุตำ คือ กำรรู้จักประมำณ (Mattannuta : moderation, be temperate 
and sense of proportion.) 
5. กำลัญญุตำ คือ กำรรู้จักกำล (Kalannuta : knowing the proper time, choose 
and keep time.) 
6. ปริสัญญุตำ คือ กำรรู้จักชุมชน (Parisannuta : knowing the assembly and the society.) 
7. ปุคคลัญญุตำ คือ กำรรู้จักบุคคล (Puggalannuta : knowing the individual and 

different individual.) 
3.3.1 ธัมมัญญุตา คือ การรู้จักเหตุ  
ธัมมัญญุตา (กำรรู้จักเหตุ) คือ กำรรู้จักวิเครำะห์สำเหตุของสถำนกำรณ์และควำมเป็นไปของ

ชีวิตหรือรู้จักหลักควำมจริง จะคิด จะท ำอะไรก็มีหลัก รู้ว่ำเมื่อกระท ำสิ่งนี้จะได้ผลตอบแทนเป็น

                                                           
15ปิ่น  มุทุกัณต์,  แนวสอนหลักธรรมหลักสูตรนักธรรมช้ันตรี, (กรุงเทพมหำนคร : กรมกำร

ศำสนำ, 2514), หน้ำ 300-303. 
16เสถียรพงษ์  วรรณปก, มัชฌิมปฎิปทำ : สายกลางสองมิติสัปปุริสธรรม 7 นัยท่ีสอง, 

(กรุงเทพมหำนคร : พี อำร์ คัลเลอร์ พริ้นท์, 2547), หน้ำ 37..  
17อง.ฺสตฺตก. 37/65/236.  
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ควำมสุข แต่ถ้ำกระท ำอีกอย่ำงหนึ่งจะได้ผลเป็นควำมทุกข์ เช่น ถ้ำหมั่นขยันศึกษำเล่ำเรียนก็จะได้รับ
ควำมควำมรู้ควำมเข้ำใจวิชำกำรต่ำงๆ เมื่อถึงเวลำสอบก็จะสำมำรถสอบได้คะแนนดีเป็นต้น18 

ธัมมัญญุตา หมำยถึง ควำมเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ รู้หลักกำรและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลำย ที่ตน
เข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินชีวิตในกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือด ำเนินกิจกำรงำนต่ำง ๆ รู้และเข้ำใจในสิ่งที่
ตนจะต้องประพฤติปฏิบัติตำมเหตุผล เช่น รู้ว่ำ ต ำแหน่งฐำนะ อำชีพกำรงำนของตน มีหน้ำที่และ
ควำมรับผิดขอบอย่ำงไร มีอะไรเป็นหลักกำร จะต้องท ำอะไรอย่ำงไร จึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึง
ผลส ำเร็จที่เป็นไปตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบนั้น ๆ ดังนี้เป็นต้น ตลอดจนชั้นสูงสุดคือ รู้เท่ำทันกฎ
ธรรมหรือหลักควำมจริงของธรรมชำติเพ่ือปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่ำงถูกต้อง มีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ตก
เป็นทำสของโลกและชีวิตนั้น19 

ธัมมัญญุตา คือ ควำมเป็นผู้รู้จักเหตุ หมำยถึง ควำมรู้จักธรรม รู้จักเหตุผล รู้หลักควำมจริง รู้หลัก รู้
หลักเกณฑ์แห่งเหตุผล รู้หลักกำรที่จะท ำให้เกิดผล รู้จักว่ำสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุข สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ เมื่อเห็นผลที่
ปรำกฏ ก็รู้ว่ำเกิดจำกเหตุอะไร เช่น เห็นนักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุดหรือได้ที่ 1 ก็รู้ว่ำนักเรียนผู้นั้นรู้จักวิธีเรียนและ
ขยันในกำรเรียนเห็นคนติดคุกก็รู้ว่ำเขำท ำผิดกฎหมำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง20  

ธัมมัญญุตา คือ รู้จักเหตุ รู้หลักกำร รู้วิธีกำร ในกำรด ำเนินงำน ผู้น ำนั้น จะต้องรู้จักเหตุรู้
หลักกำร รู้วิธีกำรต่ำง ๆ เหล่ำนี้เพื่อจะเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุถึงเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

ในทำงพระพุทธศำสนำได้กล่ำวว่ำ ธัมมัญญุตำ หมำยถึง กำรรู้นวังคสัตถุศำสน์ ดังที่ปรำกฎในพระไตรปิฎก
ว่ำ พระภิกษุท่ีเป็น ผู้รู้ รู้เรื่อง นวังคสัตถุศำสน์ คือค ำสั่งสอนของพระศำสดำอันเป็นศำสนำธรรม มีองค์ประกอบอยู่ 9 
ประกำรหรือที่เรียกว่ำรู้ธรรมค ำสอนในพระไตรปิฎก คือ หลัก ปริยัติธรรมนั่นได้แก่กำรรู้เรื่องของสูตรพระวินัยและ
พระธรรมอภิธรรมเป็นต้น อันเป็นเหตุ แห่งควำมเจริญในกำรปฏิบัติ เพ่อบรรลุจุดหมำยสูงสุดของกำรศึกษำ พระธรรม
วินัย ในพระพุทธศำสนำ ภิกษุรูปใด มีควำมรอบรู้ในหลักธรรมค ำสอนดังกล่ำวมำแล้ว ภิกษุนั้น ชื่อว่ำเป็นผู้รู้ธรรม 
หรือเหตุแห่งควำมเจริญ21 
 หลักธรรมอันเป็นค ำสั่งสอนที่ส ำคัญคือ นวังคสัตถุศำสน์ 9 ประกำร  ได้แก่ 
 สุตตะ  คือ  พระสูตรต่ำงๆ 
 เคยยะ  คือ พระสูตรที่ประกอบด้วยคำถำ 
 เวยยำกรณะ  คือ  พระอภิธรรมทั้งหมด 
 คำถำ  คือ  พระธรรมบท เถรคำถำ  เถรีคำถำ 
 อุทำน  คือ  พระสูตรที่พระพุทธเจ้ำทรงเปล่งอุทำนด้วยควำมโสมนัส 
 อิติวุตตกะ  คือ  พระสูตรที่ขึ้นต้นด้วยค ำว่ำ  ข้อนี้สมจริง  ดังค ำที่พระพุทธองค์ตรัส 
 ชำดก  คือ  พระสูตรที่แสดงเรื่องในอดีตชำติของพระพุทธเจ้ำ 

                                                           
18อง.ฺสตฺตกะ 37/65/237-238 
19พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหำนคร :

ส ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2546), หน้ำ 210-219  
20จรัญ พยัคฆรำชศักดิ์ ; และกวี  อิศริ วรรณ , หนังสือเรียนสมบูรณ์แบบ  ส  0113 

พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกัด), หน้ำ 53 
21อง.ฺสตฺตก. 37/65/236. 
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 อัพภูตธรรม  คือ  พระสูตรที่ประกอบด้วยปำฎิหำริย์ 
 เวทัลละ  คือ  พระสูตรที่เทวดำและมนุษย์ทั้งหลำยถำมแล้วได้รับควำมรู้  และถำมยิ่งๆ ขึ้นไป  เป็นต้น22 
 นวังคสัตถุศำสน์นี้ เป็นเหตุแห่งควำมเจริญในกำรปฏิบัติเพ่ือไปสู่จุดหมำยสูงสุดของกำรศึกษำ
ในพระพุทธศำสนำ ภิกษุรู้นั้นจะต้องมีควำมรอบรู้ในหลัก นวังคสัตถุศำสน์ ดังกล่ำวแล้วชื่อว่ำเป็นผู้รู้
จักธรรม หรือเหตุแห่งควำมเจริญ 
 พระพุทธเจ้ำได้ตรัสถึงเหตุแห่งควำมเสื่อมและควำมเจริญของภิกษุในพระพุทธศำสนำทรงยก
เป็นอุปมำเปรียบเทียบ ภิกษุที่จะเข้ำถึงฝั่งพระนิพพำนมีควำมเจริญในพระธรรมวินัยได้นั้นว่ำจะต้อง
ประกอบด้วยลักษณะ 11 ประกำร เช่นเดียวกับนำยโคบำลผู้ประสบควำมส ำเร็จจะต้องรู้จักบริหำร
จัดกำรฝูงโคประกอบด้วยหลัก 11 ประกำร ดังกล่ำวซึ่งได้อธิบำยเนื้อหำเกี่ยวกับผู้น ำและกำรท ำหน้ำที่
ของผู้น ำที่ดีซึ่งได้แสดงผู้น ำตำมหลักสัปปุริสธรรมเกี่ยวกับหลักธัมมัญญุตำ สำมำรถน ำพำสมำชิกไปสู่
เป้ำหมำย คือควำมส ำเร็จได้จึงขึ้นอยู่กับภำวะผู้น ำของหัวหน้ำเป็นแกนน ำขององค์กร ดังข้อควำมที่
ปรำกฏในโคปำลสูตรตอนหนึ่งว่ำ 
 นำยโคบำลประกอบด้วยองค์ 11 ประกำร เป็นผู้ควรจะครอบครองฝูงโคควรท ำฝูงโคให้เจริญ
ได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย นำยโคบำลในโลกนี้เป็นผู้รู้จักรูปฉลำดในลักษณะ เป็นผู้คอยเขี่ยไข่ขัง ปิดบัง
แผลสุมควันให้รู้จักท่ำ รู้จักให้โคดื่มน้ ำหรือยังรู้จักทำงฉลำดในสถำนที่โคเที่ยวหำกิน รู้จักรีดนมให้
เหลือไว้ รู้จักกำรบชูำโคท่ีเป็นพ่อฝูงเป็นผู้น ำฝูง ด้วยกำรบูชำเป็นอดิเรก ดูกรภิกษุท้ังหลำย นำยโคบำล
ประกอบด้วยองค์ 11 ประกำนี้ เป็นผู้ควรจะครอบครองฝูงโคควรท ำให้ฝูงโคเจริญได้23 
 ภิกษุผู้ที่ประกอบด้วยองค์ 11 ประกำรเหล่ำนี้แล้ว  ควรจะรักษำหมู่โคและท ำให้หมู่โคเจริญ
ได้ด้วยองค์ 11 ประกำร จำกพุทธพจน์นี้ มีค ำอธิบำยแนวทำงของกำรเป็นผู้น ำที่ถูกต้องตำมหลักพุทธ
ธรรมที่น ำมำประยุกต์เพ่ือขยำยควำมภำวะผู้น ำ ดังนี้ 
 1. กำรรู้จักรูป คือ ผู้น ำจะต้องรู้จักและเข้ำใจผู้ร่วมงำน หรือผู้ใต้บังคับบัญชำในฐำนะของ
สมำชิกขององค์กรควำมรู้นี้นอกจำกจะสร้ำงควำมสนิทสนมกันแล้วยังก่อให้เกิดมิตรไมตรีต่อกันเข้ำ
ใจควำมต้องกำรประวัติพื้นเพของมวลสมำชิก 
 2. ฉลำดในลักษณะ คือเมื่อผู้น ำรู้จักรู้ตัวบุคคล ก็จะสำมำรถพิจำรณำจัดสรรต ำแหน่งงำน
ต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับบุคคล กำรท ำงำนภำยใต้กำรแนะน ำมอบหมำยนั้นก็สัมฤทธิ์ผล 
 3. คอยเขี่ยไข่ขัง  คือผู้น ำสำมำรถแสดงศักยภำพแก้ไขปัญหำข้อบกพร่องต่ำง ๆ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งเป็นพื้นฐำนต่อควำมเชื่อถือในอ ำนำจ 
 4. คอยปิดบังแผล  คือผู้น ำจะต้องมีควำมระมัดระวังส ำรวจตรวจตรำมิให้เกิดควำมเสียหำย
อันเป็นกำรท ำลำยชื่อเสียงของสมำชิกในสังคมป้องกันมิให้ปรำกฏออกมำภำยนอก 
 5. สุมควัน  คือผู้น ำจะสำมำรถแสดงควำมสำมำรถของตนแก่ผู้อ่ืนอย่ำงถูกต้องแก่สมำชิก 
 6. รู้จักท่ำ (น้ ำ) คือผู้น ำจะต้องแสวงหำควำมรู้ รู้จักควำมคิดในกำรท ำงำน มีคณะท ำงำนที่ดี  
มีคณะที่ปรึกษำในกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือประโยชน์แก่มวลสมำชิก 

                                                           
22ทองหล่อ  วงษ์ธรรม, ปรัชญา201 พุทธศาสน์, (กรุงเทพมหำนคร : โอเดียนสโตร์, 2538),
หน้ำ 55-59. 

23ม.มู.19/386/55. 
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 7. รู้ว่ำโคกินน้ ำแล้วหรือยัง  คือ ผู้น ำจะต้องรู้จัก กระบวนกำรพัฒนำ ให้โอกำสแก่ควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ของสมำชิก ด้วยกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ ฝึกฝนทักษะอำชีพ 
 8. กำรรู้จักทำง คือ ผู้น ำจะต้องรู้แนวทำงในกำรบริกำรจัดกำร ขณะเดียวกันก็จะต้องรู้จักจุด
ร่วมของชีวิตมนุษย์ โดยน ำพำสมำชิกของตนไปสู่จุดหมำยของชีวิตร่วมกัน 
 9. ฉลำดในสถำนที่โคจร  คือ ผู้น ำจะต้องสำมำรถประเมินศักยภำพของกลุ่ม ด้วยกำรก ำหนด
เป้ำหมำย วำงแผนกำรท ำงำนและแนวทำงปฏิบัติจนกว่ำจะบรรลุวัตถุประสงค์ 
 10. รีดนมให้เหลือไว้ คือ ผู้น ำจะต้องค ำนึงถึงประโยชน์ของมวลสมำชิกรู้จักประสำน
ประโยชน์ด ำเนินกิจกรรมของกลุ่มด้วยควำมพอเหมำะ พอดี รักษำสมดุลระหว่ำงกำรให้กับกำรรับ 
 11. กำรบูชำโคที่เป็นพ่อฝูง  หรือจ่ำฝูง  คือ ผู้น ำจะสำมำรถเสริมภำวะของตนเองให้เด่นชัด
ด้วยกำรรู้จักให้บ ำเหน็จรำงวัลแก่ผู้ท ำงำนดี มีคุณธรรม อันเป็นกำรสร้ำงเสริมควำมเชื่อถือต่อผู้น ำและ
เป็นก ำลังภำยในใจกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ของกลุ่ม และมวลสมำชิก24 
 จะเห็นได้ว่ำ ผู้น ำนั้นมีควำมส ำคัญมำกต่อกำรวำงแผนงำนหรือนโยบำยอันเป็นเหตุแห่งควำม
เจริญต่อสังคมและตนเอง มื่อบุคคลระดับผู้น ำท ำตำมบทบำทหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยแล้ว จึงชื่อว่ำ
เป็นกำรท ำเหตุท ำตำมหลักกำรที่ดี ตำมหลักธัมมัญญุตำ 
 ดังนั้น กำรศึกษำให้รู้จักหน้ำที่ของตนให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง พร้อมทั้งท ำหน้ำที่ของตน
ให้สมบูรณ์เต็มควำมสำมำรถไม่ประมำทในกำรท ำหน้ำที่เพ่ือให้เป็นผลส ำเร็จเกิดขึ้นอย่ำงสมบูรณ์ไม่ว่ำ
จะเปน็ควำมส ำเร็จในส่วนตนหรือส่วนรวม ต้องอำศัยกำรรู้จักเหตุคือ รู้หน้ำที่ กำรรู้จักเหตุของผู้น ำนั้น  
ยังรวมไปถึงกำรรู้จักกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของสังคม เช่น ผู้น ำหรือผู้ปกครองประเทศชำติก็ต้องรู้หลัก
รัฐศำสตร์  และรู้กฎกติกำของรัฐ คือ กฎหมำยตั้งแต่รัฐธรรมนูญลงมำแล้วก็ยืนอยู่ในหลักกำร ตั้งตน
อยู่ในหลักกำรให้ได้ชุมชนสังคม องค์กรหรือกิจกำรอะไรก็ตำมต้องมีหลักกำรมีกฎกติกำ ที่ผู้น ำจะต้อง
รู้ชัดแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในหลักกำรนั้น 
 ผู้น ำหมู่คณะนั้นเมื่อเข้ำใจในหลักกำรกฎเกณฑ์หรือเป็นผู้ที่มีเหตุผลเหล่ำนี้แล้วย่อมจะน ำพำ
ผู้อ่ืนไปในทิศทำงที่ดี และประสบกับควำมส ำเร็จสำมำรถน ำหมู่คณะให้รอดพ้นจำกควำมหำยนะ ดัง
เรื่องของพระโพธิสัตว์เมื่อครั้งเสวยพระชำติเป็นพระยำนกกระจำบที่น ำพำหมู่คณะรอดพ้นจำกกำรดัก
จับของนำยพรำน ดังปรำกฏเรื่องใน สัมโมทมำนชำดกว่ำ 
 ครั้งนั้น พระยำนกกระจำบได้น ำพำบริวำรไปหำกินในรำวป่ำแห่งหนึ่งและได้ถูกพรำน  คอย
ดักจับบริวำรของตนอยู่บ่อยๆ จึงสังเกตและพิจำรณำก็ทรำบว่ำบริวำรของตนถูกนำยพรำนดักจับด้วย
ข่ำยดังนั้น พระยำนกกระจำบจึงได้เรียกบริวำรประชุมกันและได้กล่ำวกับบริวำรว่ำพวกเรำเมื่อถูกข่ำย
ของนำยพรำนแล้วจงพร้อมใจกันออกแรงบินยกข่ำยให้ขึ้นไปบนยอดไม้25 
 บริวำรนกเหล่ำนั้น เมื่อถูกข่ำยแล้วจึงได้พร้อมกันท ำตำมที่ประชุมตกลงกันไว้ในที่สุดพวกนก
กระจำบเหล่ำนั้นก็รอดพ้นจำกควำมตำยเพรำะเหตุที่พระยำนกกระจำบที่เป็นผู้น ำมีควำมรอบรู้ในเหตุ  
หลักกำร และวิธีกำรในอันจะน ำหมู่คณะของตนให้พ้นจำกภัยอันตรำยได้นั่นก็คือกำรใช้ควำมสำมัคคี  

                                                           
24สุรศักดิ์  ม่วงทอง, “พุทธธรรมกับภำวะผู้น ำที่พึงประสงค์.”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร 

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยำลัย : มหำวิทยำลัยมหิดล,) 2543, 123 หน้ำ.  
25ขุ.ชำ. 55/335-338.  
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พร้อมใจกันบินขึ้น เพ่ือที่จะยกข่ำยนั้นให้ลอยขึ้นไปบนยอดไม้และในที่สุดนกเหล่ำนั้นก็พ้นจำกควำม
ตำยได้ เพรำะผู้น ำมีหลักกำร ผู้น ำจะทิ้งหลักกำรหรือจุดยืนนั้นไม่ได้เพรำะท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่ตรง
กับวัตถุประสงค ์
 ผู้น ำจำกตัวอย่ำงดังกล่ำว ต้องเคำรพในหลักกำร หำกไม่เคำรพในหลักกำรแล้วจะท ำให้องค์กรนั้น ๆ  เกิด
ควำมวุ่นวำนขึ้น ดังนั้น ผู้น ำต้องยึดหลักกำรไว้ก่อนแล้วผู้ใต้บังคับบัญชำก็จะเดินตำม ท ำให้กิจกำรนั้น ๆ  ด ำเนินไป
ด้วยควำมเรียบร้อยตำมหลักกำรใน ธัมมัญญุตำ ของผู้น ำตำมหลักสัปปุริสธรรม คือ 
 1. รู้หลักควำมจริง รู้ว่ำ เรื่องรำว เหตุกำรณ์ที่ปรำกฏขึ้นนั้น ๆ มีหลักควำมจริงอย่ำงไร ทฤษฎี 
ควำมเห็น ข้อคิดเห็นนั้น ๆ ควำมจริงเป็นอย่ำงไร 
 2. รู้หลักกำร คือ รู้ว่ำ กำรงำนที่ท ำมีหลักกำรในกำรท ำอย่ำงไร  จะท ำให้เกิดผลอย่ำงไร 
 3. รู้หลักเกณฑ์ คือ รู้เรื่องนั้น ๆ มีกำรก ำหนดกฎเกณฑ์ไว้อย่ำงไร มีขอบเขตในกำรกระท ำแค่
ไหน อย่ำงไร จะต้องปฏิบัติอย่ำงไรจึงจะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์นั้น ๆ 
 4. รู้กฎธรรมดำ คือ กฎ ของธรรมชำติว่ำสิ่งนี้จะต้องเป็นอย่ำงนี้ เช่นมนุษย์เกิดมำแล้วจะต้อง
แก่ เจ็บและตำย เป็นต้น 
 5. รู้กฎแห่งเหตุผล รู้ว่ำทุกอย่ำง ย่อมเกิดมำแต่เหตุ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมำลอย ๆ แม้แต่ตัวเหตุ
ที่เป็นตัวกำรที่ท ำให้เกดิขึ้นก็มำแต่เหตุเป็นต้น 
 6. รู้หลักกำรที่ท ำให้เกิดผล คือรู้ว่ำถ้ำท ำตำมหลักกำรข้อนี้ ๆ ย่อมจะเกิดผลอย่ำงนี้26 
 จำกเรื่องรำวที่ปรำกฏในพระสูตร ซึ่งได้กล่ำวไว้แล้วตอนต้น แสดงให้เห็นว่ำหำกต้องกำรให้
กุศลหรืออกุศลวิตกฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง เสื่อมหรือเจริญจะต้องควบคุมที่ต้นเหตุหรือที่หลักกำรเมื่อ
หลักกำรดีจะส่งให้ผลดีตำมมำ เช่น รู้ว่ำกำรท ำคุณควำมดี มีควำมเมตตำปรำณี  เป็นเหตุน ำมำซึ่ง
ควำมสุข กำรท ำทุจริตผิดศีลธรรม เป็นเหตุน ำมำซึ่งควำมทุกข์ เมื่อผู้น ำรู้จักว่ำสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้
เป็นเหตุแห่งทุกข์ผู้น ำที่มีหลักกำรในข้อนี้จะด ำเนินกำรใด ๆ ทั้งส่วนกำย วำจำ จะต้องเข้ำใจใคร่ควร
ก่อนว่ำ ท ำอย่ำงนี้ถูก สมควรท ำ อย่ำงนี้ผิดไม่สมควรท ำ แล้วละเว้นทำงผิด เลือกทำงดีเสมอไม่ใช่ท ำ
อย่ำงสักแต่ว่ำท ำไม่คิดใคร่ควรให้รอบคอบ เหมำะสมเสียก่อน มักได้รับควำมผิดพลำดจำกควำมประสงค์27 

3.3.2 อัตถัญญุตา คือ การรักจักผล  
อัตถัญญุตา หมำยถึง รู้ควำมมุ่งหมำยและรู้จักผล คือ รู้ควำมหมำย และควำมมุ่งหมำยของ

หลักกำรที่ตนปฏิบัติ เข้ำใจวัตถุประสงค์ของกิจกำรที่ตนกระท ำ รู้ว่ำที่ตนท ำอยู่อย่ำงนั้น  ด ำเนินชีวิต
อย่ำงนั้น เพ่ือประสงค์ ได้ประโยชน์อะไร หรือควรจะได้บรรลุถึงผลหรือเป้ำหมำยอย่ำงไร ที่ให้มีหน้ำที่ 
ต ำแหน่ง ฐำนะ กำรงำนอย่ำงนั้น เขำก ำหนดควำมมุ่งหมำยอะไร กิจกำรงำนที่ตนกระท ำอยู่ในขณะนี้  
เมื่อท ำไปแล้วจะบังเกิดผลอย่ำงไรบ้ำง เป็นผลดีหรือผลเสีย เป็นต้น ตลอดจนชั้นสูงสุด  

                                                           
26ทองย้อย  แสงสินชัย, สัปปุริสธรรม 7 ประการ , (คุณสมบัติของคนดี 7 ประกำร) 

(กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์กำรศำสนำ, 2530), หน้ำ 8-9 
27ช.ไมตรีจิตต์, คู่มือธรรมวิภาค น.ธ.ตรี, (กรุงเทพมหำนคร : เลี่ยงเซียงจงเจริญ, 2467), 

หน้ำ 108-110. 
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คือ รู้ควำมหมำยของคติธรรมดำ และประโยชน์ที่เป็นจุดหมำยแท้จริงของชีวิต28 
อัตถัญญุตา คือ ควำมเป็นผู้รู้จักผล หมำยถึง ควำมรู้จักอรรถ รู้ควำมมุ่งหมำย รู้ควำมหมำย 

รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่เกิดสืบเนื่องจำกกำรกระท ำหรือควำมเป็นไปตำมหลัก รู้จักว่ำสุขเป็น
ผลแห่งเหตุอันนี้ ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ เมื่อเห็นเหตุแล้วรู้ว่ำจะเกิดผลอย่ำงไร เช่น เห็นคนขยัน
ขันแข็งในกำรท ำงำนก็รู้ว่ำเขำจะตั้งตัวได้ เห็นคนติดกำรพนันก็รู้ว่ำเขำจะยำกจนเอำตัวไม่รอด เป็นต้น 
สัปปุริสธรรม ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องไปด้วยกันแยกจำกกันไม่ได้ กล่ำวคือ ผู้มีสัปปุริสธรรม ต้องเป็นคน
มีเหตุไม่เป็นคนงมงำย คนมีเหตุผลย่อมเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผล ก่อนจะปลงใจเชื่อสิ่งใดก็ใช้ปัญญำ
พิจำรณำอย่ำงรอบคอบอีกประกำรหนึ่ง คนมีเหตุผลย่อมท ำงำนด้วยเหตุผล ไม่ใช่ท ำด้วยอำรมณ์กำร
ท ำงำน เช่น กำรศึกษำ กำรปกครองคนกำรสั่งงำน กำรตัดสินใจ กำรลงโทษ กำรให้บ ำเหน็จควำมชอบ 
จะต้องยึดเหตุผลที่ถูกที่ควรเป็นใหญ ่ไม่ใช่ใช้อำรมณ์หรืออคติเป็นใหญ่29 

อัตถัญญุตา คือ กำรรู้จักผล ตำมหลักสัปปุริสธรรม หรือ หลักธรรมเพ่ือควำมเป็นผู้น ำในข้อนี้ 
คือ รู้จักผล หมำยถึง รู้จักผลที่เกิดมำจำกเหตุ เพรำะเหตุกับผลนั้น จะเป็นปัจจัยที่เนื่องถึงกันและกัน 
เมื่อเหตุเป็นอย่ำงไร ผลก็เป็นเช่นนั้น แต่เพ่ือควำมเข้ำใจกระจ่ำงชัดยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจะได้อธิบำยโดยน ำเร่
องในชำดก และพระสูตรที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้อง มำประกอบดังนี้ 

พระพุทธศำสนำ ได้กล่ำว อัตถัญญุตำ คือ ควำมเป็นผู้รู้อรรถ รู้จักจุดหมำย รู้ประโยชน์ดัง
พุทธพจน์ว่ำ ภิกษุที่เป็นรู้จักผลว่ำ ภิกษุในพระพุทธศำสนำนี้เป็นผู้ที่มีควำมรู้เรื่องเนื้อควำมใจควำม 
ควำมมุ่งหมำยประประโยชน์ ในทำงพระพุทธศำสนำกล่ำวถึงภิกษุท่ีเป็นผู้รู้จักผลว่ำ ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ เป็นผู้รู้ควำมหมำยแห่งภำษิต คือ ถ่อยค ำที่เป็นประโยชน์นั้นเป็นควำมหมำยแห่งภำษิตนี้  หำกภิกษุ
ไม่รู้เนื้อควำมแห่งภำษิตนั้นเลยว่ำ นี้เป็นควำมหมำยแห่งภำษิตเลยว่ำ นี้เป็นควำมหมำยแห่งภำษิตนี้
เป็นควำมหมำยแห่งภำษิตนี้ ไม่พึงเรียกเธอ เป็นอัตถัญญู แต่เพรำะภิกษุรู้ควำมหมำยแห่งภำษิตนี้
ฉะนั้น ควรเรียกภิกษุนั้นว่ำเป็น อัตถัญญุตำ30 
 กำรรู้จักผลหรือเป้ำหมำยนั้นเป็นสิ่งส ำคัญมำกอีกประกำรหนึ่งส ำหรับบุคคลที่เป็นผู้น ำหำกไม่เข้ำใจในผล
หรือควำมมุ่งหมำยของถ้อยค ำหรือกำรกระท ำแล้ว จะชื่อว่ำ เป็นผู้น ำที่ประเสริฐไม่ได้ดังเรื่องที่ปรำกฏในปโรสหัสส
ชำดก ซึ่งพระพุทธเจ้ำตรัสยกย่องพระสำรีบุตรและอำจำรย์กับศิษย์มีใจควำมว่ำ 
 ครั้งนั้น  พวกเธอเล่ำเรียนศิลปวิทยำในเมืองตักศิลำ และออกบวชเป็นฤำษีเจริญฌำนอภิญญำ 
มีบริวำร 500  รูป  พอถึงฤดูฝนลูกศิษย์คนโตจึงได้พำบริวำรครึ่งหนึ่งไปอยู่ในถิ่นของมนุษย์ในขณะนั้น
พระโพธิสัตว์ก ำลังจะสิ้นชีวิตพอดีลูกศิษย์ที่อำศัยอยู่กับท่ำนจึงถำมท่ำนว่ำ ข้ำแต่ท่ำนอำจำรย์ท่ ำนได้
คุณพิเศษชนิดไหน อำจำรย์จึงตอบว่ำ ไม่มีแม้แต่น้อย แล้วท่ำนก็ได้เสียชีวิตลงไปเกิดที่พรหมโลกชั้น
อำภัสสระ เพรำะท่ำนได้เจริญสมำธิจนถึงฌำน ตำมคุณธรรมที่ท่ำนได้ 

                                                           
28พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหำนคร :ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลยั

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2546), หน้ำ 210-219. 
29จรัญ พยัคฆรำชศักดิ์; และกว ีอิศริวรรณ,  หนังสือเรียนสมบูรณ์แบบ ส 0113 พระพุทธศาสนา,  

(กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกัด ), หน้ำ 54. 
30อง.ฺสตฺตก. 37/65/236.   
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 เมื่อพระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ เกิดในสกุลอุทิจจพรำหมณ์เมื่อเจริญวัยแล้วเมื่อลูกศิษย์
เหล่ำนั้นได้ฟังค ำที่อำจำรย์ตอบว่ำ คุณพิเศษไม่มีแม้แต่น้อยจึงพำกันเข้ำใจค ำตอบของท่ำนว่ำ ไม่มี
คุณธรรมพิเศษอะไรๆ แม้แต่น้อย จึงไม่พำกันท ำสักกำกระ ควำมเคำรพอำจำรย์ เมื่อศิษย์ผู้ใหญ่ 
กลับมำจำกท่ีอยู่ของมนุษย์แล้วจึงได้ถำมศิษย์คนรองว่ำ อำจำรย์ไปที่ไหน 
 ศิษย์ตอบว่ำ อำจำรย์ของเรำเสียชีวิตแล้ว  ศิษย์ผู้ใหญ่จึงได้ถำมอีกว่ำ พวกเจ้ำได้ถำมถึงคุณ
พิเศษของอำจำรย์หรือไม่ ตอบว่ำ ถำม และท่ำนตอบว่ำ ไม่มีแต้แต่น้อย เหตุนั้นพวกเรำจึงไม่ท ำควำม
เคำรพท่ำน ฝ่ำยศิษย์ผู้ใหญ่ จึงได้กล่ำวว่ำ พวกท่ำนไม่รู้ควำมหมำยของถ้อยค ำของอำจำรย์ท่ำนได้
ฌำนอำกิญจัญญำยตนะสมำบัติแล้ว  ศิษย์เหล่ำนั้นก็ไม่เชื่อในถ้อยค ำของเขำแม้จะกล่ำวซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ 
 พระโพธิสัตว์ทรำบเหตุนั้น จึงได้คิดว่ำ คนเหล่ำนี้เป็นคนอันธพำล ไม่เชื่อในถ้อยค ำของศิษย์
คนใหญ่ จำกนั้นพระโพธิสัตว์จึงได้ยืนอยู่ในอำกำศ ด้วยอำนุภำพอันใหญ่แล้วกล่ำวว่ำแม้จะมีผู้มำ
ประชุมกันตัง้ 1,000 คน พวกเหล่ำนั้นให้พิจำรณำตั้ง 100 ปี ก็ไม่มีปัญญำทรำบได้แต่บุรุษผู้มีปัญญำรู้
แจ้งในถ้อยค ำควำมมุ่งหมำยของเรำกล่ำวเพียงผู้เดียวเท่ำนั้นประเสริฐกว่ำ31 
 ในชำดกนี้แสดงให้เห็นว่ำบุคคลผู้รู้จักควำมมุ่งหมำย หรือผลของถ้อยค ำ หรือกำรกระท ำนั้น  
ๆ เป็นบุคคลที่ประเสริฐควรแก่กำรยกย่อง ดังนั้น พระพุทธองค์จึงทรงยกย่องพระสำรีบุตรเถระและ
แต่งตั้งท่ำนไว้ในฐำนะอัครสำวกระดับผู้น ำอันเป็นฐำนะที่เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถของท่ำน
ในควำมเป็นผู้รู้ผล แม้แต่ในทำงสังคมหรือรำชอำณำจักรก็เช่นเดียวกัน บุคคลที่เป็นผู้น ำนั้นหำกเป็น
ผู้รู้ในควำมมุ่งหมำยหรือผลที่ปรำกฏเกิดขึ้นในสังคม และวำงแผนในกำรสร้ำงสรรค์หรือแก้ไขใน
เหตุกำรณ์นั้น ๆ แล้ว ย่อมจะเป็นผู้ที่ได้รับกำรยกย่องและเชื่อถือจำกบุคคลในสังคม 
 แต่หำกผู้น ำไม่รู้จุดหมำยไม่รู้ว่ำจะน ำคนและกิจกำรไปทิศทำงใดนอกจำกผู้น ำจะต้องรู้จุดหมำย มีควำม
ชัดเจนในจุดหมำยแล้วจะต้องมีควำมแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดหมำยด้วย ข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่
ส ำคัญมำก เมื่อใจมีมุ่งจุดหมำย แม้มีอะไรมำกระทบกระทั่งก็จะไม่หวั่นไหว อะไรไม่เกี่ยวข้องไม่เข้ำ
เป้ำไม่เข้ำแนวทำงก็ไม่มัววุ่นวำย ใครจะพูดว่ำกล่ำวอย่ำงไรก็ตำม เมื่อไม่ตรงเรื่องก็ไม่ควรใส่ใจ ไม่เก็บ
เป็นอำรมณ์ ไม่ยุ่งกับเรื่องท่ีไม่มีสำระ ใส่ใจแต่ในเรื่องที่เป็นแนวทำงสู่จุดหมำยอย่ำงชัดเจน32 
 เมื่อผู้น ำมีเป้ำหมำยมีจุดประสงค์ในกำรท ำงำน และเชื่อว่ำจุดหมำยที่ดีย่อมมำจำกหลักกำร
หรือเหตุที่ดีดังกล่ำวแล้วเมื่อประสบกับผลหรือสิ่งที่ก ำลังได้รับอยู่ในปัจจุบันก็สำมำรถเชื่อมโยงกลับไป
หำเหตุได้ว่ำผลที่เกิดนี้มำจำกสำเหตุอะไร แม้ในบำงครั้งผลปรำกฏขึ้นม แต่เหตุไม่ปรำกฏบุคคลที่เป็น
ผู้น ำที่เข้ำใจในหลักสัปปุริสธรรมข้อนี้ สำมำรถเข้ำใจได้ว่ำมำกจำกเหตุนั้นเอง33 
 ดังนั้น เหตุผลจึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง ส ำหรับควำมเป็นผู้น ำ จะเป็นเรื่องควำมเสื่อมหรือ
ควำมเจริญ ขึ้นอยู่กับผู้น ำมีเหตุผลหรือไม่ในเรื่องนี้ พระพุทธองค์ได้ทรงเปรียบเทียบพระภิกษุผู้ที่จะ
ข้ำมถึงฝั่ง คือ พระนิพพำน ด้วยนำยโคบำลผู้ต้อนโคข้ำมฝั่ง ซึ่งนำยโคบำลนั้นมีทั้งผู้ที่มีควำมฉลำด
ใคร่ครวญในเหตุผลและผู้ไม่มีกำรใคร่ควรอย่ำงมีเหตุผลหรือจุดหมำย ดังปรำกฏในพระสูตรเรื่องจุฬโคปำลสูตรว่ำ 

                                                           
31ขุ.ชำ.56/99/379-381  
32พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), ภาวะผู้น า, ครั้งที่7, (กรุงเทพมหำนคร:เอมี่เทรดดิ้ง, 2546),หน้ำ 24.  
33พระรำชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญำโณ), นิเทศธรรม, (กรุงเทพมหำนคร:เอมี่เทรดดิ้ง, 2546), หน้ำ 233.  
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 ภิกษุทั้งหลำย เรื่องเคยมีมำแล้วนำยโคบำลชำวมคธผู้มีมำแล้วนำยโคบำลชำวมคธผู้มีปัญญำ
ทรำมไม่นึกถึงฤดูสำรทในเดือนท้ำยฤดูไม่ตรวจตรำ ดูฝั่งแม่น้ ำคงคำข้ำงนี้เริ่มต้อนฝูงโคข้ำมไปฝั่งวิเทห
รัฐฟำกโน้นโดยไม่ถูกท่ำเลย ทันใดนั้นฝูงโคได้ว่ำยเวียนวนในท่ำมกลำงกระแสแม่น้ ำคงคำ ถึงควำมวอด
วำยเสียที่ตรงนี้เอง ข้อนี้เป็นเพรำะเหตุไร 
 ภิกษุทัง้หลำยก็เพรำะที่นำยโคบำลชำวมคธ ผู้มีปัญญำทรำมไม่นึกถึงฤดูสำรทในเดือนท้ำยฤดู
ฝนไม่ตรวจตรำดูฝั่งแม่น้ ำคงคำข้ำงนี้เริ่มต้อนฝูงโคให้เข้ำไปฝั่งวิเทหรัฐฟำกโน้นโดยไม่ถูกท่ำเลย ภิกษุ
ทั้งหลำย สมณะหรือพรำหมณ์ พวกใด พวกหนึ่ง ที่ไม่ฉลำดต่อโลกนี้ไม่ฉลำดต่อโลกหน้ำไม่ฉลำดต่อสิ่ง
ใต้อ ำนำจมำร ไม่ฉลำดต่อสิ่งเหนืออ ำนำจมำร ไม่ฉลำดต่อสิ่งใต้อ ำนำจมฤตยู ไม่ฉลำดต่อสิ่ งเหนือ
อ ำนำจมฤตยู ชนเหล่ำใดจะส ำคัญสิ่งที่ควรฟังควรเชื่อต่อสมณพรำหมณ์เหล่ำนั้นข้อนี้ไม่เป็นประโยชน์ 
และให้ทุกข์แก่ชนเหล่ำนั้นสิ้นกำลนำนเช่นนั้นเหมือนกัน 
 ภิกษุทั้งหลำยนำยโคบำลชำวมคธผู้มีปัญญำ นึกถึงฤดูสำรทในเดือนท้ำยฤดูฝน ได้ตรวจตรำดู
ฝั่งแม่น้ ำคงคำข้ำงนี้แล้วเริ่มต้อนฝูงโคให้เข้ำไปฝั่งเหนือแห่งวิเทหรัฐฟำกโน้นโดยถูกท่ำทีเดียว เข้ำขับ
ต้อนเหล่ำโคอุสภ เป็นโคพ่อฝูงเป็นโคน ำหน้ำฝูงข้ำมไปก่อนมันได้ว่ำยตัดตรงกระแสแม่น้ ำคงคำถึงฝั่ง
โดยสวัสดีต่อนั้นจึงต้องโคอ่ืนโคที่ใช้กำรได้โคที่พอจะฝึกได้ต้อนโคผู้เป็นโคเมียที่รุ่นคะนอง ต้อนลูกโค
และโคที่ซูบผอมมันก็ได้ว่ำยตัดตรงกระแสแม่น้ ำคงคง ถึงฝั่งโดยสวัสดี34 

จำกเรื่องรำวที่ปรำกฏในพระสูตร ซึ่งได้กล่ำวไว้แล้วตอนต้น แสดงให้เห็นว่ำ ผู้น ำตำมหลักสัป
ปุรสธรรมนี้สำมำรถคำดกำรและวำงแผนในกำรท ำงำน กำรแก้ไข กำรพัฒนำตนเองและสังคมได้โดย
กำรใช้หลักกำรนี้ เช่น เมื่อเวลำประสบกบัเหตุกำรณ์ต่ำงๆ  อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่น เห็นบุคคลท ำบำปอกุศล หรือท ำ
คุณควำมดี ขยันศึกษำเล่ำเรียนฯ ก็สำมำรถที่จะคำดผลล่วงหน้ำได้ว่ำ เหตุอย่ำงนี้จะต้องส่งผลอย่ำงนั้น
อย่ำงนี้เรียกว่ำ รู้ผล ระหว่ำงเหตุกับผลนี้ นับว่ำเป็นเรื่องเดียวกัน แต่คนละเรื่องกัน เมื่ อกล่ำวถึงข้อ
หนึ่งก็กระเทือนถึงอีกข้อหนึ่ง เหตุกับผลจึงเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน เหตุอย่ำงไร ผลก็อย่ำงนั้น35 

3.3.3 อัตตัญญุตา คือ การรู้จักตน 
อัตตัญญุตา หมำยถึง รู้ตน คือ รู้ตำมเป็นจริงว่ำ ตัวเรำนั้น ว่ำโดยฐำนะ ภำวะ เพศ ก ำลัง 

ควำมรู้ ควำมถนัด ควำมสำมำรถ และคุณธรรม เป็นต้น เป็นอย่ำงไร มีลักษณะแบบไหน และน ำมำ
ประพฤติปฏิบัติให้เหมำะสมกับตน และกระท ำให้สอดคล้องกับสภำพที่แท้จริงของตนก็จะท ำให้
สัมฤทธิ์ผลตลอดจนรู้จักปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เจริญก้ำวหน้ำและสมบูรณ์ยิ่งข้ึนไป36 

อัตตัญญุตา คือ กำรรู้จักตัวเอง ได้แก่ รู้เรื่องที่ตัวเองเป็นและรู้เรื่องที่ตัวเองมี กำรรู้เรื่องที่
ตัวเองเป็นหมำยควำมว่ำ รู้ภำวะของตัว รู้ว่ำตัวเองเป็นอะไร เพรำะแต่ละคนเป็นอะไร ๆ อยู่หลำย
อย่ำง เช่นเป็นลูก เป็นนักเรียน เป็นเพ่ือนเป็นพ่ี เป็นน้อง เป็นประชำชน เป็นพุทธศำสนิกชน เป็นต้น
กำรรู้เรื่องที่ตัวเองมี หมำยควำมว่ำ รู้ฐำนะของตัวเอง เช่น รู้ว่ำเรำมีควำมรู้เพียงใด มีก ำลังกำยเพียงใด 

                                                           
34ม.มู.19/389-391/68-70   
35ปิ่น  มุทุกันต์, พุทธศาสตร์ ภาคที่3, (กรุงเทพมหำนคร:มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 

2535), หน้ำ 219-230.  
36พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหำนคร :

ส ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2546), หน้ำ 210-219 
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มีรำยได้เพียงใด มีศีลธรรมเพียงใด มีอ ำนำจหน้ำที่เพียงใด เป็นต้นคนที่ไม่รู้จักภำวะและฐำนะของตน
มักจะท ำตัวไม่เหมำะสม ได้รับต ำหนิติเตียน ส่วนคนที่รู้ภำวะและฐำนะของตน จะประพฤติตน
เหมำะสมกับภำวะและฐำนะนั้นๆ37 

อัตตัญญุตา คือ ผู้รู้จักรู้ตน กำรรู้จักรู้ตนนั้นเป็นปัจจัยที่ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่จะส่งผลให้ผู้
ด ำเนินกิจกำรหรือบริหำรบุคลำกรในหน่วยงำนให้บรรลุเป้ำหมำย เพรำะหำกผู้น ำไม่รู้จักวุฒิภำวะของ
ตนแล้ว ก็ยำกต่อกำรที่จะรู้จักผู้อ่ืนและสิ่งอ่ืนได้ ดังนั้น คุณสมบัติที่ดี ของผู้น ำตำมหลักสัปปุริสธรรม 
ได้มีนักปรำชญ์หลำยท่ำนอธิบำยไว้ดังนี้ 

พระพุทธศำสนำได้กล่ำวว่ำ อัตตัญญุตำ หมำยถึง กำรรู้จักตนเกี่ยวกับ ศรัทธำ ศีล จำคะ สติ ปัญญำ เป็นต้น 
ดังพุทธพจน์ว่ำ พระภิกษุในศำสนำนี้ รู้จักตนคือว่ำตนเองนั้นมีศรัทธำควำมเชื่อมีศิลระเบียบวินัย มี
สุตตะคือกำรศึกษำเหล่ำเรียนได้ยินได้ฟัง มีจำคะ กำรสละแบ่งปันกำรปล่อยวำงมีสติปัญญำควำมรู้
ควำมสำมำรถ อยู่ประมำณเท่ำใดบ้ำง และวำงตนให้เหมำะสมกับฐำนะ ภำวะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของตนเอง ไม่ท ำให้เกิน ควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเอง ดังนี้ เรียกว่ำ ผู้รู้จักตน38 
 กำรรู้จักตนเอง พระพุทธศำสนำให้ควำมส ำคัญ ในกำรศึกษำเรื่องกำรรู้จักตนเองมำก จึงกล่ำว
ได้ว่ำ จุดมุ่งหมำยสูงสุดของ พระพุทธศำสนำก็อยู่ที่กำรรู้จักตนเองอย่ำงแจ่มแจ้งจนสำมำรถควบคุม
พฤติกรรมทำงกำย ทำงวำจำ และทำงใจ ของตัวเองได้แน่นอนนั่นเอง ทั้งนี้เพรำะปัญหำที่ส ำคัญที่สุด
ของมนุษย์ก็คือ ปัญหำที่เกิดจำกตัวมนุษย์นั่นเอง ปัญหำที่เกิดจำกพฤติกรรมมนุษย์ เป็นภัยที่น่ำกลัว ที่
ก ำลังคุกคำมมนุษย์ กำรไม่รู้จักตนเองย่อมเป็นเหตุให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ ตำมมำ39 
 ตำมทัศนของ ปิ่น มุทุกันต์ มุ่งกำรรู้จักตน คือ กำรรู้จักตัวของตัวเอง รู้ว่ำตนเองคือใครมีฐำนะ 
ต ำแหน่งควำมรู้ควำมสำมำรถก ำลังเป็นอย่ำงไร กำรรู้จักตน รู้จักในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. รู้เรื่องที่ตัวเป็น หมำยควำมว่ำ รู้จัก ภำวะของตัวว่ำ ตัวเรำนี้เป็นอะไร จะได้ไม่ลืมตน เช่น 
เป็นพระ เป็นนักเขียน เป็นแม่พ่อ เป็นบุตร เป็นผู้น ำหรือผู้ตำมเป็นต้น 
 2. รู้เรื่องที่ตัวมี คือรู้ฐำนะตัวเองว่ำ มีศีลธรรมประจ ำใจขนำดไหน มีควำมรู้เพียงใด มีอ ำนำจ
ก ำลัง และรำยได้เพียงใด40 
 กำรรู้จักตนอีกประกำรหนึ่ง คือ รู้ตำมควำมจริงว่ำตัวเรำนั้นว่ำโดยฐำนะ เพศ ก ำลัง ควำมรู้  
ควำมถนัด ควำมสำมำรถและคุณธรรมเป็นต้น แล้วประพฤติปฏิบัติให้เหมำะสมกับภำวะนั้น ๆ และ
รู้จักแก้ไขปรับปรุงส่งเสริม ท ำกำรงำนต่ำง ๆ ให้ถูกจุดตรงทำง41 
 ประพฤติตนให้สมควรแก่ท่ีเป็นอยู่อย่ำงไร ด้วยมุ่งให้เป็นข้อปฏิบัติของชนทั่วไปทั้งหญิงและชำย จึงมุ่งหนัก
ไปในทำงให้รู้จักฐำนะตนวำงตนให้เหมำะสมพอดีแก่ควำมเป็นอยู่ของตนเป็นส ำคัญ เพรำะกำรด ำเนิน

                                                           
37จรัญ พยัคฆรำชศักดิ์; และกวี อิศริวรรณ, หนังสือเรียนสมบูรณ์แบบ ส 0113 พระพุทธศาสนา , 

(กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกัด ), หน้ำ 55  
38อง.ฺสตฺตก. 37/65/237. 
39ทองย้อย  แสงสินชัย, สัปปุริสธรรม  7 ประการ, อ้ำงแล้ว, หน้ำ 21. 
40ปิ่น  มุทุกันต์, พุทธศาสตร์ ภาคที่ 3, อ้ำงแล้ว, หน้ำ 270. 
41ชัยวัฒน์  อัตพัฒน์, หลักการด ารงชีวิตในปัจจุบัน, (กรุงเทพมหำนคร : มหำวิทยำลัย

รำมค ำแหง, 2538), หน้ำ 184.  
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ชีวิตที่ผิดจำกควำมเป็นจริงนับเป็นควำมผิดทุกประกำร ควำมเป็นผู้รู้จักตนนี้ นับว่ำมีควำมส ำคัญอยู่
มำก เพรำะเมื่อชั่งน้ ำหนักหรือดูตนผิด ย่อมวำงตนไม่เหมำะสมกับฐำนะมีแต่ควำมผิพลำดตลอดตน 
ดังต่อย่ำงที่ปรำกฏใน สัพพทำฐชำดก ซึ่งเป็นเรื่องพระโพธิสัตว์กับสุนัขจิ้งจอกมีควำมว่ำ42 
 วันหนึ่ง พระโพธิสัตว์คิดว่ำ จักสำธยำยมนต์นั้น บนหินดำดที่เนินผำ ปุโรหิตท ำกำรสำธยำย มี
สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งนอนอยู่ในโพรงนั้น ได้ยินมนต์นั้นเหมือนกัน ได้ท่องจ ำจนแคล่วคล่อง เพรำะว่ำ
สุนัขจิ้งจอกตัวนั้นในอดีตถัดไปได้เป็นพรำหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งคล่องแคล่วในปฐวีวิชัยมนต์พระโพธิสัตว์ท ำ
กำรสำธยำยแล้วลุกไปกล่ำวว่ำ มนต์ของเรำนี้ แคล่วคล่องหนอ สุนัขจิ้งจอกออกจำกโพรงกล่ำวว่ำ 
“ท่ำนพรำหมณ์ผู้เจริญ มนต์นั้นแคล่วคล่องแก่ข้ำพเจ้ำยิ่งกว่ำท่ำนเสียอีก แล้ววิ่งหนีไป 
 พระโพธิสัตว์ คิดว่ำสุนัขจิ้งจอกตัวนี้จักท ำอกุศลใหญ่หลวงแน่ จึงติดตำมไปได้หน่อยหนึ่ง สุนัข
จิ้งจอกได้หนีเข้ำไปในป่ำ สุนัขจิ้งจอกนั้นร่ำยปฐวีวิชัยมนต์ บังคับสุนัขจิ้งจอกเป็นร้อย ๆ ไว้ในอ ำนำจ 
กระท ำสัตว์ 4 เท้ำ มีช้ำง ม้ำ สิงห์ เสือ กระต่ำย สุกรและเนื้อ เป็นต้น ทั้งหมดไว้ในอ ำนำจของตนและ
ได้เป็นพญำสัตว์ชื่อว่ำสัพพทำฐะ รำชสีห์ยืนอยู่บนหลังช้ำงสองเชือก พญำสุนัขจิ้งจอกนั่งบนหลัง
รำชสีห์กับนำงสุนัขจิ้งจอกผู้เป็นมเหสี นับเป็นยศยิ่งใหญ่ 
 พญำสุนัขจิ้งจอกเมำด้วยยศมหันต์ เกิดควำมคิดชิงรำชสมบัติของพระเจ้ำ กรุงพำรำณสี  และมีบริวำร
แวดล้อม 12 โยชน์ ได้ส่งสำสน์ ไปถึงพระรำชว่ำ จงมอบรำชสมบัติให้แก่เรำหรือจะรบ ชำวกรุงพำรำณ
สี ต่ำงพำกันสะดุ้งหวำดกลัว ได้ปิดประตูพระนครแล้วตั้งมั่นอยู่ พระโพธิสัตว์กล่ำวเป็นอุบำย เพ่ือยุให้
สุนัขท ำให้พญำสีหรำช แผดเสียง จำกนั้น รำชสีห์จึงเม้นปำกเปล่งสีหนำท บนหลังช้ำง 3 ครั้ง อย่ำงไม่เคยเปล่งมำ
เลย ช้ำงทั้งหลำยต่ำงสะดุ้งตกใจ สลัดสุนัขจิ้งจอกให้ตกไปที่พ้ืนและถูกช้ำงเหยียบจนแหลกละเอียดไป 
 สุนัขจิ้งจอกสัพพทำฐะ ถึงแก่ควำมตำย ณ ที่นั้นเอง ช้ำงเหล่ำนั้นได้ยินเสียงรำชสีห์แล้วก็กลัว
ภัย คือ ควำมตำยต่ำงก็สับสนชุลมุนวุ่นวำยแทงกันตำย ณ ที่นั้น สัตว์ 4 เท้ำทั้งหมดแม้ที่เหลือมีเนื้อ
และสุกรเป็นต้น มีกระต่ำยและแมวเป็นที่สุด ยกเว้นรำชสีห์ทั้งหลำยได้ถึงแก่ควำมตำย ณ ที่นั้นเอง43 
 จำกเรื่องรำวที่ปรำกฏในจำกชำดกนี้ ซึ่งได้กล่ำวไว้แล้วตอนต้น แสดงให้เห็นว่ำ  กำรไม่รู้จักตนเองว่ำอยู่ใน
ฐำนะต ำแหน่งหน้ำที่อย่ำงไร มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือไม่ คือ ผู้น ำที่ไม่มีกำรประเมินตนเองให้ดีก่อนแล้วกระท ำลง
ไป ย่อมจะน ำตนและผู้อ่ืนให้ได้รับควำมล ำบำก เพรำะเหตุที่ผู้น ำไม่รู้จักตนเอง ไม่รู้ภำวะของตน กำรรู้จักตนนั้น
จะต้องรู้ว่ำตนคือใคร อยู่ในฐำนะต ำแหน่งหน้ำที่อย่ำงไรเป็นผู้มีคุณธรรมต่ำง  ๆเช่น มีศีล ศรัทธำ จำคะ สติปัญญำ
มำกน้อยเพียงใดรู้ว่ำตนเองมีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมถนัดเท่ำใดและประเมินว่ำตนเองมีคุณธรรมของผู้น ำหรือไม่ 
แล้วไม่ควรลืมตน และจะพำองค์กรที่ตนรับผิดชอบไปสู่ควำมส ำเร็จด้วยวิธีใด44  สิ่งที่กล่ำวมำนี้ ผู้บริหำรจะต้อง
ส ำรวจตนเอง พัฒนำตนเองเตือนตนเอง และไม่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ไปในทำงที่ผิด เมื่อผู้บริหำรรู้จักตนเอง ส ำรวจตนเอง 
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง ย่อมสำมำรถน ำตนเอง องค์กร และสังคมไปสู่ควำมสุขควำมเจริญได้ 
 
 

                                                           
42สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (วำสน),  ค าน าสวดมนต์แบบมคธ, ที่ระลึกงำนสมโภช

สุพรรณบัฏ, (พระนคร : มปท, 2506), หน้ำ 148-152. 
43ขุ.ชำ.53/332/474-479. 
44อง.ฺสตฺตก. 37/65/237. 
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3.3.4 มัตตัญญุตา คือ การรู้จักประมาณ 
มัตตัญญุตา หมำยถึง รู้ประมำณ คือ รู้จักควำมพอดี เช่น รู้จักประมำณในกำรบริโภคอำหำร 

รู้จักประมำณในกำรใช้จ่ำยทรัพย์รู้จักควำมพอเหมำะพอดีในกำรพูด  ในกำรปฏิบัติกิจกำรงำนต่ำง ๆ 
ตลอดจนรู้จักประมำณในกำรพักผ่อนหลับนอนและกำรสนุกสนำนรื่นเริงต่ำง ๆ  ท ำกิจกำรทุกอย่ำง
ด้วยควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์เพ่ือผลที่ดีอย่ำงแท้จริง มิใช่เพ่ือเห็นแก่ควำมพอใจ ควำมชอบใจ หรือ
เอำแต่ใจตนเองเพียงอย่ำงเดียว45 

มัตตัญญุตา ควำมเป็นผู้รู้จักประมำณตน มัตตะ แปลว่ำ ประมำณ หมำยถึง ควำมพอดี 
ควำมเหมำะสม ควำมสมควร มัตตัญญุตำ จึงหมำยถึง ควำมรู้จักพอดีในกิจที่ท ำและเรื่องที่พูดลักษณะ
ของควำมพอดี คือ ไม่มำกเกินไป ไม่น้อยเกินไป แต่ควำมพอดีของแต่ละคนไม่เท่ำกัน เช่น กำรบริโภค
อำหำร กำรใช้ควำมพยำยำม กำรยกของหนัก เป็นต้น แต่ละคนจึงต้อง รู้จักประมำณ คือ ควำมพอดี
ของตนเอง ส่วนกำรพูดพอจะก ำหนดควำมพอดีได้ด้วยเรื่องที่พูดเวลำที่พูดและควำมสนใจของผู้ฟัง ถ้ำ
พูดมำกจนไม่มีใครฟังแล้วถือว่ำเกินพอดี ถ้ำพูดน้อยเกินไปจนไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจแก่ผู้ฟังก็ถือว่ำ
ขำดควำมพอดีเช่นกัน46 

มัตตัญญุตา คือ กำรรู้จักประมำณ ควำมพอดีหรือกำรรู้จักประมำณ เป็นลักษณะของคนดีเพรำะคนดี
จะต้องรู้จักประมำณในกำรจ่ำยและคุณประโยชน์ที่มีต่อสังคมบุคลได้รับควำมล ำบำกในปัจจุบันนี้ ส่วนหนึ่งสำเหตุมำ
จำกควำมไม้รู้จักประมำณ และควำมรู้จักประมำณนี้ในทำงพระพุทธศำสนำได้  มุ่งให้รู้จักประมำณเกี่ยวกับกำรใช้
ปัจจัยสี่ ดังพุทธพจน์ว่ำ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้จักประมำณในกำรบริโภคปัจจัยสี่ในกำรเลี้ยงชีพ เช่น กำรรู้จักประมำณ
ในกำรรับ หรือกำรใช้สอยจีวร กำรรับอำหำรบิณฑบำตและกำรบริโภคอำหำรให้พอประมำณแก่ อัตตภำพของตน ไม่
มำกไม่น้อยเกินไป กำรใช้เสนำสนะที่อยู่อำศัย ให้พอเหมำะสมกับสมณะสำรูป ยำรักษำโรค และบริขำรอ่ืน  ๆที่ภิกษุเข้ำ
ไปเกี่ยวข้อง ต้องให้รู้จักควำมพอดีแก่ตนเอง หำกภิกษุในรู้จักประมำณในกำรรับปัจจัยสี่จึงเรียกว่ำ เป็น มัตตัญญู47 
 ในกำรใช้สอยปัจจัยสี่ของภิกษุตำมหลัก มัตตัญญุตำนี้ ได้มีพระเถระรูปหนึ่ง เป็นผู้ที่มีควำมมัก
น้อยในปัจจัยสี่ตำมมีตำมได้ ดังปรำกฏใน มหำสุวรำชชำดก เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุ และท้ำวสักกะกับ
พญำนกแขกเต้ำ ดังมีใจควำมว่ำ ภิกษุรูปหนึ่งได้เข้ำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ และพระพุทธองค์ทรงตรัสถำมว่ำ 
 ดูก่อนภิกษุเธอไม่ล ำบำกด้วยบิณฑบำต หรือเสนำสนะเป็นที่สบำยดีหรือภิกษุรูปนั้นทรงกรำบ
ทูลให้ทรงทรำบ พระศำสดำครั้งทรงทรำบว่ำเธอ มีเสนำสนะ เป็นที่สบำยแล้วก็ควรละควำมโลภ
อำหำรเสียยินดีฉันตำมที่ได้มำนั่นกระท ำสมณธรรมไปโบรำณบัณฑิตทั้งหลำย แม้เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉำน 
เคี้ยวผงแห้งในต้นไม้ที่ตนอยู่อำศัยยังละควำมโลภอำหำรมีควำมสันโดษไม่ท ำลำยมิตรธรรมไปเสียที่อ่ืน
เหตุไร เธอจึงมำคิดว่ำบิณฑบำตน้อย ฉันไม่อร่อย และละทิ้งเสนำสนะท่ีสบำยเสีย 
 ดูก่อนพญำนกแขกเต้ำ เมื่อใดต้นไม่มีผลสมบูรณ์ เมื่อนั้นฝูงวิหคทั้งหลำยย่อมพำกินมำบริโภคผลไม้จำกกิ่ง
โน้นสู่กิ่งนี้ แต่โดยรู้ว่ำต้นไม้นั้นสิ้นไปแล้วไม่มีผลแล้ว ฝูงวิหคทั้งหลำยก็พำกัน จำกต้นไม้นั้นบินไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ 

                                                           
45พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหำนคร :
ส ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2546), หน้ำ 210-219. 
46จรัญ พยัคฆรำชศักดิ์ ; และกวี  อิศริ วรรณ , หนังสือเรียนสมบูรณ์แบบ  ส  0113 

พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกัด ), หน้ำ 55. 
47อง.ฺสตฺตก. 37/65/237.  



 77 

ดูก่อนนกแขกเต้ำผู้มีจะงอยปำกแดง ท่ำนจงไปยังที่ที่ควรเถิดอย่ำได้มำตำยเสียเพรำะทนงตนว่ำเป็นสัตบุรุษ ท่ำนจง
ยอมละทิ้งเพ่ือนผู้สิ้นทรัพย์ไปเถิดไม่ได้เลย และนกแขกเต้ำได้กล่ำวว่ำ 
 ข้ำแต่พญำหงส์ เรำก็เป็นผู้หนึ่งในบรรดำสัตบุรุษ ต้นไม้นี้เป็นทั้งญำติเป็นทั้งเพ่ือนของเรำ เรำต้องกำรเพียง
เพ่ือควำมเป็นอยู่จึงไม่อำจละทิ้งต้นไม้นั้นไปได้ ก็กำรที่เรำจะละทิ้งไปเพรำะได้ทรำบว่ำต้นไม้นี้สิ้นผลแล้วดังนี้ ย่อมไม่
ยุติธรรมควำมเป็นเพ่ือนควำมมีไมตรีควำมสนิทสนมกันท่ำนได้ท ำไว้เป็นพยำนดีแล้ว ถ้ำท่ำนชอบใจ
ธรรมนั้นท่ำนก็เป็นผู้ควรที่วิญญูชนทั้งหลำยพึงสรรเสริญ ดูก่อนพญำนกแขกเต้ำผู้ชำติวิหคมีปีกเป็น
พยำนมีคอโค้งเป็นสง่ำเรำนั้นจะให้พรแก่ท่ำน ท่ำนจงเลือกเอำพรตำมที่ใจปรำรถนำเถิด48 
 จำกชำดกเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่ำ กำรที่บุคคลมีควำมพอใจยินดีในสิ่งที่ตนมี และรู้จักกตัญญูรู้
คุณค่ำของที่อยู่อำศัยย่อมเป็นที่ชื่นชมน่ำสรรเสริญของนักปรำชญ์บัณฑิต ดังนั้นกำรรู้จักประมำณใน
ควำมเป็นอยู่เช่นที่อำศัย รู้จักประมำณในกำรบริโภคอำหำร รู้จักประมำณให้เหมำะสมกับรำยรับ 
รำยจ่ำยของตนเอง ไม่ทะเยอทะยำนจนเกินฐำนะแล้วย่อมจะได้รับควำมสุขและน ำควำมเจริญมำสู่
สังคมที่อยู่ของตนเองและควำมรู้จักประมำณอีกประกำรหนึ่งคือรู้จักประมำณในกำรรับและกำรให้
รู้จักประมำณตนว่ำ ควรรับอะไรจำกใครเพียงใด ควรให้อะไรแก่ใครเพียงใดควรวำงตัวอย่ำงไร ควร
ปฏิบัติอย่ำงไรให้พอเหมำะพอดีให้พอประมำณ และทรงตรัสถึงหลักธรรมที่จะท ำให้บุคคลเป็นผู้ที่รู้จัก
ประมำณ นั่นคือหลักสันโดษ คือควำมยินดีด้วยปัจจัยที่ตนมีตนได้ไม่แสวงหำในสิ่งที่ไม่สมควรมีควำม
ขยัน ไม่เกียจคร้ำน ควำมสันโดษนั้นแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ49 
 1. พอดีกับสิ่งได้มำหรือมีอยู่ (ยถำลำภะ) คือเอำสิ่งที่ได้มำหรือมีอยู่เป็นเกณฑ์แล้ว ท ำให้
พอเหมำะพอดีกับสิ่งที่ได้มำหรือมีอยู่เช่นมีเงินอยู่ 100 บำท ก็ใช้เงิน 100 บำท ให้พอเหมำะพอดีกับ
ควำมจ ำเป็นก่อนหลังเพ่ือให้เกิดคุณค่ำที่แท้จริง 
 2. พอดีกับก ำลังควำมสำมำรถ (ยถำลำภะ) คือเอำก ำลังควำมสำมำรถเป็นเกณฑ์วัดแล้ว ให้
พอเหมำะพอดีกับควำมสำมำรถนั้น เช่น มีก ำลังกำยที่จะแบกหำมได้เท่ำนี้ก็ท ำเท่ำนี้ ไม่ท ำให้เกินก ำลัง
ควำมรู้ควำมสำมำรถท ำงำนก็ให้เหมำะกับควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 3. พอดีกับฐำนะ (ยถำสำรุปปะ) คือ เอำฐำนะหรือควำมเหมำะควำมควรเป็นเกณฑ์แล้วท ำให้เหมำะกับฐำนะ
นั้น ๆ เช่นอยู่ในฐำนะเป็นพ่อท ำอะไรอย่ำงไรแค่ไหนจึงจะเหมำะและสมควรก็ท ำให้พอดีกับควำม
เหมำะสม เช่น อยู่ในฐำนะลูกก็ท ำให้พอเหมำะพอควรกับฐำนะลูก อยู่ในฐำนะครูอำจำรย์ฐำนะ
นักเรียนนักศึกษำอยู่ เป็นผู้น ำหรือในฐำนะใด ๆ ก็ท ำให้พอเหมำะพอควรกับฐำนะนั้น ๆ ลักษณะ 3 
อย่ำงนี้ควรใช้ประกอบกันและกันจึงจะช่วยให้สำมำรถท ำอะไร ๆ ให้พอเหมำะพอดีอย่ำงได้ผลเต็มที่50 
 กำรรู้จักประมำณอีกประกำรหนึ่งคือ ทำงสำยกลำงมัชฌิมำปฏิปทำซึ่ งเป็นหนทำงในกำร
ท ำงำนของผู้น ำจะต้องไม่ตึงและไม่หย่อนเกินไทรงทดลองปฏิบัติเคร่งครัด ก็ไม่ประสบผลส ำเร็จ 

                                                           
48ขุ.ชำ. 59/1226-1230/627-628. 
49สมเด็จพระญำณสังวร, (สุวฑฒโน), ธรรมประดับใจ, (กรุงเทพมหำนคร : กรมกำรศำสนำ, 

2527), หน้ำ 64. 
50สมเด็จพระญำณสังวร (สุวฑฒโน), ธรรมประดับใจ, (กรุงเทพมหำนคร : กรมกำรศำสนำ 

, 2527), หน้ำ 64-67. 
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ต่อเมื่อพระองค์นั้นหันมำปฏิบัติทำงสำยกลำง จึงประสบผลส ำเร็จ ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ใน ธัมจัก
กัปปวัตนสูตร มีข้อปฏิบัติที่ไม่ควรด ำเนินอยู่ 2 อย่ำง คือ 
 1. ข้อปฏิบัติหย่อนยำนที่ยึดกำมคุณควำมพอใจในอำรมณ์ของตน เป็นหลักกำรกระท ำที่ไม่
เกิดประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อกำรบรรลุธรรม 
 2. ข้อปฏิบัติตึงเกินไปกำรทรมำนตน ให้ได้รับควำมทุกขเวทนำด้วยประกำรต่ำงๆ ดังนั้น 
พระองค์จึงตรัสถึงทำงปฏิบัติสำยใหม่ขึ้น นั้นคือมัชฌิมำปฏิปทำได้แก่ มรรค 8 หรือ ศีล สมำธิ  ปัญญำ 
อันเป็นทำงแห่งควำมพอประมำณนั้นเอง51 

จำกเรื่องรำวที่ปรำกฏในจำกชำดกนี้ ซึ่งได้กล่ำวไว้แล้วตอนต้น แสดงให้เห็นว่ำ กำรที่บุคคลมี
ควำมพอใจยินดีในสิ่งที่ตนมี และรู้จักกตัญญูรู้คุณค่ำของที่อยู่อำศัยย่อมเป็นที่ชื่นชมน่ำสรรเสริญของ
นักปรำชญ์บัณฑิต ดังนั้นกำรรู้จักประมำณในควำมเป็นอยู่เช่นที่อำศัยรู้จักประมำณในกำรบริโภค
อำหำร รู้จักประมำณให้เหมำะสมกับรำยรับ รำยจ่ำยของตนเอง ไม่ทะเยอทะยำนจนเกินฐำนะแล้ว  
ย่อมจะได้รับควำมสุขและน ำควำมเจริญมำสู่สังคมที่อยู่ของตนเองและควำมรู้จักประมำณอีกประกำร
หนึ่งคือรู้จักประมำณในกำรรับและกำรให้รู้จักประมำณตนว่ำ ควรรับอะไรจำกใครเพียงใด ควรให้
อะไรแก่ใครเพียงใดควรวำงตัวอย่ำงไร ควรปฏิบัติอย่ำงไรให้พอเหมำะพอดีให้พอประมำณ และทรง
ตรัสถึงหลักธรรมที่จะท ำให้บุคคลเป็นผู้ที่รู้จักประมำณ นั่นคือ หลักสันโดษ คือควำมยินดีด้วยปัจจัยที่
ตนมีตนได้ไมแ่สวงหำในสิ่งที่ไม่สมควรมีควำมขยัน ไม่เกียจคร้ำน ควำมสันโดษ52 

3.3.5 กาลัญญุตา  คือ  การจักกาลเวลา 
กาลัญญุตา หมำยถึง รู้กำล คือ รู้กำลเวลำอันเหมำะสม และรู้ระยะเวลำที่พึงใช้ในกำร

ประกอบกิจกำรต่ำง ๆ รู้จักแบ่งเวลำให้เหมำะสมในแต่ละกิจกำรที่ตนกระท ำ เช่น แบ่งเวลำเรียน 
เวลำท ำงำน เวลำอ่ำนหนังสือ เวลำเล่น เวลำพักผ่อน เป็นต้น นอกจำกนั้นจะต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลำ
รับผิดชอบต่อเวลำที่ตนก ำหนดที่ตนได้วำงแผนไว้ เพ่ือผลส ำเร็จที่มีต่อตนเองอย่ำงแท้จริง53 

กาลัญญุตา คือ ควำมเป็นผู้รู้จักกำล กำรรู้จักเวลำ ได้แก่ กำรรู้เรื่องเวลำ กำรรู้ค่ำของเวลำ 
และกำรรู้จักใช้เวลำกำรรู้ค่ำเรื่องเวลำ คือ รู้ว่ำชีวิตและกำรงำนของตนอยู่ภำยใต้ควำมเปลี่ยนแปลง
ของเวลำ พระพุทธเจ้ำทรงสอนให้ระลึกถึงควำมส ำคัญของเวลำว่ำ กำลเวลำย่อมกินชีวิตของสรรพ
สัตว์กับทั้งตัวมันเองและวันคนล่วงไป ๆ บัดนี้เรำท ำอะไรอยู่ ซึ่งหมำยควำมว่ำ เวลำล่วงไปชีวิตของ
คนเรำก็สั้นลงเรื่อย ๆ เรำท ำงำนประสบควำมส ำเร็จอะไรบ้ำง ถ้ำยังไม่ประสบควำมส ำเร็จ ก็เร่งมือให้
ประสบควำมส ำเร็จเสียกำรรู้จักใช้เวลำ มีหลักควรค ำนึงถึง 4 ประกำร คือ ท ำทันเวลำ ท ำถูกเวลำ ท ำ
ตำมเวลำและท ำตรงเวลำ งำนที่มีก ำหนดเวลำ เช่น กำรท ำนำ กำรสอนนักเรียน เมื่อท ำตำมก ำหนด
เรียกว่ำ ท ำทันเวลำ งำนบำงอย่ำงขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกำส เช่น โอกำสควรพูดในที่ประชุมควรพูด
ประเด็นก่อนหลัง เมื่อท ำในจังหวะที่เหมำะ เรียกว่ำ ท ำถูกเวลำงำนบำงอย่ำงต้องท ำตำมเวลำที่
ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด ท ำในเวลำอ่ืนไม่ได้ เช่น ท ำพิธีบูชำในวันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำเมื่อท ำตำม

                                                           
51ชัยวัฒน์  อัตฒน์, หลักการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน, อ้ำงแล้ว, หน้ำ 186.  
52สมเด็จพระญำณสังวร (สุวฑฒโน), ธรรมประดับใจ, อ้ำงแล้ว, หน้ำ 67. 
53พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหำนคร :

ส ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย , 2546), หน้ำ 210-219. 
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วันที่ก ำหนดนั้น เรียกว่ำ ท ำตำมเวลำเป็นต้น งำนบำงอย่ำงมีกำรนัดหมำยเช่น กำรประชุม กำรพบปะ 
เจรจำตกลงกัน หรืองำนที่มีฤกษ์ เป็นต้น เมื่อไปตำมเวลำนัดหรือเวลำก ำหนด เรียกว่ำ ท ำตรงเวลำ
รวมควำมแล้ว ชำวพุทธจะต้องรู้เรื่องเวลำ รู้ค่ำของเวลำ รู้จักใช้เวลำ โดยท ำให้ทันเวลำ ท ำถูกเวลำ ท ำ
ตำมเวลำและท ำตรงเวลำ54  

กำลัญญุตำ คือ รู้จักเวลำตำมหลักสัปปุริสธรรม โดยมุ่งรู้จักกำรเวลำที่ควรประกอบกิจกำร
ต่ำงๆ หรือท ำงำนให้ทันกับเวลำ เหมำะกับเวลำ และรู้คุณค่ำของเวลำ ผู้น ำที่ประสบควำมส ำเร็จนั้น
ส่วนหนึ่งคือจะต้องเป็นผู้รู้จัก กำรบริหำรเวลำหรือกำรวำงแผนให้เหมำะกับเวลำ ดังนี้ 

ในทำงพระพุทธศำสนำ กล่ำวว่ำ กำลัญญุตำ ไว้ว่ำกำรรู้จักแนวปฏิบัติ อันเหมำะสมกับ
กำลเทศะ ดังปรำกฏในพระพุทธพจน์ว่ำภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบได้ด้วยควำมรู้ว่ำ เวลำ
นี้เป็นเวลำอันควรศึกษำควรถำม เวลำนี้ควรเป็นเวลำท ำควำมเพียร ควรหลีกเร้นจำกหมู่คณะ คือรู้จัก
กำรปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับกำลเทศะให้เหมำะสมกับสมณะสำรูป รู้คุณค่ำของเวลำ เมื่อภิกษุมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรใช้เวลำย่อมเป็นผู้ที่มีควำมเจริญในพระพุทธศำสนำเพรำะท ำให้ถูกกับกำลเวลำ55 
 ในกำรท ำกิจกำรต่ำง ๆ  เมื่อท ำให้ถูกต้องเหมำะสมกับกำลเวลำแล้วย่อมได้รับประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น  
แต่หำกว่ำกำรท ำอะไรไม่สอดคล้องกับควำมเหมำะสม ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้ำได้ตรัสกับภิกษุที่ละเลย
กิจวัตร ปฏิบัติตนไม่เหมำะกับสมณสำรูป ดังปรำกฏในอกำลรำวิชำดก ซึ่งมีเนื้อควำมว่ำ 
 ภิกษุชำวพระนครสำวัตถีรูปหนึ่ง บรรพชำในพระศำสนำแล้วไม่เรียนวัตรหรือสิกขำ เธอไม่รู้
ว่ำเวลำนี้ควรท ำวัตร เวลำนี้ควรปรนนิบัติ เวลำนี้ควรเล่ำเรียน เวลำนี้ควรท่องส่งเสียงดัง ในขณะที่ตน
ต่ืนขึ้น ทั้งในปฐมยำม มัชฌิมยำม ปัจฉิมยำม ภิกษุทั้งหลำยไม่เป็นอันได้หลับได้นอน ต่ำงพำกัน
กล่ำวโทษของเธอในธรรมสภำว่ำผู้มีอำยุทั้งหลำย ภิกษุ บรรพชำในพระศำสนำ คือ รัตนะ เห็นปำนนี้ 
ยังไม่รู้จักวัตรหรือสิกขำ กำลหรือมิใช่กำล 
 ภิกษุทั้งหลำย บัดนี้พวกเธอประชุมสนทนำกันด้วยเรื่องอะไร ภิกษุทั้งหลำยกรำบทูลให้ทรง
ทรำบแล้วตรัสว่ำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย ไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่ำนั้นที่ภิกษุนี้ส่งเสียงไม่เป็นเวลำ แม้ในกำล
ก่อนพระภิกษุรูปนี้ได้เกิดเป็นไก่ ก็ส่งเสียงไม่เป็นเวลำเหมือนกันกำรที่เขำไม่รู้จักกำลเวลำขันจึงเป็น
เหตุได้ถูกบิดคอจนถึงสิ้นชีวิต56 
 ในอดีตกำลพระเจ้ำพรหมทัตเสวยรำชสมบัติอยู่ในพระนครพำรำณสี และเมื่อพระโพธิสัตว์
บังเกิดในสกุลอุทิจจพรำหมณ์ และเจริญวัยแล้วส ำเร็จกำรศึกษำในสิลปวิทยำทุกอย่ำง เป็นอำจำรย์
ทิศำปำโมกขบ์อกศิลปะแก่มำณพประมำณ 500 มี ไก่ขันยำมอยู่ตัวหนึ่ง พวกเขำพำกันลุกตำมเสียงขัน
ของมัน ศึกษำศิลปะอยู่ และไก่ได้ตำยเสียจำกพวกเขำ จึงเที่ยวแสวงหำไก่อ่ืนมำณพผู้หนึ่งหักฟืนอยู่ใน
ป่ำช้ำเห็นไก่ตัวหนึ่ง ก็จับมำใส่กรงเลี้ยงไว้ไก่ตัวนั้นไม่รู้ว่ำควรจะขันในเวลำไหน เพรำะมันเติบโตในป่ำ
ช้ำบำงครำวก็ขันดึกเกินไป ไม่อำจศึกษำได้จนอรุณขึ้นพำกันนอนหลับไป แม้ข้อที่ท่องจ ำได้แล้ว ก็
เลือนลืม ในเวลำที่มันขันสว่ำงเกินไปต่ำงก็ไม่ได้ท่องบ่นเลย มำณพกล่ำวกันว่ำ เดี๋ยวมันขันดึกไป  

                                                           
54จรัญ พยัคฆรำชศักดิ์ ; และกวี  อิศริ วรรณ , หนังสือเรียนสมบูรณ์แบบ  ส  0113 

พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกัด ), หน้ำ 55 – 56. 
55อง.ฺสตฺตก. 37/65/237 
56ขุ.ชำ. 56/119/451-453 
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เดี๋ยวก็ขันสำยไปอำศัยไก่ตัวนี้พวกเรำเรียนศิลปะวิทยำไม่ส ำเร็จ แล้ว ช่วยกันบิดคอถึงสิ้นชีวิต แล้ว
อำจำรย์บอกว่ำ ไก่ท่ีขันไม่เป็นเวลำ พวกผมฆ่ำมันเสียแล้ว อำจำรย์กล่ำวว่ำ มันถึงควำมตำยเพรำะมัน
เจริญเติบโต โดยมิได้รับกำรสั่งสอนเลยไก่ตัวนี้ไม่ได้เติบโตอยู่กับพ่อแม่ ไม่ได้อยู่ในส ำนักของอำจำรย์ 
ย่อมไม่รู้จักกำลที่ควรขันและไม่ควรขัน ดังนี้57 
 ในชำดกนี้มุ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ำกำรรู้จักกำลเวลำ เป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญส ำหรับบุคคลใน
ระดับผู้น ำจะต้องดูแลควบคุมจัดแบ่งกำรท ำงำนให้เป็นระบบ เป็นขั้นตอนในกำรท ำงำน รู้จักเลือกใช้
เวลำที่เหมำะสมไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำกิจกำรต่ำงๆ หำกท ำไม่ถูกต้องต้องกับเวลำแล้วจะก่อให้เกิดควำม
เสียหำยได้ สมเด็จพระญำณสังวรตรัสถึงกำลัญญุตำรู้จักกำล คือ ควำมรู้จักเวลำว่ำ 
 เวลำไหนควรท ำอะไร เวลำไหนไม่ควรท ำอะไร เวลำไหนควรพูดอย่ำงไร ไม่ควรพูดอย่ำงไรเวลำใดควรคิดหรือไม่
อย่ำงไร กำรรู้จักกำลเวลำนี้มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งแก่ทุกคน ผู้ที่ท ำผิดพลำดไม่ได้รับผลส ำเร็จเท่ำที่ควร 
หรือล้มเหลวจ ำนวนมำกนั้นเกิดจำกกำรไม่รู้กำลเวลำหรือกำลเวลำควรสำมัคคีกันเพ่ือควำมมั่นคงของ
ชำติศำสนำพระมหำกษัตริย์ แต่ก็ไม่สนใจ ไปสนใจท ำอ่ืนเสียหมด เช่นนี้ย่อมมีโทษทั้งแก่ตนเองและ
ส่วนรวมกำรรู้จักกำลเวลำดังกล่ำวนี้ที่จริงแล้วอำศัยควำมมีปัญญำ รู้ว่ำกำลใดควรท ำอะไร กำลใดไม่
ควรท ำ ดีหรือชั่วอย่ำงไร เมื่อมีปัญญำรู้แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้อง ไม่พูดไม่ท ำให้ผิดกำลเวลำ โอกำสที่จะ
ได้รับผลดีผลส ำเร็จจึงมีมำกกว่ำ บุคคลที่ท ำไม่เลือกเวลำทุกคนจึงควร ค ำนึงถึงเรื่องกำลเวลำให้มำก
จะคิดท ำอะไร พูดอะไร ค ำนึงให้รอบคอบ ว่ำเป็นเวลำควรคิด ควรพูดหรือไม่อย่ำงไร58 
 ดังนั้น จึงไม่ควรท ำอะไรตำมใจ ตำมอำรมณ์ของตนเอง หัดคิดใคร่ครวญ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ในทุก  ๆเรื่องทุก
เวลำ ไม่ควรพูด ไม่ควรท ำในเมื่อยังไม่ถึงกำลเวลำ เพรำะจะเป็นกำรเสียแรงเปล่ำ ไม่ส ำเร็จประโยชน์
เท่ำท่ีควร ตำมทัศนะของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) กล่ำวถึง กำลัญญุตำ กำรรู้จักเวลำของผู้น ำว่ำ 
 คือกำรรู้จักเวลำ เช่น รู้ล ำดับ ระยะ จังหวะ ประมำณ ควำมเหมำะของเวลำว่ำเรื่องนี้จะลงมือ
ตอนไหน เวลำไหนจะท ำอะไรอย่ำงไรจึงจะเหมำะ ดังจะเห็นว่ำ แม้แต่กำรพูดจำก็ต้องรู้จักกำลเวลำ 
ตลอดจนรู้จักวำงแผนงำนในกำรใช้เวลำ ซึ่งถือว่ำเป็นเรื่องใหญ่ เช่น วำงแผนว่ำสังคมมีแนวโน้มจะเป็น
อย่ำงนี้ในเวลำข้ำงหน้ำ หรือเหตุกำรณ์ท ำนองนี้จะเกิดขึ้นเรำจะวำงแผนรับกับสถำนกำรณ์นั้นอย่ำงไร59 
 ตำมทัศนะของพระรำชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญำโณ) กล่ำวถึง กำลัญญุตำ ว่ำ “คือ ควำม
เป็นผู้รู้จักกำล เวลำ ว่ำเวลำนี้เป็นเวลำอะไร เรำอยู่ที่ไหนและควรท ำอย่ำงไร เช่น เวลำนี้เป็นเวลำเล่น
ก็เล่นเรียนเป็นเรียนพักผ่อนเป็นพักผ่อนท ำงำนเป็นท ำงำน คือ ให้รู้จักกำรกระท ำที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับ
กำลเวลำนั้น ๆ 60 สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (วำสน์) ทรงให้แนวคิดถึงควำมเป็นผู้รู้จักกำลเวลำของผู้น ำว่ำ 
 ควรรู้ว่ำเวลำใด ควรประกอบกิจกำร หรือ ควรลงมือบริหำร ท ำให้เหมำะสมกับเวลำ ทันเวลำ 
ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง ให้รู้จักคุณค่ำของเวลำ  อย่ำให้เวลำล่วงเลยไป โดยไม่เกิดประโยชน์ เพรำะเวลำ
เมื่อล่วงเลยผ่ำนไปแล้ว ไม่สำมำรถที่จะเรียกกลับคืนมำได้อีก ดังนั้นกำรท ำงำน ของผู้น ำหรือของ
บุคคลทั่วไป ไม่ควรผลัดเพี้ยนว่ำหนำวนัก ร้อนนัก สำยนัก 

                                                           
57ขุ.ชำ. 56/119/453 
58สมเด็จพระญำณสังวร, ธรรมประดับใจ, อ้ำงแล้ว, หน้ำ 119.  
59พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), ภาวะผู้น า, อ้ำงแล้ว, หน้ำ 26. 
60พระรำชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญำโณ), นิเทศธรรม,อ้ำงแล้ว, หน้ำ 235.  
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 ผู้ใดไม่ให้ควำมส ำคัญกับควำมหนำว ควำมร้อน ยิ่งกว่ำหญ้ำ เพรำะหญ้ำนั้นจะหนำว หรือ
ร้อน ก็เป็นตำมธรรมดำของฤดูกำล ผู้นั้นไม่ถือเป็นประมำณ ท ำงำนแข่งเวลำ ตำมหน้ำที่ของตน ย่อม
ไม่พลำดไปจำกควำมสุข ควำมเป็นผู้รู้จักกำลเวลำนี้ต้องน ำเข้ำมำปรับปรุงตนเองอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน  
จึงจะเหมำะสมกับเป็นคุณธรรมของผู้เป็นสัตบุรุษกล่ำวคือ พิจำรณำให้เหมำะสมกับชีวิตปัจจุบัน  ตำม
เวลำที่ผ่ำนมำว่ำตนก ำลังด ำรงตนอยู่ในหน้ำที่อะไรบ้ำง ควรจะตรวจว่ำตนได้ปฏิบัติหน้ำที่เหมำะสมกับ
กำลสมัยหรือไม่ เมื่อมีส ำนึกในกำลเวลำมีควำมส ำคัญมำกต้องเร่งปรับปรุงตนเองให้เหมำะสม ทันต่อ
กำล ทันเวลำเสมอไปเช่นด ำรงต ำแหน่งให้สอดคล้องกับวัยทั้ง 3 ควรน ำมำเพียงไร หำกเห็น
ข้อบกพร่อง ก็ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ตรงตำมเวลำ ประกอบกำรงำน ต ำแหน่ง หน้ำที่เวลำนัด
หมำย เต็มควำมสำมำรถ ด้วยสติปัญญำ61 
 จำกเรื่องรำวที่ปรำกฏในจำกชำดกนี้ ซึ่งได้กล่ำวไว้แล้วตอนต้น แสดงให้เห็นว่ำกำรรู้จัก
กำลเวลำ เป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญส ำหรับบุคคลในระดับผู้น ำจะต้องดูแลควบคุม  จัดแบ่งกำรท ำงำนให้
เป็นระบบ เป็นขั้นตอนในกำรท ำงำน รู้จักเลือกใช้เวลำที่เหมำะสม  ไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำกิจกำรต่ ำงๆ 
หำกท ำไม่ถูกต้องต้องกับเวลำแล้วจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยได้ 62  
 3.3.6 ปริสัญญุตา คือ การจักชุมชน 

ปริสัญญุตา หมำยถึง รู้ชุมชน คือ รู้จักถิ่น รู้จักชุมชน รู้ในสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติต่อท้องถิ่น
ของตน มีควำมรักและภำคภูมิใจในท้องถิ่นหรือชุมชนของตน เข้ำใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตำม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชน ไม่รังเกียจหรือดูหมิ่นเหยียดหยำม
ท้องถิ่นหรือชุมชนของตน ควรให้กำรสงเครำะห์ ช่วยเหลือหรือบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น
หรือชุมชนของตน เป็นต้น63 

ปริสัญญุตา ควำมเป็นผู้รู้จักชุมชนควำมเป็นผู้รู้จักชุมชน หมำยถึง กำรรู้สังคม กลุ่มชน หรือหมู่หนึ่งคณะ
หนึ่ง กลุ่มชนนั้น  ๆมีขนบธรรมเนียมและจำรีตประเพณีแตกต่ำงกัน เช่น พวกนักศึกษำ พวกทหำร พวกต ำรวจ พวก
ชำวบ้ำนแต่ละท้องถิ่น พวกพระภิกษุเป็นต้น ผู้ฉลำดจะเข้ำสู่สังคมใด ต้องศึกษำขนบธรรมเนียมของสังคมนั้นก่อนแลว้
ปรับตัวเข้ำกับเขำ แต่พอดีงำม ในท ำนองเข้ำเมืองตำหลิ่วต้องหลิ่วตำตำมพอใจไม่เก้อ ไม่เปิ่น ไม่เป็นที่ดูถูกเหยียด
หยำมของคนในสังคมนั้น  ๆแต่ไม่จ ำเป็นต้องยอมรับขนบธรรมเนียมของเขำมำเป็นของตน64 

ปริสัญญุตา คือ รู้จักชุมชนหรือสังคม ผู้น ำนั้นจะต้อง รู้จักสังคมแต่ละสังคม ย่อมมีควำม
แตกต่ำงกันโดย ทำงด้ำนศำสนำ กฎ กติกำ ระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณี ขนบธรรมเนียม ควำม
เชื่อถือ และค่ำนิยมต่ำงๆ ตลอดทั้งควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ในสังคม เมื่อ ผู้น ำทรำบชัดเจนใน
เรื่องดังกล่ำวและวำงตนให้เหมำะสมแล้ว ย่อมได้รับควำมเชื่อถือ ดังนั้น ผู้น ำจึงควรรู้และเข้ำใจในเรื่อง
ชุมชนหรือสังคมเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำตนเองและสังคมให้เจริญต่อไป 

                                                           
61สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (วำสน), ค าน าสวดมนต์แบบมคธ, อ้ำงแล้ว, หน้ำ 163-165.  
62พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้ำงแล้ว, หน้ำ 219. 
63พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหำนคร : 

ส ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2546), หน้ำ 210-219. 
64จรัญ พยัคฆรำชศักดิ์ ; และกวี  อิศริ วรรณ , หนังสือเรียนสมบูรณ์แบบ  ส  0113 

พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกัด), หน้ำ 56. 
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ในทำงพระพุทธศำสนำได้กล่ำว ปริสัญญุตำ โดยมุ่งกำรรู้จักบริษัทและแนวทำงปฏิบัติของ
บริษัท ดังพุทธพจน์ว่ำ ภิกษุเป็นผู้รู้จักบริษัทคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้จักบริษัทรู้จักชุมชนเหล่ำนี้เป็น
กษัตริย์ เป็นพรำหมณ์ เป็นคหบดีชนเหล่ำนี้ เป็นสมณะในชุมชนนั้นควรเข้ำไปหำอย่ำงนี้ ควรนั่งอย่ำง
นี้ ควรกล่ำวอย่ำงนี้ ควรสงบอย่ำงนี้ หำกภิกษุไม่รู้จักชุมชนเหล่ำนั้น และวำงตนไม่เหมำะสมกับสังคม
หรือชุมชนนั้นแล้ว ไม่ควรเรียกเธอว่ำเป็นปริสัญญู แต่เพรำะภิกษุรู้ว่ำ นี้เป็นกษัตริย์ เป็นพรำหมณ์ 
เป็นคหบดีเป็นสมณะในบริษัทนั้นเรำควรเข้ำไปหำอย่ำงนี้ ควรยืนควรนั่งอย่ำงนี้ ควรกล่ำวสงบอย่ำงนี้ 
จึงเรียกว่ำเป็นปริสัญญุตำ65 

ในกำรรู้จักชุมชนของผู้น ำและหลักกำรบริหำร กิจกำรบ้ำนเมือง ของผู้น ำ ในฐำนะที่ เป็น
ผู้ปกครองรัฐ ตำมหลักปริสัญญุตำควำมเป็นอยู่ของประชำชน สำเหตุของกำรเกิดปัญหำ และแนวทำง
แก้ไขท่ีจะท ำให้ปัญหำนั้นหมดไป ผู้น ำจะต้องศึกษำถึงปัญหำที่เกิดขึ้น จะต้องท ำเข้ำใจในชุมชน ท ำให้
สมำชิกในสังคม มีควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสม เช่น ชำวนำจะต้องได้สิ่งที่จ ำเป็นแก่กำรท ำนำพ่อค้ำจะต้อง
มีทุน ลูกจ้ำงผู้ใช้แรงงำนมีงำนท ำ มีเงินได้พอเลี้ยงชีพ บุคคลผู้เดือดร้อนควรที่จะได้รับกำรช่วยเหลือ 
เช่น ผู้ที่ได้รับอุบัติภัย จำกคลื่นยักษ์ สึนำมิ ถล่มใน 6 จังหวัด ของภำคใต้ ในกูฎทันตสูตร ได้กล่ำวถึง
ผู้น ำที่รู้จักชุมชน ซึ่งมีข้อธรรมที่พอสรุปได้ ดังนี้66 

1. พลเมืองเหล่ำใด ในบ้ำนเมืองของพระองค์ ขะมักเขม้นในกสิกรรม และโครักขกรรมขอ
พระองค์จงเพ่ิมข้ำวกินให้แก่พลเมืองเหล่ำนั้น ในโอกำสอันสมควร 

2.พลเมืองเหล่ำใด ในบ้ำนเมืองของพระองค์ ขะมักเขม้นในพำณิชยกรรม ขอพระองค์จงเพ่ิม
ทุนให้แก่พลเมืองเหล่ำนั้น ในโอกำสอันสมควร 

3. ข้ำรำชกำรเหล่ำใดในบ้ำนเมืองของพระองค์ขยันขอพระองค์จงพระรำชทำนเบี้ยเลี้ยงและ
เงินเดือนแก่ข้ำรำชกำรเหล่ำนั้น ในโอกำสอันสมควร67 

และใน อัคคัญญสูตร กล่ำวถึง ก ำเนิดของมนุษย์ สังคม ซึ่งแสดงออกมำในรูปของ
ควำมสัมพันธ์ของคนในสังคม หรือรัฐ ดังมีใจควำมบำงตอนที่พอสรุปได้ ดังนี้ 

สภำพธรรมชำติของปรำกฏกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงเริ่มด้วยสมัยที่โลกพินำศ สัตว์โลกที่มีบุญ 
ได้เกิดในชั้นอำภัสสรพรหม มีปิติเป็นอำหำรไม่มีเพศ มีรัศมี อยู่ในวิมำนอันงำมเมื่อโลกก ำลังเกิดใหม่
จักรวำลยังเป็นน้ ำมืดมนไม่มีดวงอำทิตย์ดวงอำทิตย์ดวงจันทร์ ดวงดำวไม่มีกลำงวันกลำงคืนต่อมำเกิด
พ้ืนดินลอยขึ้นอยู่บนผิวน้ ำมีสี มีกลิ่นและรสดี สัตว์โลกตนหนึ่งจึงลองชิมดู และสัตว์โลกอ่ืนๆ ก็ชิมตำม 
ตัณหำหรือควำมอยำกก็ เกิดขึ้นร่ำงกำยก็หยำบขึ้น แล้วเกิดกำรดูหมิ่นผิวพรรณ จึงท ำให้เกิดชนชั้น
วรรณะ และระบบสังคมในเวลำต่อมำ68 

จะเห็นว่ำ มนุษย์สมัยแรกของโลกไม่ค่อยมีปัญหำจึง เลือก หรือ มอบหมำยบุคคลบำงคนที่
เห็นว่ำเขำมีควำมฉลำด สำมำรถให้เป็นหัวหน้ำ มีอ ำนำจในกำรควบคุม กำรจัดระเบียบสังคมให้น่ำอยู่ 
ลงโทษผู้ที่กระท ำผิดและยกย่องผู้ที่ท ำคุณประโยชน์แก่สังคม ดังนั้น บุคคลที่คอยดูแลสวัสดิกำรที่ดีต่อ

                                                           
65อง.ฺสตฺตก. 37/65/237.   
66ที.ปำ. 12/199-237/40-67.  
67ที.ปำ. 12/199-237/67.  
68ที.ปำ. 15/55-57/150-154. 
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สังคมจนบุคคลในสังคมมีควำมสุขมีควำมพอใจชื่นใจบุคคลดังกล่ำวนั้น จึงเชื่อว่ำรำชำ คือผู้ที่ให้ควำม
อ่ิมใจสุขใจ แก่คนอ่ืน นับว่ำเป็นผู้น ำที่รู้จักสังคมหรือชุมชน 

กำรที่ผู้น ำจะรู้จักชุมชนได้ดีอีกประกำรหนึ่งนั้น ผู้น ำจะต้องเข้ำใจใน บทบำทและหน้ำที่ของ
บุคคลในสังคมซึ่งจะปฏิบัติต่อกันในข้อนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสกับสิงคำบุตร ในเรื่อง ทิศทั้ง 6 ซึ่งมี
สำระส ำคัญ ต่อผู้น ำในกำรบริหำรชุมชนที่ควรรู้ ดังต่อไปนี้ 

1. ทิศเบื้องหน้ำ ได้แก่ บิดำมำรดำ จะต้องดูแลบุตรธิดำของตน มิให้ท ำชั่ว แนะน ำให้เป็นคน
ดี ให้กำรศึกษำ เป็นต้น เมื่อ บุตรธิดำได้รับกำรดูแล เช่นนั้นแล้ว ควนปฏิบัติตนต่อท่ำนในทำงที่ดีเช่น 
เลี้ยงดูท่ำนในครำวจ ำเป็น ด ำเนินกิจกำร รักษำวงศ์สกุลของท่ำนมิให้เสื่อมเสีย 

2. ทิศเบื้องขวำ ได้แก้ ครู อำจำรย์ จะต้อง แนะน ำศิษย์ด้วยดี ไม่ปิดบังอ ำพรำง ยกย่องในหมู่
คณะ เป็นที่พึงของศิษย์ได้เป็นต้นเมื่อศิษย์ได้รับกำรอนุเครำะห์จำกครูอำจำรย์แล้วพึงตอบแทนท่ำน
ด้วยกำร รับใช้ท่ำน เชื่อฟังท่ำน เคำรพท่ำน แบะตั้งใจศึกษำ 

3. ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ ภรรยำและสำมี จะต้องปฏิบัติต่อกันดังนี้ ภรรยำจะต้อง จัดงำนบ้ำน
ด้วยดี สังเครำะห์ญำติของสี ซื่อสัตย์ต่อสำมี รักษำทรัพย์ที่สำมีด้วยดี เป็นต้น และสำมีควรปฏิบัติต่อ
ภรรยำด้วย กำรยกย่อง ไม่ดูหมิ่น ไม่นอกใจ ให้เครื่องแต่งตัวแก่ภรรยำ 

4. ทิศเบื้องซ้ำย ได้แก่ มิตรหรือเพ่ือนที่จะปฏิบัติต่อกันดังนี้ เช่น ด้วนกำกล่ำวถ่อยค ำไพเรำะ 
ช่วยท ำธุระงำนของเพ่ือน วำงต้นเสมอต้นเสมอปลำยต่อเพ่ือน เป็นต้น และ เพ่ือนควรกระท ำตอบ 
เช่น ดูแลเพ่ือนที่ประมำทแล้ว รักษำทรัพย์ของเพ่ือนที่ประมำทแล้ว เป็นที่พึงของกันและกันได้ ไม่ทิ้ง
เพ่ือนในยำมวิบัติ และนับถือวงศ์ตระกูลของเพ่ือน 

5. ทิศเบื้องล่ำง  ได้แก่ คนงำน คนรับใช้หรือผู้ใต้บังคับบัญชำ จะต้องปฏิบัติต่อ นำยจ้ำงหรือ
เจ้ำนำย คือลุกท ำงำนก่อนนำยเลิกทีหลังนำย ถือเอำเฉพำะของที่นำยให้ ท ำงำนให้ดียิ่งข้ึนยกย่องนำย
เป็นต้น และนำยควรจะดูแลคนงำนด้วย กำรจัดงำนให้เหมำะสมกับก ำลัง ให้อำหำรหรือรำงวัล 
พยำบำลในครำวเจ็บป่วย ให้พักผ่อนตำมสมควร ให้ของที่มีรสชำติแปลกและใหม่เป็นต้น 

6. ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณะ นักบวช ผู้ทรงคุณธรรมอันสูง ควรอนุเครำะห์ แก่คฤหัสถ์ เช่น 
ห้ำมไม่ให้ท ำชั่ว ให้ตั้งอยู่ในควำมดี อนุเครำะห์ด้วยน้ ำใจอันงำม อธิบำยข้อควำมให้แจ่วชัดและบอก
ทำงสวรรค์ให้ คฤหัสถ์เมื่อได้รับควำมอนุเครำะห์ควรตอบแทนด้วยกำร จะพูด จะท ำ จะคิด ต้อง
ประกอบด้วยควำมเมตตำ กำรต้อนรับด้วยดี และกำรให้ทำนด้วยปัจจัยสี่69 

เมื่อผู้บริหำร เข้ำใจและปฏิบัติตำมหลักทิศทำงทั้ง 6 หรือ หลักมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของสังคมนี้แล้ว ย่อมจะ
ก่อให้เกิดควำมสำมัคคีต่อกัน นั่นก็หมำยถึง เป็นผู้บริหำร ผู้น ำที่รู้จักชุมชน ตำมหลักปริสัญญุตำดังพระธรรมเทศนำ
ของ สมเด็จพระญำณสังวร (สุวฑฺฒโน) ตรัสถึง ปริสัญญุตำ ทรงมุ่งให้ รู้จักสังคมและชุมชนว่ำ 

รู้หมู่ชนที่รวมกันอยู่เป็นหมู่คณะ กำรรู้หมู่คณะใดเป็นอย่ำงไร กำรไม่รู้จักว่ำหมู่คณะใดดีหรือ
คณะใดไม่ดี มีคุณ มีโทษ กำรหลงเข้ำไปในหมู่คณะหรืองสังคมที่ไม่ดีนั้นนับว่ำมีโทษมำก แต่ถึงแม้ว่ำ
ทุกคนจะกลัวโทษของกำรเข้ำอยู่กับหมู่หรือสังคมที่ไม่ดีหำกไม่ศึกษำให้เข้ำใจแล้ว ย่อมมีโอกำสที่จะ
เข้ำไปในสังคมท่ีขำดคุณธรรม 

                                                           
69ที.ปำ. 16/198-204/87-91.  
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กำรปฏิบัติที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ส ำคัญคือต้องรอบครอบในกำรเข้ำไปเกี่ยวข้องกับบุคคลและ
สังคม อย่ำสักแต่ว่ำเห็นผู้ใดเป็นที่นิยม ก็ตัดสินใจว่ำผู้นั้นเป็นคนดี กำรตัดสินใจเช่นนี้เรียกว่ำมีอคติ คือ
กำรล ำเอียงเพรำะหลงที่เรียกว่ำ โมหำคติ หลงตำมเขำไป หลงตำมคนส่วนมำก ควำมคิดเห็นของคน
ส่วนมำกไม่จ ำเป็นว่ำจะต้องดีถูกต้องเสมอไป ดังนั้น จึงอย่ำยึดคติว่ำคนส่วนมำกเห็นว่ำดี แล้วจะดี
ตำมที่เขำว่ำ หรือคนส่วนใหญ่ว่ำชั่วจะต้องชั่วตำมเขำไปต้องใช้ปัญญำพิจำรณำให้รอบครอบ ดูเหตุ ดู
ผล ตำมควำมเป็นจริง พบสังคมใดเป็นที่สนใจของคนหมู่มำกก็อย่ำพ่ึงลงควำมเห็นว่ำสังคมนั้นดี จง
ใคร่ควรให้ดีแล้วจึงเชื่อว่ำสังคมนั้นดี70 

จำกเรื่องรำวที่ปรำกฏไว้แล้วตอนต้น แสดงให้เห็นว่ำกำรรู้จักชุมชน เป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญ
ส ำหรับบุคคลในระดับผู้น ำจะต้องเข้ำใจและปฏิบัติตำมหลักทิศทำงทั้ง 6 หรือ หลักมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ของสังคมนี้แล้ว ย่อมจะก่อให้เกิดควำมสำมัคคีต่อกัน นั่นก็หมำยถึง เป็นผู้บริหำร ผู้น ำที่รู้จักชุมชน 
ตำมหลักปริสัญญุตำ สำมำรถดูแลควบคุม  จัดแบ่งกำรท ำงำนให้เป็นระบบ เป็นขั้นตอนในกำรท ำงำน 
รู้จักเลือกดำเนินกำรในชุมชนที่เหมำะสม71  ไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำกิจกำรต่ำง ๆ หำกท ำไม่ถูกต้องต้องกับ
ช ุมชนแล้วจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยได้   

3.3.7.ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ การจักบุคคล 
ปุคคลัญญุตา หมำยถึง รู้บุคคล คือ รู้จักและเข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  ว่ำแต่ละคน

มีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ควำมรู้ควำมสำมำรถ และคุณธรรมที่แตกต่ำง กัน  ควรจะรู้จักปฏิบัติต่อแต่
ละบุคคลอย่ำงไร เช่นไร บุคคลไหนควรคบไม่ควรคบ บุคคลไหนที่เรำควรให้ควำมเคำรพเชื่อฟังค ำสั่ง
สอนบุคคลไหนที่เรำควรให้ค ำแนะน ำ สั่งสอน ช่วยเหลือ เป็นต้นหำกต้องกำรเป็นคนดีของสังคม ให้
เป็นที่ยอมรับนับถือจำกบุคคลอ่ืน ควรปฏิบัติตนตำมหลักของสัปปุริสธรรม 7 ประกำรนี้ จึงจะได้ชื่อว่ำ 
“มีคุณสมบัติของควำมเป็นคนดีที่สมบูรณ์”72 

ปุคคลปโรปรัญญุตา ควำมเป็นผู้รู้จักบุคคลแต่ละคน ปุคคลปโรปรัญญุตำ เรียกสั้น ๆ ว่ำ 
ปุคคลัญญุตำ ก็ได้ หมำยควำมว่ำ รู้จักบุคคลแต่ละคน เพ่ือเลือกปฏิบัติต่อคนนั้น ๆ ได้อย่ำงถูกต้องกำร
เลือกคบคนนั้นต้องดูให้รู้ว่ำใครเป็นคนดี ใครเป็นคนชั่ว สิ่งที่ต้องดู คือกำยกรรม และวจีกรรมของ
บุคคลนั้นๆ อันจะสะท้อนให้ทรำบถึงมโนกรรม อุปนิสัย และอัธยำศัย ถ้ำเขำชอบ ท ำกำยทุจริต พูดวจี
ทุจริต ก็สันนิษฐำนได้ว่ำควำมคิดของเขำก็เป็นมโนทุจริตเช่นกัน คนเช่นนั้นไม่ควรคบ ตรงกันข้ำม ถ้ำ
เขำท ำแต่กำยสุจริต พูดวจีสุจริต ก็แสดงว่ำควำมคิดของเขำเป็นมโนสุจริต คนเช่นนั้นคบได ้กำรคบคน
นั้นมีหลำยฐำนะ เช่น คบเป็นมิตร คบเป็นครู เป็นศิษย์คบเป็นเจ้ำนำย ลูกน้อง คบเป็นสำมีภรรยำ ซึ่ง
ต้องดูให้เหมำะสมตำมฐำนะนั้นๆกำรรู้จักคนเพ่ือประโยชน์ในกำรปกครอง นอกจำกดูว่ำใครเป็นคนดี 
ไม่ดี แค่ไหนเพียงไรแล้วต้องดูควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ  สุขภำพกำย สุขภำพจิต กำรชอบ

                                                           
70สมเด็จพระญำณสังวร (สุวฑฒโน), ธรรมประดับใจ, อ้ำงแล้ว, หน้ำ 63.  
71ที.ปำ. 16/198-204/91. 
72พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหำนคร :

ส ำนักพิมพ์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2546), หน้ำ 210-219 
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สังคมหรือไม่ชอบสังคมของเขำด้วย เพ่ือจะใช้คนให้ถูกกับงำน จะช่วยให้งำนส ำเร็จเรียบร้อยและเป็น
ที่พอใจด้วยกันทุกฝ่ำย73 

ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ รู้จักบุคคล รู้จริตนิสัยต่ำง ๆ  และรู้จักเลือกบุคลที่ควรคบ ตลอดทั้งรู้จักผู้นั้นมี
คุณธรรมยิ่งหย่อนอย่ำงไร รู้จักบุคคลทั่ว ๆ  ไปในสังคมที่ผู้น ำจะเข้ำไปเกี่ยวข้อง กำรรู้บุคคลของผู้น ำอธิบำย ดังนี้ 

ในทำงพระพุทธศำสนำได้กล่ำวถึง ปุคคลปโรปรัญญุตำ คือกำรรู้บุคคลและลักษณะควำม
ต้องกำรของบุคคล 2 จ ำพวกได้แก่ 

1. รู้ลักษณะคนที่บัณฑิต รู้บุคคลที่มีควำมต้องกรจะพบบุคคล ผู้ที่เป็นพระอริยะหรือ ผู้ที่เป็นบัณฑิต เป็น
คนดีมีศีลธรรม สนใจในค ำสั่งสอน แล้วน ำมำกระท ำตำมค ำสอนนั้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน 

2. รู้จักลักษณะบุคคลที่ไม่ใช่บัณฑิตไม่ต้องกำรเห็นบุคคลที่เป็นบัณฑิตหรือพระอริยะและไม่
ต้องกำรฟังธรรมค ำแนะน ำสั่งสอนจำกท่ำนผู้รู้74 

ปุคคลปโรปรัญญุตำ เป็นคุณธรรมมุ่งที่จะให้ผู้น ำ รู้จักบุคคลที่ดี ควรคบ และบุคคลที่ไม่ดีไม่
ควรคบ กำรเป็นผู้น ำย่อมมีควำมส ำคัญมำกในเลือกบุคคลที่ควรคบหรือไม่ควรคบ เพรำะเมื่อคบคน
เช่นใด ส่วนมำกจะเป็นตำมลักษณะของบุคคลที่เรำคบ เมื่อคบกับบุคคลที่ดีมีศีลธรรมแล้วย่อมจะน ำ
ควำมเจริญควำมเจริญมำสู่ตนเองและสถำนบันหน่วยงำนของตน หำกว่ำผู้น ำไม่พิจำรณำในกำรเลือก
คบบุคคลแล้วย่อมท ำให้เกิดเสียหำย ในกำรรูจักบุคคลหรือกำรเลือกคบคนนั้น พระพุทธองค์ได้ทรง
แสดงให้ควำมส ำคัญในข้อนี้ ดังปรำกฏในชำดกเรื่อง สันติกุมพชำดก ซึ่งมีใจควำมว่ำ 

ณ ป่ำงิ้วใกล้ ๆ กับภูเขำลูกหนึ่ง มีลูกนกแขกเต้ำ 2 ตัวอำศัยอยู่ ทำงด้ำนทิศเหนือของภูเขำ
อำศัยของหมู่บ้ำนโจร 500 ส่วนทำงด้ำนทิศใต้ของภูเขำเป็นที่อยู่ของพระฤษี วันหนึ่งลูกนกแขกเต้ำถูก
พำยุพัดไปตกในต่ำงทิศทำงกัน ตัวหนึ่งถูกพัดไปตกที่หมู่บ้ำนโจร 500 โจรได้เลี้ยงไว้ ตั้งชื่อว่ำ พุ่มหอก 
อีกตวัหนึ่งลมพัดไปตดที่อำศรมของฤษี พวกฤษีเลี้ยงไว้ตั้งชื่อว่ำดอกไม้ 

พระรำชำทรงพระนำมว่ำปัญจำละ เสด็จทรงรถไปสู่ป่ำพร้อมข้ำบริพำรเพ่ือล่ำเนื้อพระองค์ได้ล่ำติดตำมเนื้อ
แต่ไม่พบ จึงเสด็จกลับได้หยุดพักผ่อนสรงน้ ำเสวยน้ ำและบรรทมใต้ต้นไทรริมฝั่งแม่น้ ำใกล้กับหมู่บ้ำน
โจรพวกโจรพำกันเข้ำป่ำ คงเหลือแต่นกพุ่มหอกกับคนครัวสองคนเท่ำนั้น นกพุ่มหอกได้ออกจำก
หมู่บ้ำนบังเอิญพบพระรำชำก ำลังบรรทมอยู่ใต้ต้นไทร จึงบอกคนท ำครัวเป็นภำษำมนุษย์ว่ำ75 

พวกเรำจะปลงพระชนม์พระรำชำนี้เสียและให้ปลดเสื้อผ้ำเครื่องทรงมำให้หมดพระรำชำตื่นจำกบรรทมได้ยิน
ดังนั้น เห็นว่ำมีภัยอยู่เฉพำะหน้ำ จึงหนีไปถึงอำศรมของฤษี ซึ่งพวกฤษีได้เข้ำป่ำไปเพ่ือเก็บผลไม้คงเหลือแต่
นกดอกไม้ตัวเดียว เมื่อนกดอกไม้เห็นพระรำชำ จึงกล่ำวต้อนรับ ขอเดชะพระมหำรำช พระองค์เสด็จ
มำดีไม่ได้เสด็จมำร้ำยเลย พระรำชำเมื่อทรงดะสดับ ดังนั้น ทรงเลื่อมใสในกำรต้อนรับทรงสรรเสริญ
นกดอกไม้ตัวนี้ และทรงต ำหนิ นกพุ่มหอกว่ำ นกดอกไม้เป็นนกที่มีคุณธรรมเยี่ยม มีมำรยำทดี แต่นก
แขกเต้ำอีกตัวหนึ่ง พูดแต่ค ำหยำบ มักได้ มีควำมโลภในจิตใจ นกดอกไม้เมื่อได้ยินดังนั้น จึงกรำบทูลว่ำ 

                                                           
73จรัญ พยัคฆรำชศักดิ์ ; และกวี  อิศริ ว รรณ ,หนั งสือ เรี ยนสมบูรณ์แบบ  ส  0113 

พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์วัฒนำพำนิช จ ำกัด), หน้ำ  56 
74อง.ฺสตฺตก. 37/65/238. 
75ขุ.ชำ. 61/2152/130-134. 
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ขอเดชะ พระรำชำ ข้ำพระองค์เป็นนกร่วมมำรดำเดียวกันกับนกนั้นแต่เพรำะเขำเติบโตในส ำนักที่ไม่ดีพวก
โจรสอนให้ท ำโจรกรรมอยู่ตลอดเวลำส่วนข้ำพระองค์เติบใหญ่อยู่ส ำนักของคนดี พวกฤษีแนะน ำด้วย
ธรรมฉะนั้น ข้ำพระองค์ท้ังสอง จึงมีคุณธรรมแตกต่ำงกัน และนกดอกไม้ได้กล่ำวต่อไปอีกว่ำ 

ข้ำแต่พระมหำรำช ก็กำรที่คนคบบุคคลประเภทใด จะเป็นคนดีหรือไม่ดี มีศีลหรือไร้ศีลก็ตำมเขำ ย่อมตกไป
ตำมอ ำนำจของคนชนิดนั้น พระรำชำได้ทรงสดับอย่ำงนั้นแล้วเกิดควำมเลื่อมใส นกดอกไม้จึงอภัย
ให้แก่นกแขกเต้ำท้ังหลำย และให้คณะของฤษี พ ำนักในพระรำชอุทยำนบ ำรุงจนตลอดชีวิต76 

ในชำดกนี้ชี้ให้เห็นถึงควำมส ำคัญและควำมแตกต่ำงของกำรคบค้ำสมำคมของบุคคล คือเมื่อ
บุคคลคบคนเช่นใดก็จะเป็นเหมือนบุคคลเช่นนั้น ข้อส ำคัญประกำรหนึ่งนั้นอยู่ที่กำรรู้จักเลือกคนที่ควร
คบก่อน กำรรู้จักเลือกหรือ วิเครำะห์ดูว่ำบุคคลนี้เป็นคนดีควรคบ บุคคลนี้ไม่ควรคบ ดังที่พระรำชำปัญ
จำละ ที่สังเกตเห็นว่ำนกตัวแรกนั้นแสดงออกมำในลักษณะของคนพำล ไม่ควรจะอยู่ใกล้ไม่ควรคบ 
หำกอยู่ในสังคมนั้นแล้วย่อมจะได้รับอันตรำย พระองค์จึงเสด็จหนีและเมื่อพบนกแขกเต้ำตัวที่อยู่กับ
ฤษี  ก็ ทร งทรำบว่ ำ เป็ นสั ตตบุ รุษที่ ดี คว รคบ  พระองค์นั้ น เป็ นผู้ น ำที่ มี  หลั กธรรม  คื อ  
ปุคคลปโรปรัญญุตำ เป็นเครื่องพิจำรณำ จึงรอดพ้นจำกอันตรำยได้ และท่ีนกแขกเต้ำท้ัง 2 ตัวแตกต่ำง
กันนั้น ก็เพรำะกำรอยู่ในสังคมของบุคคลที่ดี และไม่ดีจึงมีพฤติกรรมที่ต่ำงกัน ตำมทัศนะของพระ
ธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) กล่ำวถึง ปุคคลปโรปรัญญุตำ ว่ำ 
 ผู้น ำจะต้องรู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะคนที่ร่วมงำนร่วมกำรปฏิบัติร่วมด ำเนินกิจกำรไป
ด้วยกันและคนที่ผู้น ำไปให้บริกำรตำมควำมแตกต่ำงเฉพำะตัว เพ่ือปฏิบัติต่อเขำได้ถูกต้องเหมำะสม
และได้ผล  จนสำมำรถท ำบริกำรให้ควำมช่วยเหลือได้ตรงตำมควำมต้องกำร รู้ ว่ำจะใช้วิธีสัมพันธ์ให้
ค ำแนะน ำติชมหรือจะให้เขำยอมรับได้อย่ำงไร โดยเฉพำะในกำรใช้คน ซึ่งต้องรู้ว่ำคนไหนเป็นอย่ำงไร 
มีควำมถนัดอัธยำศัย ควำมสำมำรถอย่ำงไรเพ่ือใช้คนให้เหมำะกับงำนนอกจำกนั้นก็รู้ประโยชน์ที่เขำ
พึงไดเ้พรำะว่ำในกำรท ำงำนนั้นไม่ใช่ว่ำจะเอำเขำมำเป็นเพียงเครื่องมือท ำงำนให้อย่ำงเดียว แต่จะต้อง
ให้คนที่ท ำงำนทุกคนได้ประโยชน์ได้พัฒนำตัวเอง ผู้น ำควรรู้ว่ำเขำควรได้รับประโยชน์อะไร เพ่ือควำม
เจริญงอกงำมแห่งชีวิตที่แท้จริงของเขำด้วย77 
 ตำมทัศนะของพระธรรมนิเทศ (ระแบบ  ฐิตญำโณ) เกี่ยวกับปุคคลปโรปรัญญุตำ ของผู้น ำว่ำ 
“จะต้องรู้ว่ำบุคคลที่จะคบนั้นเป็นใคร มำจำกไหน มีตระกูลอย่ำงไร เป็นคนดีหรือไม่ดี ควรคบหรือไม่
ควรคบ จะคบกันระดับใด ควรต้อนรับหรือไม่ควรต้อนรับอย่ำงไร”78 
 คุณธรรมในข้อนี้ ปิ่น มุทุกันต์  ให้ทัศนะว่ำ มีควำมมุ่งหมำยอยู่ 2 ประกำร คือ กำรดูบุคคล
เพ่ือเลือกคนที่ควรคบและดูบุคคล  เพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่กำรปกครองโดยมีหลักกำรดูว่ำเป็นคนดี
หรือไม่ดีไม่ใช่ดูเพ่ือควำมสวยงำมแต่มีจุดประสงค์ เพ่ือให้ทรำบว่ำเป็นพำลหรือบัณฑิตควรจะควบ
หรือไม่ กำรคบค้ำสมำคมนั้นนับว่ำเป็นเรื่องที่ส ำคัญไม่น้อยและกำรคบคนนั้นก็มีหลำยสถำนะ เช่น กำร
ควบเพ่ือที่จะเอำเป็นมิตรเอำเป็นสำมีเป็นภรรยำเป็นครู เป็นลูกศิษย์ เป็นผู้น ำ เป็นผู้ตำมเป็นผู้แทนรำษฎร เป็นครู

                                                           
76ขุ.ชำ. 61/2152/134-137. 
77พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), ภาวะผู้น า, อ้ำงแล้ว, หน้ำ 26-27.  
78พระรำชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญำโณ), นิเทศธรรม, อ้ำงแล้ว, หน้ำ 235. 
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อุปัชฌำย์ เมื่อคบถูกกับบุคคลที่ดีมีคุณธรรมแล้วย่อมได้รับคุณประโยชน์มำกแต่หำกคบกับคนที่ไม่มีศีลธรรมแล้ว
ย่อมน ำมำซึ่งควำมทุกขน์ำนับประกำรวิธีในกำรเลือกคบคนพอสังเกตได้ 2 ประกำร คือ79 
 1. ดูเรื่องที่เขำชวน คือ หำกชักชวนไปในทำงที่ดี เช่น ชวนพูดในทำงที่ดีชวนท ำในทำงที่ดีแล้วสันนิษฐำนได้
ว่ำเป็นคนดีน่ำคบหำก ชักชวนไปในทำงไม่ดี ทำงเสียหำย เข้ำใจได้ว่ำ เป็นบุคคลที่ไม่น่ำคบ 
 2. ดูเรื่องที่เข่ำชอบหำกชอบในทำงที่เจริญทำงสร้ำงสรรค์ดีและมีประโยชน์ก็เข้ำใจได้ว่ำเป็น
คนที่น่ำคบค้ำสมำคมด้วยแต่ถ้ำตรงกันข้ำมแล้วเชื่อได้ว่ำไม่ควรจะคบ เพรำะจะเป็นเหตุน ำมำซึ่งควำม
เสื่อมเสียแก่ตนเองและบุคคลรอบข้ำง80 
 ตำมพุทธพจน์ทรงสั่งสอนให้รู้จักเลือกคนที่ควรคบและไม่ควรคบ เพรำะกำรคบเพ่ือนเป็น
เรื่องส ำคัญมำกเพรำะเพ่ือนคือสิ่งที่จะหล่อหลอมชีวิตของบุคคล ถ้ำคบเพื่อนดี ก็จะชักน ำไปในทำงที่ดี 
แต่ถ้ำคบเพ่ือนชั่วจะชักจูงไปทำงไม่ดีได้  ดังพุทธพจน์ที่ปรำกฏในมงคลสูตรว่ำ “อะเสวะนำ จะ  
พำลำนัง ปัณฑิตำนัญจะ เสวะนำ, กำรไม่คบคนพำล และกำรคบแต่บัณฑิต 
 มีคนจ ำนวนไม่น้อยที่เสียใจและเสียคนเพรำะเพ่ือน พระพุทธองค์ทรงจ ำแนกมิตรไว้ 2 
ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 1. มิตรแท้ 2. มิตรเทียม เพ่ือควำมเข้ำใจในกำรคบมิตร หรือมิตรเทียมและมิตร
แท้ วิจิตร อำวกุล ได้กล่ำวลักษณะเกี่ยวกับมิตรไว้ดังนี้81 
 1. ลักษณะมิตรแท้ 4 ประเภท คือ 
 1. มิตรมีอุปกำรช่วยป้องกันเพ่ือนผู้ประมำทแล้ว ช่วยป้องกันทรัพย์สมบัติของเพ่ือนผู้
ประมำทแล้วเมื่อมีภัยก็เป็นที่พ่ึงพ ำนักของเพ่ือนได้เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินที่เพ่ือนต้องกำร 
 2. มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขเปิดเผยควำมลับของตนแก่เพ่ือน ปกปิดควำมลับของเพ่ือน มิให้แพร่ง
พรำยไม่ละทิ้งเพ่ือนในยำมวิบัติหรือยำกจน เมื่อเพ่ือนมีอันตรำยก็เสียสละแทนเพื่อนได้ 
 3. มิตรแนะน ำประโยชน์ให้ห้ำมไม่ให้ท ำควำมชั่วแนะน ำให้ตั้งอยู่ในควำมดีให้เพ่ือนฟังสิ่งที่ยัง
ไม่เคยฟังแนะน ำทำงไปสู่สุคติโลกสวรรค์ 
 4. มิตรมีควำมรักใคร่ เมื่อเพ่ือนทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเมื่อเพ่ือนสุขก็สุขด้วยโต้ถึงคนที่พูดติเตียน
เพ่ือนรับรองคนท่ีพูดสรรเสริญเพื่อน 
 2. ลักษณะมิตรเทียม 4 ประการ คือ 
 1. เป็นคนปอกลอก คิดเอำแต่ได้ฝ่ำยเดียวเสียน้อยคิดเอำให้มำก เมื่อมีภัยมำถึงตัวจึงรับท ำกิจ
ช่วยเพื่อนคบเพ่ือนเพรำะเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์แก่ตน 
 2. เป็นคนดีแต่พูด เก็บของล่วงแล้วมำปรำศรัย คือ พูดแต่เรื่องที่ล่วงมำแล้วอ้ำงเอำของที่ยัง
ไม่มีมำปรำศรัยพูดแต่เรื่องที่อยู่ห่ำงไกลสงเครำะห์ด้วยสิ่งที่หำประโยชน์ไม่ได้และคอยพูดแสดงควำม
ขัดข้องต่ำง ๆ ตลอด 
 3. เป็นคนหัวประจบ ท ำชั่วก็คล้อยตำม เมื่อเพ่ือนปรึกษำในเรื่องกำรท ำชั่วก็คล้อยตำม จะท ำ
ดีก็คล้อยตำม คือเมื่อเพ่ือนจะท ำควำมดี ก็คล้อยตำม ต่อหน้ำสรรเสริญ จะพูดหรือแสดงควำมคิดเห็น
อย่ำง เมื่อลับหลังเพ่ือนก็ตั้งหน้ำนินทำว่ำร้ำยต่ำง ๆ 

                                                           
79ปิ่น มุทุกันต์, พุทธศาสตร์ ภาคที่ 3, อ้ำงแล้ว, หน้ำ 220.  
80ปิ่น มุทุกันต์, พุทธศาสตร์ ภาคที่ 3, อ้ำงแล้ว, หน้ำ 221.  
81วิจิตร อำวกุล, เทคนิคมนุษย์สัมพันธ์, (กรุงเทพมหำนคร : O.S.Printing House Co.Ltd., 2528), หน้ำ 232.  
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 4. เป็นคนชักชวนในทำงที่เสื่อมชักชวนให้ดื่มน้ ำเมำสุรำเมรัยหรือสิ่งเสพติดอ่ืน ๆ ชักชวน
เที่ยวกลำงคืน เทีย่วตำมสถำนเริงรมย์ต่ำง ๆ เป็นต้น ชักชวนให้มัวมำในกำรเล่นกำรพนัน82 
 ดังนั้น มิตรเทียมจึงเป็นมิตรที่ไม่ควรคบหรือร่วมท ำกิจกรรมใด ๆ เพรำะเป็นเหตุพำผู้คบไปสู่
อบำยมุข ควำมฉิบหำย ควำมทุกข์ยำกล ำบำก หรือปัญหำต่ำง ๆ จะตำมมำส่วนมิตรแท้เป็นมิตรที่ควร
คบค้ำสมำคม เพรำะจะเป็นเหตุน ำมำซึ่งควำมสุขควำมเจริญให้แก่ผู้คบ หรือน ำควำมเจริญมำสู่วงศ์
ตระกูลของผู้คบด้วย ยิ่งผู้บริหำรนั้นต้องวิเครำะห์บุคคลให้ได้ทั้งคนสูงกว่ำและคนใต้ปกครอง หรือกำร
บรรจุคนให้เหมำะกับงำนและควำมถนัด ตำมทัศนะของพระพุทธศำสนำมุ่งให้รู้และพิจำรณำถึง
พฤติกรรมของคนตำมจริตนิสัยและจริตที่เป็นมำตรฐำนในกำรวัดคนมี 6 ประกำร คือ 
 1. รำคะจริต  มีนิสัยรักสวยรักงำม พิถีพิถันในเรื่องกำรแต่งตัว ชอบรูปสวยงำม เสียงไพเรำะ กลิ่นหอม รส
อร่อย สัมผัสที่นิ่มนวล  พวกนี้รักควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มักง่ำย มีควำมพำกเพียร 
 2. โทสะจริต  มีนิสัยโกรธง่ำยใจร้อน ท ำอะไรอยำกให้เสร็จไว ๆ  พวกนี้ไม่ค ำนึงถึงควำมสวยงำม ขอให้เสร็จ
เร็วทันใจเป็นใช้ได้ ชอบกำรต่อสู้ขั้นแตกหัก มีนิสัยกล้ำหำญ ชอบผจญภัย ชอบกล้ำเสี่ยง 
 3. โมหะจริต  มีนิสัยมักท ำอะไรผิดๆ พลำดๆ ตัดสินใจช้ำขำดกำรพิจำรณำ และไม่มีควำมเด็ด
เดี่ยวไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองใครเสนอข้อคิดอะไรก็เห็นด้วยทั้งนั้นเป็นคนขำดระเบียบวินัย 
 4. วิตกจริต  มีนิสัยฟุ้งซ่ำนใจลอยท ำอย่ำงหนึ่งแต่ไปสนใจอย่ำงหนึ่ง ขำดสมำธิเป็นคนช่ำงคิด
ช่ำงฝัน ช่ำงวิตกกังวล มีลักษณะที่ขำดจุดยืนคล้ำย ๆ กับโมหะจริต 
 5. ศรัทธำจริตมีนิสัยเชื่อง่ำยคนเหล่ำนี้ลักษณะเชื่อต่อทุกสิ่งทุกอย่ำงโดยเฉพำะอ ำนำจลี้ลับเครื่องลำง
ของขลัง กำรท ำนำยทำยทักของหมอดูตลอดจนข่ำวลือต่ำง ๆ เชื่อไปหมดโดยขำดกำรพิจำรณำ 
 6. พุทธิจริต  นิสัยอยำกรู้อยำกเห็น ค้นคว้ำไม่หยุด สนใจค้นอะไรก็จะตั้งใจ  เพียรพยำยำม
เพ่ือให้รู้ถึงแก่น หรือที่ไปที่มำชอบท ำตัวเป็นคนคงแก่เรียน โดยไม่สนใจสิ่งอื่น ถ้ำเป็นปัจจุบันอำจเรียก
คนประเภทนี้ว่ำ หนอนหนังสือ 
 กำรน ำจริตทั้ง 6 มำเสนอไว้ในที่นี้ก็เพ่ือจะเป็นหลักกำรของผู้บริหำรใช้ในกำรพิจำรณำ คน
ผู้ร่วมงำน จริตมีส่วนช่วยให้เขำตัดสินใจว่ำแต่ละคนมีนิสัย หยำบละเอียด ขยันมักง่ำย มำนะโอ้อวด
ชอบท ำอะไรผำดโผน กล้ำเสี่ยง รักสวยรักงำม สอดรู้สอดเห็น เป็นต้น83 
 จำกเรื่องรำวที่ปรำกฏไว้แล้วตอนต้น แสดงให้เห็นว่ำ ควำมส ำคัญและควำมแตกต่ำงของกำร
คบค้ำสมำคมของบุคคล คือเมื่อบุคคลคบคนเช่นใดก็จะเป็นเหมือนบุคคลเช่นนั้น ข้อส ำคัญประกำร
หนึ่งนั้นอยู่ที่กำรรู้จักเลือกคนที่ควรคบก่อน กำรรู้จักเลือกหรือ วิเครำะห์ดูว่ำบุคคลนี้เป็นคนดีควรคบ 
บุคคลนี้ไม่ควรคบ ให้รู้จักเลือกคนที่ควรคบและไม่ควรคบ เพรำะกำรคบเพ่ือนเป็นเรื่องส ำคัญมำก  
เพรำะเพ่ือนคือสิ่งที่จะหล่อหลอมชีวิตของบุคคล ถ้ำคบเพื่อนดี ก็จะชักน ำไปในทำงที่ดี แต่ถ้ำคบเพ่ือน
ชั่วจะชักจูงไปทำงไม่ดีได้ ดังพุทธพจน์ที่ปรำกฏในมงคลสูตรว่ำ “อะเสวะนำ จะ พำลำนัง ปัณฑิตำนัญ
จะ เสวะนำ” กำรไม่คบคนพำล และกำรคบแต่บัณฑิต เมื่อคบกับบุคคลที่ดีมีศีลธรรมแล้วย่อมจะน ำ

                                                           
82วิจิตร  อำวกุล, เทคนิคมนุษย์สัมพันธ์, (กรุงเทพมหำนคร : O.S.Printing House Co.Ltd., 

2528), หน้ำ 232-234.  
83ชัยวัฒน์  อัตพัฒน์, หลักการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน, อ้ำงแล้ว, หน้ำ 193-194.  
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ควำมเจริญควำมเจริญมำสู่ตนเองและสถำนบัน องค์กรของตน84 หำกไม่พิจำรณำในกำรเลือกคบ
บุคคลแล้วย่อมท ำให้เกิดเสียหำย 
 
3.4  คุณค่าและประโยชน์ของหลักสัปปุริสธรรม 7 

หลักสัปปุริสธรรม  เป็นหลักธรรมพุทธปรัชญำ คือธรรมส ำหรับกำรเป็น สัตบุรุษ อันมี
คุณลักษณะ 7 ประกำร ส ำหรับผู้บริหำร ผู้น ำ หรือผู้น ำ หลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ85 ซึ่งมีคุณค่ำ
และคุณประโยชน์ คือ 
 1. ผู้น ำ ผู้บริหำร หรือผู้ปฏิบัติ น ำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ท ำให้สำมำรถรู้วิธีกำรหรือ
หลักกำรที่จะด ำเนินงำนให้บรรลุถึงจุดประสงค์ 
 2. ผู้น ำ ผู้บริหำร หรือผู้ปฏิบัติ น ำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ท ำให้สำมำรถ มีควำมมุ่ง
หมำย มีจุดหมำย รู้จักผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน และกลุ่มในสังคมที่ตนดูแลอยู่ ท ำให้เกิดผล
ส ำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. ผู้น ำ ผู้บริหำร หรือผู้ปฏิบัติ น ำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ท ำให้สำมำรถ รู้จักตนเองและ
ประเมินตนตำมควำมเหมำะสมกับหน้ำที่ เกิดผลส ำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4. ผู้น ำ ผู้บริหำร หรือผู้ปฏิบัติ น ำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ท ำให้สำมำรถ ที่รู้จักประมำณ
ในกำรบริหำรต่ำงๆ ทั้งของตน ผู้ร่วมงำน และองค์กรเกิดผลส ำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5. ผู้น ำ ผู้บริหำร หรือผู้ปฏิบัติ น ำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ท ำให้สำมำรถ รู้จักเวลำ
จังหวะควำมเหมำะสมในกำรด ำเนินงำน ก่อให้เกิดควำมส ำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6. ผู้น ำ ผู้บริหำร หรือผู้ปฏิบัติ น ำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ท ำให้สำมำรถ รู้จักชุมชนและ
กำรจัดระบบของสังคมให้ดี 
 7. ผู้น ำ ผู้บริหำร หรือผู้ปฏิบัติ น ำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ท ำให้สำมำรถ ที่เข้ำใจและ
รู้จักบุคคลร่วมงำน  ผู้ใต้บังคับบัญชำ  ตลอดทั้งบุคคลทั่วไปที่ผู้น ำเข้ำไปเกี่ยวข้อง  เมื่อผู้น ำรู้จักบุคคล 
รู้จริตนิสัยต่ำง ๆ และรู้จักเลือกคบคน ซึ่ง น ำไปพัฒนำตนเองและสังคม ในด้ำนต่ำงๆ ให้ได้รับควำม
เจริญ อย่ำงมีประสิทธิภำพ86 

8. ผู้น ำ ผู้บริหำร หรือผู้ปฏิบัติ น ำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ท ำให้สำมำรถ รู้จักหลักแห่ง
กำรด ำรงชีวิต อยู่ในองค์กรและสังคม ได้อย่ำงมีควำมสุข 

9. ผู้น ำ ผู้บริหำร หรือผู้ปฏิบัติ น ำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ท ำให้สำมำรถเป็นผู้ยอมรับฟัง
ควำมคิดเห็นของคนอ่ืน โดยไม่คิดว่ำตนเองวิเศษ หรือ ฉลำดกว่ำคนอื่น 

10. ผู้น ำ ผู้บริหำร หรือผู้ปฏิบัติ น ำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ท ำให้เป็นผู้ปลอดภัยจำก
โรคภัยไข้เจ็บเพรำะไม่ท ำอะไรหักโหมเกินก ำลังของตน 

                                                           
84วิจิตร  อำวกุล, เทคนิคมนุษย์สัมพันธ์, อ้ำงแล้ว, หน้ำ 235.  
85พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุต.),  ภาวะผู้น าความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, อ้ำงแล้ว, หน้ำ 11.  
86พระสำมำรถ  อำนนฺโท (เนตรแสง), “ภำวะผู้น ำตำมหลักสัปปุริสธรรม”, วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,( บัณฑิตวิทยำลัย : มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย), ก หน้ำ. 
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11. ผู้น ำ ผู้บริหำร หรือผู้ปฏิบัติ น ำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ท ำให้สำมำรถปรับตัวเข้ำกับ
สิ่งแวดล้อมและสถำนกำรณ์ต่ำงได้ดี 

12. ผู้น ำ ผู้บริหำร หรือผู้ปฏิบัติ น ำหลักสัปปุริสธรรมนี้ไปปฏิบัติ ท ำให้สำมำรถยังด ำรงชีพอยู่
ได้ด้วยควำมไม่ประมำทเพรำะรู้จักคบเพ่ือนดี87 

ดังนั้นหลักสัปปุริสธรรม คือคุณธรรมของคนดี หรือสัตบุรุษอันเป็นสิ่งที่สังคมปรำรถนำ ผู้ที่น ำ 
หลักสัปปุริสธรรม 7 ประกำร88อันได้แก่ หลักธัมมัญญุตำ (กำรรู้จักเหตุ) ท ำให้สำมำรถรู้วิธีกำรหรือ
หลักกำรที่จะด ำเนินงำนให้บรรลุถึงจุดประสงค์ หลักอัตถัญญุตำ (กำรรู้จักผล) มีควำมมุ่งหมำย มี
จุดหมำย รู้จักผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน และกลุ่มในสังคมที่ตนดูแลอยู่  ท ำให้เกิดผลส ำเร็จได้ 
หลักอัตตัญญุตำ (กำรรู้จักตน) รู้จักตนเองและประเมินตนตำมควำมเหมำะสมกับหน้ำที่ เกิดผลส ำเร็จ
ได้ มัตตัญญุตำ (กำรรู้จักประมำณ) ที่รู้จักประมำณในกำรบริหำรต่ำง ๆ ทั้งของตน ผู้ร่วมงำน และ
องค์กรเกิดผลส ำเร็จได้ กำลัญญุตำ (กำรรู้จักกำล) รู้จักเวลำจังหวะควำมเหมำะสมในกำรด ำเนินงำน  
ก่อให้เกิดควำมส ำเร็จได้ ปริสัญญุตำ (กำรรู้จักชุมชน)รู้จักชุมชนและกำรจัดระบบของสังคมให้ดี และ
ปุคคลัญญุตำ (กำรรู้จักบุคคล) ท ำให้สำมำรถ ที่เข้ำใจและรู้จักบุคคลร่วมงำน ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ก่อให้เกิดควำมส ำเร็จได้89 
 
3.5  สรุปหลักสัปปุริสธรรม  

สัปปุริสธรรม 7   สัปปุริสธรรม คือ ธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมที่ท ำให้เป็นสัตบุรุษ ค ำว่ำ 
“สัตบุรุษ” หมำยถึง คนดี นักปรำชญ์ หรือบัณฑิตสัปปุริสธรรม จึงหมำยถึง คุณธรรมที่ท ำให้คนเป็น
คนดี มี 7 ประกำร90 

1. หลัก ธัญมัญญุตำ (กำรรู้จักเหตุ) รู้จักเหตุ รู้หลักกำร รู้วิธีกำร ในกำรด ำเนินงำน 
2. หลัก อัตถัญญุตำ (กำรรู้จักผล) รู้ควำมมุ่งหมำยและรู้จักผล ของหลักกำรที่ตนปฏิบัติ เข้ำใจ

วัตถุประสงค์ ในกำรด ำเนินงำนที่ตนกระท ำ 
3. หลัก อัตตัญญุตำ (กำรรู้จักตน) รู้ตำมเป็นจริงว่ำ ตัวเรำนั้น ว่ำโดยฐำนะ ภำวะ เพศ ก ำลัง 

ควำมรู้ ควำมถนัด ควำมสำมำรถ และคุณธรรม 
4. หลัก มัตตัญญุตำ (กำรรู้จักประมำณ) กำรรู้จักประมำณ ควำมพอดี ควำมพอเหมำะ

พอสมควรในกำรด ำเนินงำนให้อยู่ในสภำพที่เหมำะสม 
5. หลัก กำลัญญุตำ (กำรรู้จักกำล) กำรรู้จักเวลำที่เหมำะสมในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ และรู้จัก

ปฏิบัติตนให้ถูกกับกำลเทศะ 
6. หลัก ปริสัญญุตำ (กำรรู้จักชุมชน) กำรรู้จักชุมชนหรือสังคม และควำมแตกต่ำงระหว่ำง

ชุมชนและสังคม 

                                                           
87พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย, พิมพ์ครั้งที่2  

(กรุงเทพฯ : ส ำนักพิมพ์มูลนิธิโคมคีมทอง, 2532), หน้ำ 33. 
88อง.ฺสตฺตก. 37/65/236. 
89พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองด ีสุรเตโช), ภาษาธรรม,อ้ำงแล้ว,หน้ำ170. 
90อง.ฺสตฺตก. 37/65/236. 
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7. หลัก ปุคคลัญญุตำ (กำรรู้จักบุคคล) ควำมเป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมำะสมกับบุคคล ซึ่งมี
ควำมแตกต่ำงกัน 

จำกข้อมูลที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น สำมำรถ กล่ำวได้ว่ำ หลักสัปปุริสธรรม คือคุณธรรมของคนดี 
หรือสัตบุรุษอันเป็นสิ่งที่สังคมปรำรถนำ เพรำะกำรเป็นบุคคลที่ดีในสังคมย่อมต้องอำศัย ควำม
ประพฤติ ทำงกำย วำจำ ใจ อยู่ในควำมเหมำะสม ผู้ที่น ำหลักสัปปุริสธรรม 7 ประกำร91อันได้แก่ 
หลักธัมมัญญุตำ (กำรรู้จักเหตุ) ท ำให้สำมำรถรู้วิธีกำรหรือหลักกำรที่จะด ำเนินงำนให้บรรลุถึง
จุดประสงค์ หลักอัตถัญญุตำ (กำรรู้จักผล) มีควำมมุ่งหมำย มีจุดหมำย รู้จักผลประโยชน์ขององค์กร 
ชุมชน และกลุ่มในสังคมที่ตนดูแลอยู่ ท ำให้เกิดผลส ำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หลักอัตตัญญุตำ (กำร
รู้จักตน) รู้จักตนเองและประเมินตนตำมควำมเหมำะสมกับหน้ำที่ เกิดผลส ำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มัตตัญญุตำ (กำรรู้จักประมำณ) ที่รู้จักประมำณในกำรบริหำรต่ำงๆ ทั้งของตน ผู้ร่วมงำน และองค์กร
เกิดผลส ำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำลัญญุตำ (กำรรู้จักกำล) รู้จักเวลำจังหวะควำมเหมำะสมในกำร
ด ำเนินงำน ก่อให้เกิดควำมส ำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปริสัญญุตำ (กำรรู้จักชุมชน)รู้จักชุมชนและ
กำรจัดระบบของสังคมให้ดี และปุคคลัญญุตำ (กำรรู้จักบุคคล) ท ำให้สำมำรถ ที่เข้ำใจและรู้จักบุคคล
ร่วมงำน ผู้ใต้บังคับบัญชำ92 ตลอดทั้งบุคคลทั่วไปที่ผู้น ำเข้ำไปเกี่ยวข้อง มำใช้ในกำรด ำเนินงำน ท ำให้
เกิดคุณค่ำและประโยชน์ อย่ำงยิ่ง ในกำรด ำเนินงำนของตนเอง ขององค์กร สังคม และประเทศชำติ  
ตลอดจนกำรด ำรงชีวิตของตน สำมำรถ อยู่ในครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชำติ อย่ำงอย่ำงมี
ควำมสุขจำกคุณค่ำและคุณประโยชน์ ของหลักสัปปุริสธรรม สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ได้กับกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำน
กำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนสำธำรณสุข และด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ เพรำะสำมำรท ำให้แก้ไข ลด
ปัญหำ และอุปสรรค ต่ำง ๆ ของกำรด ำเนินงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ท ำให้กำรด ำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เกิดผลส ำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล เกิดควำมสุข ควำม
เจริญงอกงำมในองค์กร สังคม ชุมชน หลักสัปปุริสธรรม จึงสอดคล้อง กับกำรน ำมำใช้ประยุกต์ในกำร
ด ำเนินงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้เกิดประโยชน์สุขและควำมเจริญได้ 

เมื่อน ำหลักสัปปุริสธรรมทั้ง 7 อันเป็นคุณธรรมของคนดี มำใช้ในองค์กรย่อมส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำน ในองค์กร เกิดประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล เพรำะกำรด ำเนินงำน หำกผู้บริหำร รู้หลัก
คุณธรรมนี้ ก็จะบริหำร ด ำเนินงำน ไม่ว่ำ งำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล งำนด้ำนกำรศึกษำ งำนด้ำนกำร
บริหำรงบประมำณ งำนด้ำนสำธำรณสุข งำนด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ และงำนด้ำนอ่ืน ๆ ย่อม
สนองตอบต่อควำมต้องกำรขององค์กร ชุมชน สังคม ได้อย่ำงเหมำะสม เพรำะเหตุว่ำ หลักสัปปุริส
ธรรมนี้ สำมำรถช่วยปรับให้เกิดควำมเหมำะสม สอดคล้องกับ หลักกำรด ำเนินงำน ตำมควำมต้องกำร 
และจุดประสงค์ที่วำงไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และทุกฝ่ำย ก็เกิดควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินงำนด้วย 
ซึ่งหลักสัปปุริสธรรม คือคุณธรรมของคนดี หรือสัตบุรุษอันเป็นสิ่งที่สังคมปรำรถนำ เพรำะกำรเป็น
บุคคลที่ดีในสังคมย่อมต้องอำศัย ควำมประพฤติ ทำงกำย วำจำ ใจ อยู่ในควำมเหมำะสม ผู้ที่น ำ

                                                           
91อง.ฺสตฺตก. 37/65/236. 
92พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองด ีสุรเตโช), ภาษาธรรม,อ้ำงแล้ว,หน้ำ170. 
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หลักสัปปุริสธรรม 7 ประกำร93อันได้แก่ หลักธัมมัญญุตำ (กำรรู้จักเหตุ) ท ำให้สำมำรถรู้วิธีกำรหรือ
หลักกำรที่จะด ำเนินงำนให้บรรลุถึงจุดประสงค์ หลักอัตถัญญุตำ (กำรรู้จักผล) มีควำมมุ่งหมำย มี
จุดหมำย รู้จักผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน และกลุ่มในสังคมที่ตนดูแลอยู่  ท ำให้เกิดผลส ำเร็จได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ หลักอัตตัญญุตำ (กำรรู้จักตน) รู้จักตนเองและประเมินตนตำมควำมเหมำะสมกับ
หน้ำที่ เกิดผลส ำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มัตตัญญุตำ (กำรรู้จักประมำณ) ที่รู้จักประมำณในกำร
บริหำรต่ำงๆ ทั้งของตน ผู้ร่วมงำน และองค์กรเกิดผลส ำเร็จได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำลัญญุตำ (กำร
รู้จักกำล) รู้จักเวลำจังหวะควำมเหมำะสมในกำรด ำเนินงำน  ก่อให้เกิดควำมส ำเร็จได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ปริสัญญุตำ (กำรรู้จักชุมชน)รู้จักชุมชนและกำรจัดระบบของสังคมให้ดี และปุคคลัญญุ
ตำ (กำรรู้จักบุคคล) ท ำให้สำมำรถ ที่เข้ำใจและรู้จักบุคคลร่วมงำน ผู้ใต้บังคับบัญชำ ตลอดทั้งบุคคล
ทั่วไปที่ผู้น ำเข้ำไปเกี่ยวข้องมำใช้ในกำรด ำเนินงำน ท ำให้เกิดคุณค่ำและประโยชน์ อย่ำงยิ่ง ในกำร
ด ำเนินงำนของตนเอง ขององค์กร สังคม และประเทศชำติ  ตลอดจนกำรด ำรงชีวิตของตน สำมำรถ 
อยู่ในครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชำติ อย่ำงอย่ำงมีควำมสุข  
 หลักสัปปุริสธรรม 7 ประกำร เป็นหลักธรรมที่เอ้ือประโยชน์ให้บุคคลนั้นเป็นคนดี เมื่อบุคคล
นั้น เป็นคนดี เมื่อประกอบกิจกำร กำรด ำเนินงำนใด ๆ ในองค์กรนั้น ๆ ย่อมน ำมำซึ่งควำมสุข 
ควำมส ำเร็จ และกำรพัฒนำไปสู่ควำมเจริญได้ อย่ำงไม่ต้องสงสัย เพรำะหลักสัปปุริสธรรม 7  คือธรรม
ของกำรท ำให้คนเป็นคนดีนั้น เมื่อหน่วยหนึ่ง คนหนึ่งของสังคมใน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล นั้น หรอื
ชุมชนนั้นเป็นคนดี แล้วบุคคลอ่ืน ๆ ก็ได้ยึดหลักในกำรปฏิบัติตำมหลักหลักสัปปุริสธรรม ทั้ง 7 
ประกำรเหมือน ๆ กัน แน่นอน ควำมรัก ควำมสมัคร ควำมสมำน สำมัคคี ควำมปองดอง เป็นน้ ำหนึ่ง
ใจเดียว และกำรกลมเกลียว ในกำรด ำเนินงำนในองค์กรนั้น ไม่ว่ำจะเป็นงำนด้ำนใด ก็แล้วแต่  ย่อม
ประสบควำมสุข ย่อมประสบควำมส ำเร็จตำมที่ได้ตั้งเป้ำหมำยไว้โดยแท้จริง เพรำะหลักสัปปุริสธรรม 
7 นั้นเป็นหลักที่ว่ำด้วยของ หลักธัมมัญญุตำ กำรรู้จักเหตุ หลักอัตถัญญุตำ กำรรู้จักผล หลักอัตตัญญุ
ตำ กำรรู้จักตน มัตตัญญุตำ กำรรู้จักประมำณ ปริสัญญุตำ กำรรู้จักชุมชน และปุคคลัญญุตำ กำรรู้จัก
บุคคล ตำมควำมเหมำะสม ตำมสถำนภำพ สถำนกำรณ์ ตำมควำมต้องกำรที่แท้จริงที่เกิดขึ้น จึงกล่ำว
ได้ว่ำสำมำรถแก้ไข ปัญหำไม่ว่ำจะเป็นงำนก็ดี ตัวบุคคลก็ดี ตรงตำมควำมต้องกำร จึงสำมำรถลด
ปัญหำ แก้ไขปัญหำ เพ่ิมศักยภำพขององค์กร นั้น ๆ ให้มีกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น สร้ำง
ควำมเจริญและควำมประทับใจให้แก่ผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร ดังนั้นหลักสัปปุริสธรรม 7 ประกำร 
จึงเป็นธรรมที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรน ำมำปรับใช้ในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล องค์กรนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลควำมส ำเร็จตรงตำมเป้ำหมำย นโยบำย และ
เพ่ือควำมผำสุกของชุมชน และประชำชนทั้งหลำยตลอดไป 
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บทท่ี4 
 

บูรณาการการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ยหลักสัปปุริสธรรม 
 

4.1  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและหลักสัปปุริสธรรม 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  5 ด้านได้แก่ ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน

การศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านสาธารณสุข และด้านการบริการสาธารณะ และหลักสัปปุ
ริสธรรม 7 ประการได้แก่ หลักธัมมัญญุตา หลักอัตถัญญุตา หลักอัตตัญญุตา หลักมัตตัญญุตา หลัก
กาลัญญุตา หลักปริสัญญุตา และหลักปุคคลัญญุตา ดังต่อไปนี้  

 
4.1.1  การด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล (Personnel Administration )   

 การด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึงการด าเนินงาน
ด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้กรอบของกฎหมายใน
การบริหารจัดการซึ่งอยู่ในกรอบระเบียบข้อบังคับ ได้แก่การบริหารจัดการบุคลากร เช่นการบังคับ
บัญชาตามสายงาน การปกครองพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ด าเนินงานด้านบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ถือว่าบุคคล เป็นปัจจัยส าคัญอย่างที่สุดที่จะน าพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ การที่องค์กรประสบความส าเร็จได้ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์กร จ าเป็นต้องรู้จัก
บทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลในการวิจัยนี้ได้ศึกษาบุคคลที่เป็นผู้บริหาร ที่ก าหนดนโยบาย และ
ผู้ปฏิบัติงาน1 การด าเนินงานด้านนี้มักมีปัญหา บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ ปัญหาการบังคับ
บัญชา ปัญหาการใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน ปัญหาการประเมินผลบุคลากรขาดความเป็นธรรม2 
ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ความเหมาะสมของอัตราก าลังในแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความแตกต่าง
กัน ท าให้มีความต้องการอัตราก าลัง แตกต่างกัน บางครั้งอัตราต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล
หนึ่งมีความจ าเป็น แต่อีกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความจ าเป็น แต่มีการลอกเลียนกันท าให้
บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ และขาดการส่งเสริมความรู้เฉพาะด้าน การบังคับบัญชาไม่เป็นไป
ตามสายงานการบังคับบัญชา ผู้บริหารขาดการรู้จักเข้าใจบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ได้มีการบรรจุ
แต่งตั้งตรงตามความเหมาะสม น าคนที่ขาดคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับอัตราต าแหน่ง หรือการพัฒนา
บุคลากรโดยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  

                                                 
1ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น, คู่มือกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2546), หน้า 18-19. 
2กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2553), หน้า 3-5. 
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ผู้บริหารในองค์กรขนาดเล็กขาดคุณธรรม คือมุ่งในการช่วยพวกพ้องโดยไม่ค านึงถึงความต้องการ
แท้จริงขององค์การบริหารส่วนต าบล การประเมินผลขาดความเป็นธรรม ท าให้บุคคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มีผลกระทบในด้านขวัญก าลังใจ3  

4.1.2  การด าเนินงานด้านการศึกษา (Educational Administration) 
งานด้านการศึกษา หมายถึงการด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ได้แก่ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมบุคลากรการศึกษา งานการศึกษาเกี่ยวกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และการส่งเสริมบุคลากรการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีทั้ง
รับโอนจากส่วนราชการอ่ืน และจัดตั้งขึ้นใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการดูแลเด็ก
เล็กก่อนเกณฑ์ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการจัดอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งมีหน้าที่จัดหาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ซึ่งมีหน้าที่สอนเด็กเล็ก ดูแล
พัฒนาการ และครูจะเป็นผู้จัดท าแผนการสอนตามประกาศท่ีก าหนด การด าเนินงานด้านนี้มักมีปัญหา 
ปัญหาการก าหนดนโยบายการศึกษา ปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และ ปัญหาการใช้สื่อ
ในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีสาเหตุ ขาดบุคลากรทางการศึกษา และการส่งเสริม
ทางการศึกษา ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึงสถานะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลของตน การก าหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษา โดยขาดความรู้ และความเข้าใจรวมทั้งความ
ต้องการแท้จริงของท้องถิ่น ขาดการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการสนับสนุนทาง
การศึกษา4  

4.1.3  การด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ (Budget Administration)   
ด้านบริหารงบประมาณ หมายถึง การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ได้แก่ การจัดท างบประมาณ ด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และตรงกับปัญหาความต้องการ
ของชุมชน การจัดท างบประมาณจะมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการ
บริหาร รองลงมา คือหัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่การเงินองค์การ
บริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณจะด าเนินการโดย หัวหน้าส่วนทุกส่วนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาร่วมวางแผนจัดท างบประมาณ จากนั้นจึงน าร่างงบประมาณ น าเสนอคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล จากนั้นจึงน ามาเสนอขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เมื่อสภาให้ความเห็นชอบก็น าเสนอต่อนายอ าเภอให้พิจารณาระยะเวลาภายใน 15 วัน หากเห็นชอบก็
จะอนุมัติ แล้วส่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล5 การด าเนินงานด้านนี้มักมีปัญหาการจัดท างบประมาณไม่
เป็นไปตามระเบียบ ปัญหาการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน ปัญหาการใช้

                                                 
3กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2553), หน้า8-9. 
4ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น, คู่มือกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2546), หน้า 23-24. 
5กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2541. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2540), หน้า 11-13.  
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จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามความส าคัญ ปัญหาการจัดสรรงบประมาณอิงกลุ่มผู้มีอิทธิพลทาง
การเมืองท้องถิ่น พวกพ้อง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึง 
สถานะขององค์การบริหารส่วนต าบลของตน เช่นด าเนินการไม่เป็นไปตามตามระเบียบกฎหมาย การ
จัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดงบประมาณ โดยขาดความรู้ และความเข้าใจรวมทั้ง
ความต้องการแท้จริงขององค์การบริหารส่วนต าบล6  

4.1.4  การด าเนินงานด้านสาธารณสุข (Public Health Administration )   
ด้านสาธารณสุข หมายถึง การด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ได้แก่ การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และการส่งเสริมสุขภาพ งานด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และการส่งเสริมสุขภาพ งานการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ได้แก่ 
การควบคุมพาหนะน าโรค การระบาดของโรคต่างๆ รวมถึงการออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
และระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพ7 การด าเนินงานด้านนี้มักมีปัญหา ปัญหาขาดบุคลากรด้าน
สาธารณสุข ปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข ปัญหาขาดเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ด้านสาธารณสุข ปัญหาขาดการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ผู้บริหารในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึง สถานะขององค์การบริหารส่วนต าบลของตน เช่นไม่เป็นไปตามตามระเบียบ
กฎหมาย ทิศทางการจัดสรรงบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดงบประมาณ โดยขาดความรู้ 
และความเข้าใจรวมทั้งความต้องการแท้จริงขององค์การบริหารส่วนต าบล8  

4.1.5  การด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะ (Public Service Administration ) 
ด้านการบริการสาธารณะ หมายถึง การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ 

การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก การจัดท าการบริการสาธารณะ การด าเนินงานด้านนี้
มักมีปัญหา ขาดงบประมาณในการบริการสาธารณะ ปัญหาขาดการพัฒนาการบริการสาธารณะ 
ปัญหาการสร้างสาธารณูปโภคไม่ตรงตามความต้องการของชุมชน ปัญหาการก่อสร้างสาธารณูปโภค
ไม่ตรงกับช่วงเวลาการใช้งาน และ ปัญหาขาดการสนใจ และตรวจสอบสาธารณูปโภค ซึ่งมีสาเหตุ มา
จากการที่รัฐจัดสรรงบประมาณมาให้องค์การบริหารส่วนต าบลน้อยไม่เพียงพอกับงานและสภาพ
ปัญหา หากผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึง สถานะขององค์การบริหารส่วนต าบล
ของตน ไม่การศึกษาสาเหตุที่แท้จริงก็จะท าให้การจัดการเป้าหมายได้ไม่ตรงกับสาเหตุ ขาดการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการการบริการสาธารณะ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ใช้จ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามความส าคัญ ไม่รู้จักชุมชนของตน ไม่เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชน ไม่เข้าใจถึงความจ าเป็น หรือความเร่งด่วนด้านการบริหารจัดการ การสร้างสาธารณูปโภคไม่

                                                 
6กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2553), หน้า18. 
7กรมการปกครอง, ระเบียบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ

สภาลาดพร้าว , 2540), หน้า 39. 
8กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2553), หน้า18. 
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ตรงตามความต้องการของชุมชน ที่ชุมชนจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาอย่างทันท่วงที 
ขาดการสนใจและขาดการตรวจสอบสาธารณูปโภค ขาดการบ ารุง ซ่อมแซม รักษาสาธารณูปโภค9   

4.1.6  หลักสัปปุริสธรรม (Virtues of A Gentleman)  
 พระไตรปิฎก เล่มที่ 23  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 15 อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวก
นิบาต ได้แสดงคุณสมบัติของผู้ที่ประกอบด้วยสัปปุริสธรรม 7 ประการ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้
ประกอบด้วยธรรม 7 ประการ เป็นผู้ควรของค านับ ฯลฯ เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนยิ่งกว่า 
ธรรม 7 ประการ เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นธัมมัญญู รู้จักธรรม1 อัตถัญญู 
รู้จักอรรถ 1 อัตตัญญู รู้จักตน 1 มัตตัญญู รู้จักประมาณ 1กาลัญญู รู้จักกาล 1 ปริสัญญู รู้จักบริษัท 1 
ปุคคลปโรปรัญญู รู้จักเลือกคบคน 1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเป็นธัมมัญญูอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ย่อมรู้ธรรม คือ สุตตะ เคยยะ ไวยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะอัพภูตธรรม เวทัลละ หาก
ภิกษุไม่พึงรู้จักธรรม คือ สุตตะ เวทัลละ เราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นธัมมัญญู แต่เพราะภิกษุรู้ธรรม คือ 
สุตตะ เวทัลละฉะนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นธัมมัญญู ด้วยประการฉะนี้ ฯ  
 อรรถกถา อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต มหาวรรค ธัมมัญญูสูตร ได้แสดงคุณสมบัติของผู้ที่
ประกอบด้วยสัปปุริสธรรม 7 ประการ นี้ เรียกว่า สัทธัมมสมันนาคโต บางทีก็เรียก สัปปุริสธรรม 7 
และในจูฬปุณณมสูตร ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสบรรยาย ความแตกต่างระหว่าง สัตบุรุษและอสัตบุรุษ 
ทรงแสดงถึง สักษณะของผู้ประกอบด้วย ธรรมของสัตบุรุษ10 
 ในเสขปฏิปทาสูตรซึ่งบรรยายโดยพระอานนท์ ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่ประกอบด้วยสัปปุ
ริสธรรม 7 ประการ 

หลักสัปปุริสธรรม คือ คุณธรรมของคนดี หรือสัตบุรุษอันเป็นสิ่งที่สังคมปรารถนา เพราะการ
เป็นบุคคลที่ดีในสังคมย่อมต้องอาศัย ความประพฤติ ทางกาย วาจา ใจ อยู่ในความเหมาะสม 11 
หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ อันได้แก่  

1) หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) รู้หลักการ รู้วิธีการ ในการ ด าเนินงานท าให้สามารถรู้
วิธีการ หรือหลักการที่จะด าเนินงานให้บรรลุถึงจุดประสงค์ ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ รู้หลักการและ
กฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินกิจการ
งานต่าง ๆ รู้และเข้าใจในสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เช่น รู้ ว่า ต าแหน่งฐานะ อาชีพ
การงานของตน มีหน้าที่และความรับผิดขอบอย่างไร มีอะไรเป็นหลักการ จะต้องท าอะไรอย่างไร จึง
จะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลส าเร็จที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบนั้น ๆ ดังนี้เป็นต้น ตลอดจน
ชั้นสูงสุดคือ รู้เท่าทันกฎธรรมหรือหลักความจริงของธรรมชาติเพ่ือปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง 
มีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิตนั้น 

                                                 
9ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รายงานประจ าปี 2553 

คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 
2553) , หน้า 104-106. 

10องฺ.สตฺตก. 23/68/143-146.  
11อง.ฺสตฺตก. 37/65/236. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
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ตามพระสุตตันตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ชาดก ดังปรากฏเรื่องใน สัมโมทมานชาดกว่า ครั้งนั้น 
พระยานกกระจาบได้น าพาบริวารไปหากินในราวป่าแห่งหนึ่งและได้ถูกพราน คอยดักจับบริวารของ
ตนอยู่บ่อยๆ จึงสังเกตและพิจารณาก็ทราบว่าบริวารของตนถูกนายพราน ดักจับด้วยข่าย ดังนั้น พระ
ยานกกระจาบจึงได้เรียกบริวารประชุมกันและได้กล่าวกับบริวารว่าพวกเราเมื่อถูกข่ายของนายพราน
แล้วจงพร้อมใจกันออกแรงบินยกข่ายให้ขึ้นไปบนยอดไม้  บริวารนกเหล่านั้น เมื่อถูกข่ายแล้วจึงได้
พร้อมกันท าตามที่ประชุมตกลงกันไว้ในที่สุดพวกนกกระจาบเหล่านั้นก็รอดพ้นจากความตายเพราะ
เหตุที่พระยานกกระจาบที่เป็นผู้น า มีความรอบรู้ในเหตุหลักการ และวิธีการในอันจะน าหมู่คณะของ
ตนให้พ้นจากภัยอันตรายได้ นั่นก็คือการใช้ความสามัคคีพร้อมใจกันบินขึ้นเพ่ือที่จะยกข่ายนั้นให้ลอย
ขึ้นไปบนยอดไม้และในที่สุดนกเหล่านั้นก็พ้นจากความตายได้เพราะผู้น ามีหลักการ  ผู้น าจะทิ้ง
หลักการหรือจุดยืนนั้นไม่ได้เพราะท าให้การด าเนินงานไม่ตรงกับวัตถุประสงค์12 

2) หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล ของหลักการที่ตนปฏิบัติ 
เข้าใจวัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานที่ตนกระท า มีจุดหมาย รู้จักผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน และ
กลุ่มในสังคมที่ตนดูแลอยู่ ท าให้เกิดผลส าเร็จได้ รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ 
ก าลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น เป็นอย่างไร มีลักษณะแบบไหน และ
น ามาประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับตน และกระท าให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของตนก็จะท าให้
สัมฤทธิ์ผลตลอดจนรู้จักปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เจริญก้าวหน้าและสมบูรณ์ยิ่งข้ึนไป  

ตามพระสุตตันตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ชาดก พระพุทธเจ้าได้แสดงค าสอนแก่พระภิกษุ ได้แสดง
ลักษณะหลักอัตถัญญุตา คือ การรู้จักผล หรือประโยชน์ หรือความมุ่งหมาย การรู้จักผล หรือ
ประโยชน์ หรือความมุ่งหมาย ภิกษุที่เป็นผู้รู้จักผลว่า ภิกษุในพระพุทธศาสนานี้เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่อง
เนื้อความ ใจความความมุ่งหมายและประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงภิกษุที่เป็นผู้รู้จั กผลว่า 
เป็นผู้รู้ความหมายแห่งภาษิต รู้ถ้อยค าที่เป็นประโยชน์ ว่าเป็นอัตถัญญุตา13ของการกระท า การที่จะ
น าหลักธรรมนี้ไปปรับใช้ในด้านบริหารงานบุคคล ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานจะต้องค านึงถึงผลที่จะเกิด
จากการกระท าว่าเป็นอย่างไรผลของการกระท านั้นจะมีลักษณะ 2 ประการ คอื ผลดีและผลเสีย หรือ
เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ผู้บริหารด้านบริหารงานบุคคล จะต้องมีวิสัยทัศน์ มีจิตส านึกในอัน
ที่จะสร้างการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล ในอนาคตที่จะให้เกิดผลในทางที่ดี ให้เกิดเป็นความ
จริงและผลที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นด้วย การท าเหตุผลที่ดี ดังสุภาษิตว่า “ยะทิสัง วะปะเตพีชัง ตาทิสัง 
วะปะเต ผะลัง กัลยาณะ การี กัลยาณัง ปาปะ การี จะ ปาปะกัง” บุคคลหว่านพืช เช่นใดย่อมได้รับ
ผลเช่นนั้น ผู้ท ากรรมดี ย่อมได้รับผลดี ผู้ท ากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว สุภาษิตนี้แสดงให้เห็นว่า ผลของ
การกระท าเป็นเครื่องชี้วัดผลในการด าเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ การด าเนินงานด้าน
บริหารงานบุคคล การน าหลักอัตถัญญุตา มาประยุกต์ใช้ด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล โดยจะต้อง
รู้จักผลท าให้ การประเมินผลมีความเป็นธรรม ซึ่งการประเมินผล หาก ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักผล 

                                                 
12ขุ.ชา. 55/335-338.  
13องฺสตฺตก.37/65/236  
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หรือ จุดมุ่งหมายในการด าเนินการประเมินผลมีความเป็นธรรมก็จะท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจ14 
3) หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) รู้จักตนเอง รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ 

เพศ ก าลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม รู้จักตนเองและประเมินตนตามความ
เหมาะสมกับหน้าที่ รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความถนัด 
ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น เป็นอย่างไร มีลักษณะแบบไหน  และน ามาประพฤติปฏิบัติให้
เหมาะสมกับตน และกระท าให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของตนก็จะท าให้สัมฤทธิ์ผลตลอดจนรู้จัก
ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เจริญก้าวหน้าและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป  

ตามพระสุตตันตปิฎก พระพุทธศาสนา ได้กล่าวว่า อัตตัญญุตาหมายถึงการรู้จักตนเกี่ยวกับ
ศรัทธา ศีล จาคะ สติ ปัญญา เป็นต้น ดังพุทธพจน์ว่า พระภิกษุในศาสนานี้ รู้จักตนคือรู้ว่าตนเองนั้นมี
ศรัทธาความเชื่อมีศีลมีระเบียบวินัยมีสุตตะคือการศึกษาเล่าเรียนได้ยินได้ฟังมีจาคะการสละแบ่งปัน
การปล่อยวางมีสติปัญญาความรู้ความสามารถอยู่ประมาณเท่าใดบ้างแล้ววางตนให้เหมาะสมกับฐานะ 
ภาวะความรู้ความสามารถของตนไม่ท าเกินความรู้ความสามารถของตนเรียกว่าเป็นผู้รู้จักตน 
หลักอัตตัญญุตา ผู้รู้จักตน การรู้จักตนนี้ เป็นสิ่งส าคัญมาก ดังสุภาษิตที่ว่า “อัตตานะเมวะ ปะฐะมัง 
ปะฏิรูเป วิเน สะเย อะถัญญะ มะนุสาเสยยะ ปัณฑิโต” บุคคลที่เป็นบัณฑิต ท าตนให้ตั้งอยู่บนความดี
อันสมควรก่อนแล้ว จึงพร่ าสอนผู้อื่นในภายหลังจึงไม่เศร้าหมอง สุภาษิตนี้ชี้ให้เห็นว่า ตนเองต้องตั้งอยู่
ในคุณความดีก่อน หรือ รู้จักตนเองให้ดีก่อน คือจะต้องค านึงถึงตน ส ารวจตนเองก่อนว่า ตนเองนี้คือ
ใคร แล้ววางตนให้เหมาะสมกับฐานะ ต าแหน่ง บทบาท หน้าที่ และคุณธรรมที่ตนดี15  

4) หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควร
ในการด าเนินงานให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ในการบริหารต่าง ๆ ทั้งของตน ผู้ร่วมงาน ท าให้องค์กร
เกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้ประมาณ คือ รู้จักความพอดี เช่น รู้จักประมาณในการบริโภค
อาหาร รู้จักประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์รู้จักความพอเหมาะพอดีในการพูด ในการปฏิบัติกิจการงาน
ต่าง ๆ ตลอดจนรู้จักประมาณในการพักผ่อนหลับนอนและการสนุกสนานรื่นเริงต่าง ๆ ท ากิจการทุก
อย่างด้วยความเข้าใจในวัตถุประสงค์เพ่ือผลที่ดีอย่างแท้จริง มิใช่เพ่ือเห็นแก่ความพอใจ ความชอบใจ 
หรือเอาแต่ใจตนเองเพียงอย่างเดียว 

5) หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) รู้จักกาล เวลาการรู้จักเวลาทีเ่หมาะสมในการท ากิจกรรม
ต่างๆ และรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะ ที่เหมาะสมในการด าเนินงาน ก่อให้เกิดความส าเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางพระพุทธศาสนา กล่าวว่า กาลัญญุตา ไว้ว่า การรู้จักแนวปฏิบัติ อัน
เหมาะสมกับกาลเทศะ  

ตาม สุตตันฺตปิฏก ดังปรากฏในพระพุทธพจน์ว่า ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบได้ด้วยความรู้ว่า 
เวลานี้เป็นเวลาอันควรศึกษาควรถาม เวลานี้ควรเป็นเวลาท าความเพียร ควรหลีกเร้นจากหมู่คณะ คือรู้จักการปฏิบัติ 

                                                 
14พระสามารถ อานนฺโท (เนตรแสง) , “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม”,วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2548, 111 หน้า. 
15พระสามารถ อานนฺโท (เนตรแสง), “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม”,วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2548, 111 หน้า.  
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ให้สอดคล้องกับกาลเทศะให้เหมาะสม รู้คุณค่าของเวลา มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เวลา ท าให้ถูกกับเวลา และผู้น า
จ าเป็นต้องรู้จักกาลเวลาในการด าเนินงาน16 

6) หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) การรู้จักชุมชน หรือสังคม ความแตกต่างระหว่างชุมชนสังคม และ
การจัดระบบของสังคมให้ดี รู้ชุมชน คือ รู้จักถิ่น รู้จักชุมชน รู้ในสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติต่อท้องถิ่นของตน มีความ
รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นหรือชุมชนของตน เข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชน ไม่รังเกียจหรือดูหมิ่นเหยียดหยามท้องถิ่นหรือชุมชนของตน ควรให้การ
สงเคราะห ์ช่วยเหลือหรือบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือชุมชนของตน เป็นต้น17 

ตาม สุตตันฺตปิฎก ดังปรากฏในพระพุทธพจน์ว่า ภิกษุเป็นผู้รู้จักบริษัทคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
รู้จักบริษัทรู้จักชุมชนเหล่านี้เป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์ เป็นคหบดีชนเหล่านี้ เป็นสมณะในชุมชนนั้น
ควรเข้าไปหาอย่างนี้ ควรนั่งอย่างนี้ ควรกล่าวอย่างนี้ ควรสงบอย่างนี้ หากภิกษุไม่รู้จักชุมชนเหล่านั้น 
และวางตนไม่เหมาะสมกับสังคมหรือชุมชนนั้นแล้ว ไม่ควรเรียกเธอว่าเป็นปริสัญญู แต่เพราะภิกษุรู้ว่า 
นี้เป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์ เป็นคหบดีเป็นสมณะในบริษัทนั้นเราควรเข้าไปหาอย่างนี้ ควรยืนควรนั่ง
อย่างนี้ ควรกล่าวสงบอย่างนี้  จึงเรียกว่าเป็นปริสัญญุตา18 ด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสบความส าเร็จ ราบรื่น ต้องรู้จักชุมชนหรือสังคม ว่าชุมชนหรือสังคม 
ในองค์กรของตนมีลักษณะอย่างไร จะวางตน วางบุคคล บริหารงานบุคคลอย่างไรให้เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานในองค์กร หรือในชุมชนนั้นๆ เพ่ือให้ด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล ตามความรู้ 
ความสามารถ ด้านสติปัญญา เกิดประโยชน์ บรรลุเป้าหมายอย่างประสิทธิภาพ19 และ 

7) หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) ความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคล ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน ท าให้สามารถที่เข้าใจ และรู้จักบุคคลที่ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดทั้งบุคคล
ทั่วไป ที่ผู้น าเข้าไปเกี่ยวข้อง20 รู้บุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ว่าแต่ละคนมี
บุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่แตกต่างกัน ควรจะรู้จักปฏิบัติต่อแต่ละ
บุคคลอย่างไร เช่นไร บุคคลไหนควรคบไม่ควรคบ บุคคลไหนที่เราควรให้ความเคารพเชื่อฟังค าสั่งสอน
บุคคลไหนที่เราควรให้ค าแนะน า สั่งสอน ช่วยเหลือ เป็นต้นหากต้องการเป็นคนดีของสังคม ให้เป็นที่
ยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น21 

                                                 
16องฺสตฺตก.37/65/237  
17พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,  (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 210-219. 
18องฺสตฺตก.37/65/238  
19พระสามารถ อานนโฺท (เนตรแสง), “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม”,วิทยานิพนธ ์

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2548, 111 หน้า. 
20พระธรรมกิตตวิงศ์ (ทองดี สรุเตโช), ภาษาธรรม.,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2548), หน้า 

170.  
21พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,  (กรุงเทพมหานคร :

ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 210-219 
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ตาม สุตตันฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ชาดก พระพุทธเจ้าได้แสดงค าสอนแก่พระภิกษุ ดังปรากฏใน
ชาดกเรื่อง สันติกุมพชาดก ซึ่งมีใจความว่า ในชาดกนี้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญและความแตกต่างของ
การคบค้าสมาคมของบุคคล คือเมื่อบุคคลคบคนเช่นใดก็จะเป็นเหมือนบุคคลเช่นนั้น ข้อส าคัญ
ประการหนึ่งนั้นอยู่ที่การรู้จักเลือกคนที่ควรคบก่อน การรู้จักเลือกหรือ วิเคราะห์ดูว่าบุคคลนี้เป็นคนดี
ควรคบ บุคคลนี้ไม่ควรคบ ดังที่พระราชาปัญจาละ ที่สังเกตเห็นว่านกตัวแรกนั้นแสดงออกมาใน
ลักษณะของคนพาล ไม่ควรจะอยู่ใกล้ไม่ควรคบ หากอยู่ในสังคมนั้นแล้วย่อมจะได้รับอันตราย22 

หลักปุคคลัญญุต การรู้จักบุคคล ใช้ด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล การใช้คนในการท างาน 
ผู้บริหาร หรือ ผู้ด าเนินงาน หากพิจารณา รู้จักชุมชน หรือสังคม ของแต่ละบุคคลในองค์กรนั้น 
ลักษณะของบุคคลใด อุปนิสัย อย่างไร ลักษณะอุปนิสัย การพูดจา การศึกษา และพ้ืนฐานทาง
ครอบครัว จะเป็นปัจจัย ที่มีผลต่อการท างานรับผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละบุคคลในองค์กร ผู้บริหาร 
หรือผู้ด าเนินงาน หากรู้จักบุคคล ที่มาและพ้ืนฐานเหล่านี้ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลในองค์กร การสั่งงาน และ
การสั่งการ ให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติงาน ก็จะส าเร็จ สัมฤทธิ์ผล เพราะใช้ถูกคน หลักเหตุใช้คนถูกวิธี
นั้น งานด้านบุคคล จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง23 

การใช้หลักสัปปุริสธรรม การรู้จักเหตุ รู้หลักการและวิธีการด าเนินงาน การรู้จักผลหรือความ
มุ่งหมาย ในการด าเนินงาน การรู้จักตน ประเมินตน ในกรณีต่าง ๆ การรู้จักประมาณความพอดี ใน
การด าเนินงานในกรณีต่าง ๆ การรู้จักกาลเวลาที่เหมาะสมในการด าเนิน การรู้จักระเบียบ กฎเกณฑ์
โครงสร้างของสังคม และการรู้จักบุคคล ประเภทบุคคลในสังคม ท าให้การดเนินงานเกิดผลส าเร็จ งาน
ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ24 
 
4.2  บูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม  

จากการวิจัย เรื่อง บูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริส
ธรรม แล้ว ท าให้ได้ประเด็นที่จะสามารถน าหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ มาบูรณาการการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านบริหาร
งบประมาณ ด้านสาธารณสุข และด้านการบริการสาธารณะ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเขียน 
ผู้วิจัยขอน าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 5 ด้าน เป็นตัวตั้ง และใช้หลักสัปปุริส
ธรรม 7 ประการ อันได้แก ่หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) หลักอัตตัญญุ
ตา (การรู้จักตน) มัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) กาลัญญุตา (การรู้จักกาล) ปริสัญญุตา (การรู้จัก
ชุมชน) และ ปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) มาบูรณาการในเรื่องงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้
ตามล าดับ ดังนี้  

 

                                                 
22ขุ.ชา. 61/2152/130-134. 
23พระสามารถ อานนฺโท (เนตรแสง), “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม”,วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2548, 111 หน้า. 
24พระสามารถ อานนฺโท (เนตรแสง), “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม”,วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2548, 111 หน้า. 
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4.2.1  ด้านบริหารงานบุคคล 
งานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งแต่เดิม มีการด าเนินงานด้าน

บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไปตามกรอบของกฎหมายใน
การบริหารจัดการซึ่งอยู่ในกรอบระเบียบข้อบังคับ คือ การบริหารจัดการบุคลากร ได้แก่  การบังคับ
บัญชาตามสายงาน การปกครองพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ด าเนินงานด้านบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีนักการเมืองท้องที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน
โดยตรง เป็นผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบล และมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ การ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล งานด้านบริหารงานบุคคลจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างที่สุดที่จะ
น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  

การด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลมักพบว่ามีปัญหา คือบุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ 
เนื่องจากผู้บริหารที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการ
ด าเนินงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติ บรรจุเข้ามาใหม่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ปัญหาการบังคับบัญชา เนื่องจากการเข้ามาของ
บุคลากรคัดเลือกมาจากผู้มีอ านาจที่ขาดความยุติธรรม ช่วยพวกพ้อง เลือกคนที่มีคุณสมบัติ ไม่
เหมาะสมเข้ามาท างาน ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ท าตาม ไม่พอใจ มีการทะเลาะแว้ง มีการแบ่งพรรค
แบ่งพวก การด าเนินงานจึงไม่เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา ปัญหาการใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับ
งาน คือ การใช้คนไม่ถูกกับงาน การใช้คนไม่ตรงความรู้จริงในต าแหน่งหน้าที่เฉพาะขององค์กร และ 
ปัญหาการประเมินผลบุคลากรขาดความเป็นธรรม เนื่องจากบุคลากรมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก การ
ด าเนินการประเมินผลจึงมีการให้ประโยชน์ต่อคนที่รักต่อพรรคพวกของตน และให้โทษหรือไม่ใส่ใจกับ
คนที่ไม่ชอบหรือไม่ใช่พรรคพวกของตน25  
 ดังที่เอกสารวิจัย หรือนักวิชาการ ที่ได้กล่าวไว้ การบริหารจัดการบุคลากร ที่ผู้บริหาร หรือ
ผู้ปฏิบัติ ที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดประสบการณ์ จึงเกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน การที่อาจจะ
ไม่สนองตอบต่อความต้องการขององค์องค์แต่ละชุมชน และรวมทั้งข้อจ ากัดเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือ
เจ้าหน้าที่ด าเนินงานให้ทั่วถึงได้26 องค์การทุกองค์การต้องการบุคลากร ผู้น าที่ไม่เพียงแต่มีความรู้ 
ความสามารถ หรือทักษะในการบริหารเท่านั้น แต่จะต้องประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมด้วย 
องค์การจึงจะไปรอด27 การบริหารงานบุคคล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงานเพ่ือให้ได้คนดี มี
คุณวุฒิ และมีความรู้ ความสามารถทีเ่หมาะสมกับต าแหน่ง หน้าที่ มาท างานในองค์กรด้วยความสนใจ 
พึงพอใจ การด าเนินงานจึงจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล28 “การจัดบุคคลเข้าท างาน (Staffing) 

                                                 
25กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2553), หน้า 3-5. 
 26สภารา่งรัฐธรรมนูญ, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, (กรุงเทพมหานคร : สภาร่าง
รัฐธรรมนูญ, 2550), หนา้ 304. 

27บุรัญชัย จงกลนี, คุณธรรมของนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สัตยการพิมพ์, 2525), หน้า 92. 
28ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอักษราพิพัฒน์ จ ากัด, 2535), 

หน้า 39. 
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จ าเป็นต้องสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและมีการพัฒนาเพ่ือให้มั่นใจว่ามีบุคคลที่มีความหมาย
ทุกระดับงานเพ่ือให้บรรลุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวประกอบด้วยหน้าที่
ส าคัญหลายประการคือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resource planning) การประเมิน
และออกแบบงาน (Job appraisal and design) การจัดบุคคลเข้าท างาน (Staffing) การฝึกอบรม 
(Training) การพัฒนาบุคคล (Development) การก าหนดค่าตอบแทน (Compensation) การ
ทดลองต าแหน่ง (Replacement) และการประเมินผล (Evaluation) ท าให้การบริหารงานบุคคลของ
องค์กรเกิดประสิทธิภาพ”29 และการด าเนินงานด้านบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร การใช้บุคลากรให้
ถูกต้อง เป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่ การด าเนินงานแล้วสามารถลดปัญหา ท าให้การด าเนินงานดีขึ้น
เกิดความสงบสุขต่อองค์กร และชุมชน30 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ  ปัญหาการบังคับบัญชา ปัญหาการ
ใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน และปัญหาการประเมินผลบุคลากรขาดความเป็นธรรม  หากจะแก้ไข
ให้ลุล่วงไปได้ สมควรน าหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) หลักอัตถัญญุ
ตา (การรู้จักผล) หลักอัตตัญญุตา(การรู้จักตน) และหลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) มาแก้ไข 
ปรับปรุง งานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือลดภาวะ การขัดแย้ง การ
ด้อยประสิทธิภาพการบริหาร ความเสียหาย ต่อองค์กร ต่อชุมชน ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ 
เพราะว่า หลักสัปปุริสธรรม เป็นธรรมของคนดี ธรรมที่ท าให้คนเป็นคนดี ข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา 
(การรู้จักเหตุ) รู้หลักการ รู้วิธีการในการด าเนินงานท าให้ สามารถรู้สาเหตุ ที่จะด าเนินงานให้บรรลุถึง
ผลส าเร็จตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหา หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) รู้ความ
มุ่งหมาย และรู้จักผลของหลักการที่ตนปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานที่ตนกระท า มี
จุดมุ่งหมาย รู้จักผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน และกลุ่มในสังคมที่ตนดูแลอยู่ท าให้การด าเนินงาน
เกิดผลส าเร็จ หลักอัตตัญญุตา(การรู้จักตน) รู้จักตนเอง รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ 
เพศ ก าลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม รู้จักตนเองและประเมินตนตามความ
เหมาะสมกับหน้าที่ สามารถลดปัญหาต่าง ๆ ได้ และหลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) ความเป็นผู้รู้
จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกัน  ท าให้สามารถที่เข้าใจ และรู้จักบุคคล
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดทั้งบุคคลทั่วไป ที่ผู้น าเข้าไปเกี่ยวข้อง31 “การรู้จักบุคคล รู้จักและเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรู้ ความสามารถ และ
คุณธรรมที่แตกต่างกันควรจะรู้จักปฏิบัติต่อแต่ละบุคคล”32 เป็นการน าวิธีการ รู้สาเหตุ ผลการ
ด าเนินงาน การรู้จักศักยภาพของตนและบุคคลอ่ืน ๆ มาใช้ปรับให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้อง กับ

                                                 
29ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การจัดองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนศึกษา, 2540), หน้า 40-43. 
30พระสามารถ  อานนฺโท (เนตรแสง), “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม”,วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหา

บัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2548, 111 หน้า. 
31พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองด ีสุรเตโช), ภาษาธรรม., (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง

, 2548), หน้า 170.  
32พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,  (กรุงเทพมหานคร :

ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 210-219 
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ความต้องการที่แท้จริงของบุคคลในองค์กรได้ มีการส่งเสริม เพ่ิมความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ในการด าเนินงาน สามารถลดความขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรม ความไม่เสมอภาค การจัดสรรประโยชน์
ที่ขาดการพิจารณาถึงปัจจัยที่ต้องการโดยแท้จริง ส่งผลให้เกิดความสุข ความเจริญและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และผลดีในการปฏิบัติการ หรือด าเนินงาน  

ก. หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) การรู้หลักการ รู้วิธีการในการด าเนินงานท าให้ สามารถรู้
สาเหตุที่จะด าเนินงานให้บรรลุถึงผลส าเร็จตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหา 
การด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ ของ
วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า “การรู้จักเหตุมาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรสามารถ
ท าให้เกิดความรู้ความสามารถ ลดความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความเป็นธรรม และแก้ไขปัญหาด้าน
บุคลากรได”้33 และ  

สุรพล ชุณหกุล ได้กล่าวเสริมอีกว่า “การรู้จักเหตุ สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานด้าน
การบริหารบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้มีจัดการบุคลากร อย่างมีเหตุผล มีหลักการ 
วิธีการที่ดี มีความยุติธรรม มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร มีการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร ท าให้
บุคลากรเกิดความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน เกิดความสามัคคี ลดความขัดแย้ง มีการจัดสรร
ประโยชน์อย่างเป็นธรรม และแก้ไขปัญหาได้”34 ซ่ึง  

วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวย้ าอีกว่า “การรู้จักเหตุ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ
บุคลากร เพราะสามารถน ามาวางแผนการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล มาใช้ในการด าเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ท าให้ได้บุคลากรที่ดี มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่ง มีคุณธรรม 
การบังคับบัญชาจึงเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามสายการบังคับบัญชา ลดปัญหาความขัดแย้งและ
ความไม่เป็นธรรม”35 และ  

ประสิทธิ์ สมบูรณ์ ได้กล่าวสนับสนุนอีกว่า “การรู้จักเหตุ รู้วิธีการที่มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรในการประเมินผลงานของบุคลาการ ตาม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริง ท าให้เกิดความเป็นธรรม36 แต่ วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าว
เพ่ิมเติมอีกว่า “การรู้จักเหตุ น่าจะน ามาใช้ในการวางแผนบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือให้เกิดแผนการด าเนินงานด้านบุคลากรที่ดี และน าแผนไปปฏิบัติ ท าให้เกิดประสิทธิภาพ และลด
ปัญหาด้านบุคลากรได้”37 

กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้หลักการ 
วิธีการ การรู้จักเหตุ มาใช้วางแผนในการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล การจัดบุคลากร การส่งเสริมความรู้ ประเมินผลงานที่เป็นธรรม ท าให้การบริหารงานบุคลากร 

                                                 

 33สัมภาษณ์ วิรัตน์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต, 2 สิงหาคม 2554.  
34สัมภาษณ์ สรุพล ชุณหกุล, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนอื, 4 สิงหาคม 2554. 
35สัมภาษณ์ วลิาศ สุวินัย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก, 1 สิงหาคม 2554. 
36สัมภาษณ์ ประสิทธิ ์สมบูรณ,์ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลคลองเขื่อน, 4  สิงหาคม 2554. 

 37สัมภาษณ์ วิรัตน์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต, 2 สิงหาคม 2554.  
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เกิดประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม ลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ตามหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่า
ด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) นั่นเอง 

ข. หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) การรู้ความมุ่งหมาย และรู้จักผลของหลักการที่ตนปฏิบัติ 
เข้าใจวัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานที่ตนกระท า มีจุดมุ่งหมาย รู้จักผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน 
และกลุ่มในสังคมที่ตนดูแลอยู่ ท าให้การด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล แก้ไขปัญหา และเกิดผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า 
“การใช้หลักสัปปุริสธรรม ข้อหลักรู้จักผล การรู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล ของหลักการที่ตนปฏิบัติ 
เข้าใจวัตถุประสงค์ มาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรสามารถท าให้เกิดความเป็น
ธรรม ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหางานบริหารงานบุคคลได้”38 และ สุรพล ชุณหกุล ได้กล่าว
เสริมอีกว่า “การรู้จักผล สามารถน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
บุคลากรท าให้ลดปัญหาความขัดแย้ง มีการส่งเสริมเพ่ิมความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรและประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม”39 ซึ่ง กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวย้ าอีกว่า “การ
ด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล จ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้น และเป้าหมายที่บุคลากร
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการจัดหาบุคลากร ลดปัญหาการบังคับบัญชา ลดความขัดแย้ง
ความไม่เป็นธรรมในองค์กร”40 และ หลิม สาธุชาติ ได้กล่าวสนับสนุนอีกว่า “องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจของผลที่ตนกระท า มีจุดมุ่งหมาย รู้จักผลประโยชน์ของบุคลากรพึง
ได้รับอย่างมีความยุติธรรม มีการส่งเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากร ก็จะเกิดผลดีต่อองค์กร”41 

กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การรู้จัก
ผล ของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานที่ตนกระท า มีจุดมุ่งหมาย รู้จัก
ผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน จ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้น และเป้าหมายที่
บุคลากรด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถ ลดปัญหาการจัดหาบุคลากร ลดปัญหาการบังคับบัญชา 
ลดความขัดแย้งในองค์กร การด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
หลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) นั่นเอง 

ค. หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) รู้จักตนเอง รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ 
เพศ ก าลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม รู้จักตนเองและประเมินตนตามความ
เหมาะสมกับหน้าที่ สามารถลดปัญหาการด าเนินงานด้านบริหารบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ ค า
สัมภาษณ์ของ ณรงค์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า “การรู้จักตน รู้จักองค์กรของตน รู้ตามเป็นจริงว่าโดยฐานะ 
ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ ของบุคลากร มาใช้ในการด าเนินงานด้าน
บริหารงานบุคคล สามารถท าให้บุคลากรท างานได้อย่างมีแบบแผน เกิดความสามัคคี ลดความขัดแย้ง
ของบุคลากร”42 และ สุชาติ แสวง ไวศยสุข ได้กล่าวเสริมอีกว่า “การรู้จักตนเอง รู้ศักยภาพ ของตน 

                                                 

 38สัมภาษณ์ วิรัตน์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต, 2 สิงหาคม 2554.  
39สัมภาษณ์ สรุพล ชุณหกุล, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนอื, 4 สิงหาคม 2554. 
40สัมภาษณ์ กมล ใหม่ก๋งลาย, นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเก่า, 2 สิงหาคม 2554. 
41สัมภาษณ์ หลิม สาธชุาต,ิ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ, 5 สิงหาคม 2554. 
42สัมภาษณ์ ณรงค์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ, 4  สิงหาคม 2554. 
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การใช้อ านาจหน้าที่ของตน ที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ท าให้สามารถลดปัญหาต่าง ๆ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ท าให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จได้ดีข้ึน”43 ซ่ึง  

ด ารัส พุทธรักษา ได้กล่าวสนับสนุนอีกว่า “การรู้จักตนเอง ความสามารถของบุคลากรใน
องค์กรตามเป็นจริงว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ มาใช้ในการ
ด าเนินงานด้านการบริหารงานด้านบุคคล สามารถท าให้บุคลากรท างานได้อย่างมีแบบแผน  ตาม
ความรู้ ความสามารถ คือใช้คนตรงกับงานตามความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้
บุคลากรท างานได้ดีข้ึน”44 

กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสาม มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การ
รู้จักตนเอง รู้ศักยภาพ ของตน การใช้อ านาจหน้าที่ของตน ที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย รู้
ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ และ
คุณธรรม น ามาด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท าให้การด าเนินงาน ดี
ขึ้น ตามหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) นั่นเอง 

ง. หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) ความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคล ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน ท าให้สามารถที่เข้าใจ และรู้จักบุคคลร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดทั้งบุคคล
ทั่วไป ที่ผู้น าเข้าไปเกี่ยวข้อง45 “การรู้จักบุคคล รู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าแต่ละ
คนมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่แตกต่างกัน ควรจะรู้จักปฏิบัติต่อแต่
ละบุคคล”46 ซึ่งสอดคล้องกับ ค าสัมภาษณ์ของ กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวว่า “การรู้จักบุคคล รู้จัก
ผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดทั้งบุคคลทั่วไป ที่ผู้บริหารเข้าไปเกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการบุคลากร ใช้บุคลากรตรงกับหน้าที่ ความรู้ ความสามารถ และมีการส่งเสริมโดยกา ร
ฝึกอบรม ท าให้บุคลากรท างานได้ดีตามความรู้ความสามารถของตน งานบรรลุตามเป้าหมาย”47 และ 
เฉลิมเกียรติ นพเกตุ ได้กล่าวเสริมอีกว่า “การรู้จักบุคคล รู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ว่าแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่แตกต่างกัน ควรจะรู้จัก
ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคล น ามาวางแผนด้นบุคลากร ท าให้สามารถด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลได้
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ตามอ านาจหน้าที่อย่างมีคุณธรรม ลดปัญหาด าเนินงานด้านบริหารงาน
บุคคลได้”48 ซึ่ง ประสิทธิ์  สมบูรณ์  ได้กล่าวย้ าอีกว่า “การรู้จักบุคคล รู้จักและเข้า  ความรู้  
ความสามารถ และคุณธรรมของบุคลากรในองค์กร ท าให้สามารถด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลได้
ง่ายขึ้น การบังคับบัญชา เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา ลดปัญหาการด าเนินงานด้านบริหารงาน

                                                 
43สัมภาษณ์ สชุาต ิแสวงไวศยสุข, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง, 1 สงิหาคม 2554. 
44สัมภาษณ์ ด ารสั พุทธรักษา, นายกองค์การบริหารสว่นต าบลดงน้อย, 2 สิงหาคม 2554. 
45พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองด ีสุรเตโช),ภาษาธรรม., (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เลี่ยงเชียง

, 2548), หน้า 170.  
46พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,  (กรุงเทพมหานคร :

ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 210-219 
47สัมภาษณ์ กมล ใหม่ก๋งลาย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า, 2 สิงหาคม 2554. 
48สัมภาษณ์ เฉลิมเกียรต ินพเกตุ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง, 2 สิงหาคม 2554. 
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บุคคลได้”49 และ เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร ได้กล่าวสนับสนุนอีกว่า การรู้จักอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร และผู้
ปฏิบัติ และรู้จักเลือกใช้บุคคลให้เหมาะสม ถูกกับงาน ตามความรู้ ความสามารถ และต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้
ยิ่งขึ้น โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม ท าให้การด าเนินงานเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น50 

กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การเป็น
ผู้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคล ท าให้สามารถที่เข้าใจ และรู้จักบุคคลร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตลอดทั้งบุคคลทั่วไป การรู้จักบุคคล รู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลว่าแต่ละคนมี
บุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่แตกต่างกัน ควรจะรู้จักปฏิบัติต่อแต่ละ
บุคคลอย่างมีคุณธรรม เป็นไปตามอ านาจหน้าที่  น ามาด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท าให้การด าเนินงาน ดีขึ้น ตามหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักปุคคลัญญุตา 
(การรู้จักบุคคล) นั่นเอง 
 ดังนั้น ปัญหาการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อน า
หลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่า ในข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) หลักอัตถัญญุตา (การรู้จัก
ผล) หลักอัตตัญญุตา(การรู้จักตน) และหลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) มาแก้ไข ปรับปรุง งานด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือลดภาวะ การขัดแย้ง การด้อยประสิทธิภาพ
การบริหาร ความเสียหาย ต่อองค์กร ต่อชุมชน ต่อสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการ
ท างานของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้เกิดผลดีต่อการด าเนินงาน
ด้านบริหารงานบุคคล ตรงตามเป้าหมายยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความสุข ความเจริญได้ 

4.2.2  ด้านการศึกษา 
งานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งแต่เดิม มีการด าเนินงานด้านการศึกษา

ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมบุคลากรการศึกษา งาน
การศึกษาเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมบุคลากรการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีทั้งรับโอนจากส่วนราชการอ่ืน และจัดตั้งขึ้นใหม่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีหน้าที่จัดหาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ซึ่งมีหน้าที่สอนเด็กเล็ก ดูแลพัฒนาการ และครูจะเป็น
ผู้จัดท าแผนการสอนตามประกาศที่ก าหนด 

การด าเนินงานด้านการศึกษามักพบว่ามีปัญหา คือ การก าหนดนโยบายการศึกษา ซึ่ง
ผู้บริหารองค์กรไม่ค านึงถึงความส าคัญของการศึกษา ปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญทางการศึกษาจึงขาดการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา และปัญหาการ
ใช้สื่อในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน เนื่องจาก วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา
มีไม่เพียงพอ และขาดการส่งเสริมตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ความช านาญในการใช้
สื่อ และเทคโนโลยี 51  

                                                 
49สัมภาษณ์ ประสิทธิ ์สมบูรณ,์ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลคลองเขื่อน, 4  สิงหาคม 2554. 
50สัมภาษณ์ เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร, นายกองค์การบริหารส่วนได้กล่าวว่าต าบลลาด

กระทิง, 4  สิงหาคม 2554. 
51กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2553), หน้า 3-5. 
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ดังที่ เอกสารวิจัย หรือ นักวิชาการ ที่ได้กล่าวไว้ “การบริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจหลักของ
ผู้บริหารที่ต้องก าหนดแบบแผน วิธีการ ขั้นตอนต่างๆในการบริหารงานอย่างมีระบบโดยใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ในการด าเนินงาน โดยน าเอาเทคนิคกระบวนการบริหารที่เหมาะสมใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมาย”52 ซึ่ง “การบริหารสถานศึกษาเป็นการบริหารงานในขอบเขตของงานในหน่วยงาน
หนึ่ง ๆ ที่คณะบุคคลร่วมกันด าเนินการ จัดการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือให้
งานต่าง ๆ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แก้ปัญหาในการด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน สนองนโยบายของหน่วยงานมีรับผิดชอบในระดับสูง 
และเพ่ือเป็นการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงของแนวคิดใหม่ในการบริหารโรงเรียน อย่างน้อยต้องใช้
กระบวนการบริหาร 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ การวางแผน 
การด าเนินการตามแผน และการประเมินผล”53 ใน“การบริหารสถานศึกษา คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ร่วมกันด าเนินงานโดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากร
ทางการบริหารภายใต้ 6 งาน คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการ งาน
การเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่ และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือให้บริการทาง
การศึกษาแก่ผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพ่ือจะได้
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป54  

เมื่อเป็นเช่นนี้ ปัญหาการก าหนดนโยบายการศึกษา ปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
และปัญหาการใช้สื่อในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน  หากจะแก้ไขให้ลุล่วง
ไปได้ สมควรน าหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) หลักอัตถัญญุตา 
(การรู้จักผล) และมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) มาแก้ไข ปรับปรุง งานด้านการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือลดภาวะทางการศึกษา ที่ด้อยประสิทธิภาพการบริหาร ความเสียหาย ต่อ
องค์กร ต่อชุมชน ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ เพราะว่า หลักสัปปุริสธรรม เป็นธรรมของคนดี ธรรม
ที่ท าให้คนเป็นคนดี ข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) รู้หลักการ รู้วิธีการ ในการด าเนินงาน
ท าให้ สามารถรู้สาเหตุ รู้วิธีการที่จะด าเนินงานให้บรรลุถึงผลส าเร็จตามจุดประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหา หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) รู้ความมุ่งหมาย และรู้จักผล ของ
หลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานที่ตนกระท า มีจุดมุ่งหมาย รู้จักผลประโยชน์
ขององค์กร ชุมชน และกลุ่มในสังคมที่ตนดูแลอยู่ ท าให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จ และมัตตัญญุตา 
(การรู้จักประมาณ) รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรในการด าเนินงานให้อยู่ใน
สภาพที่เหมาะสม ในการบริหารต่าง ๆ ทั้งของตน ผู้ร่วมงาน ท าให้องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมี

                                                 
52ปรียาพร  วงศ์อนุโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์พิมพ์ดี, 2544), หน้า 8.  
53สมคิด นาคขวัญ, “การศึกษาการปฏิบัติงานระบบข้อมูลและสารสนเทศของผู้บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ”,ปริญญานิพนธ์
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา,)2538, 131 หน้า . 

54โอภาศ กลับแป้น, “การศึกษาความคิดเห็นของครูอาจารย์ที่มีต่อบทบาทการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา”, 
ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยทักษิณ), 2540, 142 หน้า. 
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ประสิทธิภาพ เมื่อน า การรู้จักประมาณ มาประกอบการพิจารณาใช้ร่วมกับการด าเนินงานด้านให้
การศึกษาแก่บุคคลในองค์กร ในชุมชน ให้ตามเหตุปัจจัย ความต้องการสิ่งที่ขาดแคลน ต้องเพ่ิมเติม
องค์ความรู้ แก่บุคคล ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดคุณค่า ท าให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา คุ้มค่า ได้
ตามวัตถุประสงค์ เพราะหลักมัตตัญญุตา คือ การรู้จักประมาณ ท าให้เข้าถึง ความต้องการที่แท้จริง
ของผู้รับการศึกษา ตรงเป้าหมายที่แท้จริง 55 เป็นการน าวิธีการ รู้สาเหตุ ผลการด าเนินงาน การรู้จัก
ประมาณ ศักยภาพขององค์กร ท าให้ก าหนดนโยบายชัดเจน มีการวางแผนงานที่ดี มีการบริหารเป็น
ระบบ มาใช้ปรับให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้อง กับความต้องการที่แท้จริงขององค์กร มีการส่งเสริม 
เพ่ิมความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน สามารถลดความขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรม 
ความไม่เสมอภาค บุคลากรด้านการศึกษาท างานได้ดีตามความรู้ความ สามารถของตน จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ทางการศึกษาให้เพียงพอ ในการด าเนินงานทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดความสุข ความเจริญ
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และผลดีในการปฏิบัติการ หรือด าเนินงาน  

ก. หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) รู้หลักการ รู้วิธีการ ในการด าเนินงานท าให้ สามารถรู้
สาเหตุ รู้วิธีการที่จะด าเนินงานให้บรรลุถึงผลส าเร็จตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไข
ปัญหา การด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ 
วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า “ การรู้จักเหตุ มาใช้ในการก าหนดนโยบายการศึกษา สามารถ ลดอุปสรรค 
และแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาได้”56 และ สุรพล ชุณหกุล ได้กล่าวเสริมอีกว่า “การรู้จักเหตุ มาใช้ใน
การก าหนดนโยบายการศึกษาสามารถท าให้ก าหนดนโยบายการศึกษาได้อย่างถูกต้องตรงกับความ
ต้องการ ท าให้มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา
อย่างเพียงพอ”57 ซึ่ง ณรงค์ ศรีอุไร ได้กล่าวย้ าอีกว่า “การใช้หลักธรรม การรู้จักเหตุ มาใช้ในการ
ก าหนดนโยบายการศึกษา สามารถท างานได้อย่างมีแบบแผนเป็นระบบและแก้ไขปัญหาด้าน
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้”58 และ สุชาติ แสวงไวศยสุข ได้กล่าวสนับสนุนอีกว่า 
“การรู้จักเหตุ มาใช้ในการก าหนดนโยบายการศึกษาสามารถ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล”59 การได้น าใช้หลักสัปปุริสธรรม การรู้จักเหตุ นี้ไปปรับใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับหน้าที่ 
การด าเนินงานแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้ การด าเนินงานดีขึ้น ความสงบสุขต่าง ๆ ย่อมจะเกิดขึ้นแก่ 
องค์กร ชุมชน60 วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า “การการแผนที่ดี มีระบบ ท าให้ผู้บริหารก าหนด
นโยบายการศึกษาขององค์กรได้ตรงความต้องการ ด้วยการรู้จักเหตุ”61 กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวอีก

                                                 
55พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,  (กรุงเทพมหานคร :

ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 210-219 

 56สัมภาษณ์ วิรัตน์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต, 2 สิงหาคม 2554.  
57สัมภาษณ์ สุรพล ชุณหกุล, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนือ, 4 สิงหาคม 2554. 
58สัมภาษณ์ ณรงค์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ, 4  สิงหาคม 2554. 
59สัมภาษณ์ สุชาติ แสวงไวศยสุข, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง, 1 สิงหาคม 2554. 
60พระสามารถ อานนฺโท (เนตรแสง), “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม”,วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2548, 111 หน้า. 
61สัมภาษณ์ วิลาศ สุวินัย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก, 1 สิงหาคม 2554. 
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ว่า “การรู้จักเหตุ มาใช้ในการก าหนดนโยบายการศึกษาสามารถท าให้งานด้านการศึกษาเป็นระบบ 
บุคลากรด้านการศึกษาท างานได้ดีตามความรู้ความสามารถของตน”62 แต่ เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร ได้
ให้ข้อคิดเห็นว่า “การน าหลักรู้เหตุผล มาใช้ในการก าหนดนโยบายการศึกษา สามารถท าให้ก าหนด
นโยบายชัดเจน มีการบริหารเป็นระบบ แก้ไขปัญหาด้านการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาท างาน
ได้อย่างมีความสุข”63 และ ประสิทธิ์ สมบูรณ์ กล่าวไว้ว่า “การด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมด้านการศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ 
การรู้จักเหตุ มาปรับใช้ เพราะสามารถ วางแผนอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์ถึงเหตุ ในการแก้ไข
ปัญหา โดยการส่งเสริมการศึกษาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง”64 และ ด ารัส พุทธรักษา กล่าวไว้อีกว่า “การ
ด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องมีการจัดเพ่ิมบุคลากร และส่งเสริม
การศึกษาให้มีองค์ความรู้ และส่งเสริมเข้ารับการอบรมด้านการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี การใช้ การ
รู้จักเหตุ มาใช้ท าให้จัดการศึกษาได้ชัดเจนเป็นระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพ”65 

กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งเก้า มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้
หลักการ วิธีการ การรู้จักเหตุ มาใช้วางแผนในการด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พัฒนาการส่งเสริมความรู้ จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้และการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เกิดความช านาญ ท าให้การด าเนินงานการศึกษา เกิดประสิทธิภาพ ตาม
หลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) นั่นเอง 

ข. หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) รู้ความมุ่งหมาย และรู้จักผล ของหลักการที่ตนปฏิบัติ 
เข้าใจวัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานที่ตนกระท า มีจุดมุ่งหมาย รู้จักผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน 
และกลุ่มในสังคมที่ตนดูแลอยู่ ท าให้การด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไข
ปัญหา และเกิดผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า “การใช้หลัก 
สัปปุริสธรรม ข้อหลักรู้จักผล การรู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล ของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจ
วัตถุประสงค์ มาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรสามารถท าให้เกิดความเป็นธรรม 
ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหางานบริหารงานบุคคลได้”66 และณรงค์ ศรีอุไร ได้กล่าวเสริมอีกว่า 
“การรู้จักผล มาใช้ในการด าเนินงานด้านการการศึกษา สามารถท าให้ท างานได้อย่างมีแบบแผนมีการ
ส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา ได้ตรงความต้องการ”67 สุรพล ชุณหกุล ได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า 
“การรู้จักผล สามารถน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานด้านการการศึกษา ท าให้เพ่ิมศักยภาพ ใน
การก าหนดนโยบาย มีการส่งเสริมเพ่ิมความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรและ

                                                 
62สัมภาษณ์ กมล ใหม่ก๋งลาย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า, 2 สิงหาคม 2554. 
63สัมภาษณ์ เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร, นายกองค์การบริหารส่วนได้กล่าวว่าต าบลลาด

กระทิง, 4 สิงหาคม 2554. 
64สัมภาษณ์ ประสิทธิ์ สมบูรณ์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน, 4 สิงหาคม 2554. 
65สัมภาษณ์ ด ารสั พุทธรักษา, นายกองค์การบริหารสว่นต าบลดงน้อย, 2 สิงหาคม 2554. 

 66สัมภาษณ์ วิรัตน์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต, 2 สิงหาคม 2554.  
67สัมภาษณ์ ณรงค์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ, 4  สิงหาคม 2554. 
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ประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม”68 ซึ่ง กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวย้ าอีกว่า “การด าเนินงานด้าน
การศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้น และเป้าหมายที่แท้จริงเพ่ือให้การด าเนินงานที่ดีมี
ประสิทธิภาพ” 69 และ หลิม สาธุชาติ ได้กล่าวสนับสนุนอีกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจของผลที่ตนกระท า มีจุดมุ่งหมาย รู้จักผลประโยชน์ของบุคลากรทางการศึกษาพึง
ได้รับอย่างยุติธรรม มีการส่งเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรมีความรู้และใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ก็
จะเกิดผลดีต่อองค์กร”70 

กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งห้า มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การรู้จัก
ผล ของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานที่ตนกระท า มีจุดมุ่งหมาย รู้จัก
ผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน จ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้น และเป้าหมายงาน
ด้านการศึกษา ที่ชัดเจน มีส่งเสริมการศึกษาและการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
ด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย 
หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) นั่นเอง 

ค. หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี ความพอเหมาะ
พอสมควรในการด าเนินงานให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ในการบริหารต่าง ๆ ทั้งของตน ผู้ร่วมงาน ท า
ให้องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน า การรู้จักประมาณ มาประกอบการพิจารณาใช้
ร่วมกับการด าเนินงานด้านให้การศึกษาแก่บุคคลในองค์กร โรงเรียนในชุมชน ได้ตามเหตุปัจจัย ความ
ต้องการสิ่งที่ขาดแคลน ต้องเพ่ิมเติมองค์ความรู้ แก่บุคคล ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดคุณค่า ท าให้บรรลุ
เป้าหมายของการศึกษา คุ้มค่า ได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะหลักมัตตัญญุตา คือ การรู้จักประมาณ ท า
ให้เข้าถึง ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับการศึกษา ตรงเป้าหมายที่แท้จริง  ซึ่งสอดคล้องกับค า
สัมภาษณ์ของ สุชาติ แสวงไวศยสุข ได้กล่าวว่า “การรู้จักประมาณ มาใช้ในการก าหนดนโยบาย
การศึกษาสามารถ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล”71 และ วิลาศ สุวินัย ได้กล่าว
เสริมอีกว่า “การรู้จักประมาณ มาใช้ในการวางแผนที่ดี มีการจัดระบบ การพัฒนาเทคโนโลยี ตาม
งบประมาณ ของแต่ละองค์กรและได้ตรงความต้องการที่แท้จริงแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ท าให้งาน
เกิดประสิทธิภาพ”72 ซึ่ง กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวย้ าอีกว่า “การรู้จักประมาณ ท าให้สามารถวาง
แผนการพัฒนาด้านการศึกษา ท าให้การด าเนินงานดีขึ้น”73 แต่ เฉลิมเกียรติ  ศรีเสาวคนธร ได้กล่าว
สนับสนุนอีกว่า “การรู้จักประมาณ มาใช้ในการส่งเสริมการศึกษาตามงบประมาณและใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์อย่าคุ้มค่า มีการบริหารเป็นระบบ แก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ท าให้การด าเนินการ

                                                 
68สัมภาษณ์ สุรพล ชุณหกุล, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนือ, 4 สิงหาคม 2554. 
69สัมภาษณ์ กมล ใหม่ก๋งลาย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า, 2 สิงหาคม 2554. 
70สัมภาษณ์ หลิม สาธุชาติ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ, 5 สิงหาคม 2554. 
71สัมภาษณ์ สชุาต ิแสวงไวศยสุข, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง, 1 สงิหาคม 2554. 
72สัมภาษณ์ วิลาศ สุวินัย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก, 1 สิงหาคม 2554. 
73สัมภาษณ์ กมล ใหม่ก๋งลาย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า, 2 สิงหาคม 2554. 
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ศึกษาดีข้ึน”74 การได้น าใช้หลักสัปปุริสธรรม รู้จักประมาณ นี้ ไปปรับใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับหน้าที่ 
การด าเนินงานแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้ การด าเนินงานดีขึ้น ความสงบสุขต่าง ๆ ย่อมจะเกิดขึ้นแก่ 
องค์กร ชุมชน75 

กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือท่านจะใช้การรู้จัก
ประมาณ รู้จักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรในการด าเนินงานให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ใน
การบริหารต่าง ๆ ทั้งของตน ผู้ร่วมงาน ท าให้องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน า การ
รู้จักประมาณ มาประกอบการพิจารณาใช้ร่วมกับการด าเนินงานด้านให้การศึกษาแก่บุคคลในองค์กร 
โรงเรียนในชุมชน ได้ตามเหตุปัจจัย ความต้องการสิ่งที่ขาดแคลน ต้องเพ่ิมเติมองค์ความรู้ แก่บุคคล 
ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดคุณค่า ท าให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา อย่างคุ้มค่า ตามหลักสัปปุริสธรรม 
ในข้อที่ว่าด้วย หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) นั่นเอง 

ดังนั้น ปัญหาการด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อน าหลักสัปปุริส
ธรรม ในข้อที่ว่า ในข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) 
หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) มาแก้ไข ปรับปรุง งานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือลดภาวะ การด้อยประสิทธิภาพการบริหาร ความเสียหาย ต่อองค์กร ต่อโรงเรียน ต่อชุมชน 
ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดความสุข ความเจริญ ก่อให้เกิดประโยชน์ และผลดีในการด าเนินงาน 

4.2.3  ด้านบริหารงบประมาณ 
 การด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงแต่เดิมมี การบรหิาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ การจัดท างบประมาณ ด าเนินงานเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย และตรงกับปัญหาความต้องการของชุมชน ปลัดและหัวหน้าส่วนร่วมวางแผนจัดท า
งบประมาณ น าร่างงบประมาณ น าเสนอคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จากนั้นจึงน ามา
เสนอขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อสภาให้ความเห็นชอบก็น าเสนอต่อ
นายอ าเภอให้อนุมัติ แล้วส่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล76  
 การด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณมักพบว่ามี ปัญหาการจัดท างบประมาณไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ การจัดท างบประมาณเป็นไปตามผู้มีอ านาจ หรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลสั่งการไม่ใช้แผนพัฒนามา
ด าเนินการจัดท างบประมาณ ปัญหาการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน 
การจัดสรรงบประมาณเป็นไปผู้มีอ านาจ กลุ่มผู้มีอิทธิพล และกลุ่มพรรคพวกของตน หรือจัดสรรให้ใน
เฉพาะพ้ืนที่ของผู้บริหาร หรือกลุ่มผลประโยชน์ที่ให้การสนับสนุน และปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามความส าคัญ และ ความไม่เสมอภาค หรือการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่เป็นธรรม ไม่ทั่วถึง 

                                                 
74สัมภาษณ์ เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร, นายกองค์การบริหารส่วนได้กล่าวว่าต าบลลาด

กระทิง, 4  สิงหาคม 2554. 
75พระสามารถ อานนฺโท (เนตรแสง), “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม”,วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2548, 111 หน้า. 
76กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2541. ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2540), หน้า 11-13.  
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บางแห่งได้เกินความจ าเป็น บางแห่งขาดแคลน หรือไม่พอเพียง77.ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เพราะ
รัฐบาลให้การสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด และองค์กร
ปกครองท้องถิ่นมีข้อจ ากัดในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้น้อย78. 
 ดังที่ เอกสารวิจัย หรือ นักวิชาการ ที่ได้กล่าวไว้ “ การบริหารการงบประมาณ (Budgeting) 
ระบบที่ประกอบไปด้วยกระบวนการในการน างบประมาณ ทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุ และ
คน มาด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 79 การท า
งบประมาณแต่ละคนจะก าหนดงบประมาณขึ้นจากข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับเกี่ยวกับความ
ต้องการของคนอ่ืน ๆ และแสดงความปรารถนาของตนออกมา80 ซึ่งการมีงบประมาณของตนเอง
หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ (Revenue) จัดเก็บภาษีตามขอบเขต
ที่กฎหมายให้อ านาจในการจัดเก็บ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา ลดความเดือดร้อน 
และท านุบ ารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า81  

เมื่อเป็นเช่นนี้ ปัญหาการจัดท างบประมาณไม่ เป็นไปตามระเบียบ ปัญหาการจัดสรร
งบประมาณไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน และปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
ความส าคัญ และ ความไม่เสมอภาค หรือการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เป็นธรรม หากจะแก้ไขให้ลุล่วง
ไปได้ สมควรน าหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) หลักอัตถัญญุตา 
(การรู้จักผล) หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) และหลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) มาแก้ไข 
ปรับปรุงงานด้านการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือลดปัญหาการจัดท า
งบประมาณ ภาวะ การขัดแย้ง การด้อยประสิทธิภาพการบริหาร ความเสียหาย ต่อองค์กร ต่อชุมชน 
ต่อ สังคม และต่อประเทศชาติ เพราะว่า หลักสัปปุริสธรรม เป็นธรรมของคนดี ธรรมที่ท าให้คนเป็น
คนดี ข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) รู้หลักการ รู้วิธีการ ในการด าเนินงานท าให้ สามารถ
รู้สาเหตุ รู้วิธีการที่จะด าเนินงานให้บรรลุถึงผลส าเร็จตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไข
ปัญหา หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) รู้ความมุ่งหมาย และรู้จักผล ของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจ
วัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานที่ตนกระท า มีจุดมุ่งหมาย รู้จักผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน และ
กลุ่มในสังคมที่ตนดูแลอยู่ ท าให้การด าเนินงานบริหารงบประมาณเกิดผลส าเร็จ หลักมัตตัญญุตา (การ
รู้จักประมาณ) รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรในการด าเนินงานให้อยู่ใน

                                                 
77ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รายงานประจ าปี 2553 

คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 
2553) , หนา้ 35,36,37. 

78ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,แผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 2545) , 
หน้า 3, 5. 
 79ไพบูลย์ ช่างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2532), หน้า 17. 

80ยาเย็น เรืองจรูญศรี, การบริหารงบประมาณ, พิมพ์ครั้งที่ 1 , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ศรีสมบัติ, 2552),หน้า 9-11 

81ทินพันธุ์ นาคะตะ, การปกครองท้องถิ่น , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อินทภาษ, 2552) , หน้า 37. 
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สภาพที่เหมาะสม ในการบริหารต่าง ๆ ทั้งของตน ผู้ร่วมงาน ท าให้องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อน า การรู้จักประมาณ มาประกอบการพิจารณาใช้ร่วมกับการด าเนินงานด้านการ
บริหารงบประมาณ ให้ตามเหตุปัจจัย ความต้องการสิ่งที่ขาดแคลน ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดคุณค่า ได้
ตามวัตถุประสงค์ เพราะหลักมัตตัญญุตา คือ การรู้จักประมาณ ท าให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริง
ของชุมชนจัดสรรงบประมาณได้ตรงเป้าหมายและความเดือดร้อนที่แท้จริง82 หลักปริสัญญุตา (การ
รู้จักชุมชน) การรู้จักชุมชน หรือสังคม ความแตกต่างระหว่างชุมชนสังคม และการจัดระบบของสังคม
ให้ดี การจัดท างบประมาณต้องค านึงถึงความต้องการ ความเดือดร้อน และความจ าเป็นของปัญหา
ของแต่ละชุมชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ เพราะท าให้การจัดสรรงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ และ
แผนพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เป็นการน าวิธีการ รู้สาเหตุ ผลการด าเนินงาน การรู้จัก
ความพอประมาณ และการรู้จักชุมชน พ้ืนที่ปัญหาความเดือดร้อน มาใช้ปรับให้เกิดความเหมาะสม 
สอดคล้อง กับความต้องการที่แท้จริงของบุคคล ชุมชนสังคม ในพ้ืนที่ได้ มีการส่งเสริม เพ่ิมความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในการด าเนินงานบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
สามารถ แก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณ ลดความขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรม ความไม่เสมอภาค
ของชุมชน การจัดสรรงบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้อย่างคุ้มค่า การพิจารณาถึงปัจจัยที่
ต้องการโดยแท้จริง ส่งผลให้เกิดความสุข ความเจริญและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และผลดีใน
การปฏิบัติการ หรือด าเนินงาน  

ก. หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) รู้หลักการ รู้วิธีการ ในการด าเนินงานท าให้สามารถรู้
สาเหตุ รู้วิธีการที่จะด าเนินงานให้บรรลุถึงผลส าเร็จตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไข
ปัญหา การด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้เกิดประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าต่อองค์กร และชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ ของวิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า “การใช้
หลักสัปปุริสธรรม ข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) มาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริหาร
งบประมาณ สามารถท าให้การจัดท างบประมาณได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และแผนพัฒนา ลด
ความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความเป็นธรรม และแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงบประมาณได้”83 และ  

สุรพล ชุณหกุล ได้กล่าวเสริมอีกว่า “การรู้จักเหตุ สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานด้าน
การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มีการใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในการจัดท างบประมาณ ซึ่งใช้งบประมาณได้ตรงกับปัญหาความเดือดร้อน ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน ด้วยวิธีการที่ดี มีความยุติธรรม เกิดความสามัคคี ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหา
ด้านการบริหารงบประมาณได้”84 ซึ่ง วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวย้ าอีกว่า “การรู้จักเหตุ มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการบริหารงบประมาณ เพราะสามารถน ามาวางแผนการด าเนินงานด้านบริ หาร
งบประมาณ มาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ ท าให้เป็นไปตามระเบียบ ลดปัญหา

                                                 
82พระธรรมปฎิก, พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,  (กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, 2546), หน้า 210-219 

 83สัมภาษณ์ วิรัตน์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต, 2 สิงหาคม 2554.  
84สัมภาษณ์ สรุพล ชุณหกุล, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนอื, 4 สิงหาคม 2554. 
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ความขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรมจัดสรรงบประมาณได้ตรงกับปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง”85 
และ ประสิทธิ์ สมบูรณ์ ได้กล่าวสนับสนุนอีกว่า “การรู้จักเหตุ รู้วิธีการที่มีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน ในการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะใช้
งบประมาณได้ตรงกับปัญหา”86  

กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือท่านจะใช้หลักการ 
วิธีการ การรู้จักเหตุ มาใช้วางแผนในการด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบล การจัดท างบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม ได้ตรงเป้าหมาย ท าให้การบริหาร
งบประมาณ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กรได้ ตามหลักสัปปุริส
ธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) นั่นเอง 

ข. หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) รู้ความมุ่งหมาย และรู้จักผล ของหลักการที่ตนปฏิบัติ 
เข้าใจวัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานที่ตนกระท า มีจุดมุ่งหมาย รู้จักผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน 
และกลุ่มในสังคมที่ตนดูแลอยู่ ท าให้การด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล แก้ไขปัญหาการจัดท างบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ ตามความต้องการของชุมชน 
อย่างเหมาะสมและยุติธรรม ท าให้เกิดผลส าเร็จ และลดปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งสอดคล้อง
กับค าสัมภาษณ์ของ วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า “การใช้หลักสัปปุริสธรรม ข้อหลักรู้จักผล การรู้ความ
มุ่งหมายและรู้จักผล ของการจัดท างบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ ได้ตามเป้าหมาย การ
ด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ สามารถท าให้เกิดความเป็นธรรม ลดความขัดแย้ง และแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณได้”87 และณรงค์ ศรีอุไร ได้กล่าวเสริมอีกว่า “การรู้จักผล มาใช้ในการ
ด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ สามารถท าให้ท างานได้อย่างมีแบบแผนมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล”88  สุรพล ชุณหกุล ได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า “การรู้จักผล สามารถน ามาใช้ในการวาง
แผนการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ ท าให้เพ่ิมศักยภาพ ในการจัดท างบประมาณ ลด
ปัญหาการใช้อ านาจของผู้มีอิทธิพลได้”89 ซ่ึง กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวย้ าอีกว่า “การด าเนินงานด้าน
การบริหารงบประมาณจ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้น และเป้าหมายที่แท้จริงเพ่ือให้การ
ด าเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ” 90 และ หลิม สาธุชาติ ได้กล่าวสนับสนุนอีกว่า “บุคลากรการจัดท า
งบประมาณจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจของผลที่จัดสรรงบประมาณ อย่างมีจุดมุ่งหมาย รู้จัก
ผลประโยชน์ของของชุมชนพึงได้รับอย่างยุติธรรม”91 

                                                 
85สัมภาษณ์ วลิาศ สุวินัย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก, 1 สิงหาคม 2554. 
86สัมภาษณ์ ประสิทธิ ์สมบูรณ,์ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลคลองเขื่อน, 4  สิงหาคม 2554. 

 87สัมภาษณ์ วิรัตน์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต, 2 สิงหาคม 2554.  
88สัมภาษณ์ ณรงค์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ, 4  สิงหาคม 2554. 
89สัมภาษณ์ สรุพล ชุณหกุล, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนอื, 4 สิงหาคม 2554. 
90สัมภาษณ์ กมล ใหม่ก๋งลาย, นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเก่า, 2 สิงหาคม 2554. 
91สัมภาษณ์ หลิม สาธชุาต,ิ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ, 5 สิงหาคม 2554. 
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กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งห้า มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือท่านจะใช้การรู้จัก
ผล ของหลักการจัดท างบประมาณ เข้าใจวัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานที่ตนกระท า มีจุดมุ่งหมาย 
รู้จักผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน จ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้น และเป้าหมาย
การใช้งบประมาณ ที่ชัดเจน เพ่ือให้ผลดี มีความเป็นธรรม ในการจัดสรรงบประมาณ เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลัก 
สัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) นั่นเอง 

ค. หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี ความพอเหมาะ
พอสมควรในการด าเนินงานการใช้งบประมาณให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ในการบริหารและการจัดท า
งบประมาณ เมื่อรู้จักการประมาณแล้ว ท าให้องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ตามเหตุ
ปัจจัย ความต้องการสิ่งที่ขาดแคลน เพ่ือจัดสรรงบประมาณได้ตรงเป้าหมาย อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิด
ประโยชน์ เกิดความคุ้มค่า ท าให้การด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณ ได้ผลดีขึ้น  เพราะ
หลักมัตตัญญุตา คือ การรู้จักประมาณ ท าให้เข้าถึง ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับงบประมาณ ตรง
เป้าหมายที่แท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ สุชาติ แสวงไวศยสุข ได้กล่าวว่า “การรู้จัก
ประมาณ มาใช้ในการจัดท างบประมาณให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ก่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้
งบประมาณ”92 และ วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวเสริมอีกว่า “การรู้จักประมาณ มาใช้ในการวางแผนที่ดี มี
การจัดระบบการพัฒนาการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกับปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนอย่างทั่วถึง”93 ซึ่ง กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวย้ าอีกว่า “การรู้จักประมาณ ท าให้
สามารถวางแผนการพัฒนาด้านการบริหารงบประมาณ ท าให้การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น”94 แต่ เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร ได้กล่าวสนับสนุนอีกว่า “การรู้จักประมาณ มา
ใช้ในการบริหารงบประมาณ และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่าคุ้มค่า ท าให้แก้ไขปัญหาได้ดี
ขึ้น”95 การได้น าใช้หลักสัปปุริสธรรม รู้จักประมาณ นี้ ไปปรับใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับหน้าที่ การ
ด าเนินงานแล้วสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ การด าเนินงานดีขึ้น ความสงบสุขต่าง ๆ 
ย่อมจะเกิดข้ึนแก่ องค์กร ชุมชนสังคมตลอดจนประเทศชาติ96 

กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การรู้จัก
ประมาณ รู้จักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรในการด าเนินงานบริหารงบประมาณ ให้เหมาะสม 
ต่อปัญหาความต้องการของชุมชน ท าให้องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน าการรู้จัก
ประมาณ มาประกอบการพิจารณาใช้ร่วมกับการด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณที่ถูกต้อง ได้ตามเหตุปัจจัย ความ

                                                 
92สัมภาษณ์ สชุาต ิแสวงไวศยสุข, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง, 1 สงิหาคม 2554. 
93สัมภาษณ์ วลิาศ สุวินัย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก, 1 สิงหาคม 2554. 
94สัมภาษณ์ กมล ใหม่ก๋งลาย, นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเก่า, 2 สิงหาคม 2554. 
95สัมภาษณ์ เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร, นายกองค์การบริหารส่วนได้กล่าวว่าต าบลลาด

กระทิง, 4 สิงหาคม 2554. 
96พระสามารถ อานนฺโท (เนตรแสง), “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม”,วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2548, 111 หน้า. 
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ต้องการสิ่งที่ขาดแคลน การใช้งบประมาณอย่างพอประมาณก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดคุณค่า ท าให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ดขีึ้น ตามหลักสัปปุริสธรรมในข้อที่ว่าด้วย หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) นั่นเอง 
 ง. หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) การรู้จักชุมชน หรือสังคม ความแตกต่างระหว่าง
ชุมชนสังคม และการจัดระบบของสังคมให้ดี การบริหารการงบประมาณ (Budgeting) ระบบที่
ประกอบไปด้วยกระบวนการในการน างบประมาณ ทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุ และคนมา
ด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 97 การท า
งบประมาณแต่ละคนจะก าหนดงบประมาณขึ้นจากข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับเกี่ยวกับความ
ต้องการ และแสดงความปรารถนาของตนออกมา98 การมีงบประมาณของตนเองหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ (Revenue) จัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให้
อ านาจในการจัดเก็บ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา และท านุบ ารุงท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้า99 การรู้จักประมาณ ใช้งบประมาณให้เหมาะสมกับรายรับ รายจ่ายของตนเอง ไม่
ทะเยอทะยานจนเกินฐานะแล้ว ย่อมจะได้รับความสุขและน าความเจริญมาสู่ องค์กร และสังคมพบว่า 
สามารแก้ไข บรรเทาปัญหาจัดท างบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไป
ตามความต้องการของชุมชน และปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามความส าคัญ และ ความ
ไม่เสมอภาค หรือการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เป็นธรรม จึงสามารถน ามาใช้ในการประกอบการ
ด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การด าเนินงานดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น
และค าสัมภาษณ์ของ สุชาติ แสวงไวศยสุข ได้กล่าวว่า “การใช้หลักการรู้จักชุมชน มาใช้ในการ
วางแผนด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณ ท าให้มีการใช้งบประมาณเป็นไปตามระเบียบ ตามความ
ต้องการของปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน”100 และ วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวเสริมอีกว่า “การ
ด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด การบริหารงบประมาณ 
ได้ตามความต้องการของชุมชน ความส าคัญของปัญหาและ การจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมจึงมี
ประสิทธิภาพ”101 ซึ่ง วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวย้ าอีกว่า “การรู้จักชุมชนที่ดี ลักษณะภูมิอากาศของแต่
ละชุมชน และปัญหาความต้องการของแต่ละชุม ก็สามารถวางแผนจัดท างบประมาณ และจัดสรร
งบประมาณได้อย่างถูกต้อง ท าให้เกิดผลดี คือลดปัญหาการใช้งบประมาณ และความขัดแย้งลงได”้102  
การได้น าหลักการรู้จักชุมชนไปปรับใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับ การด าเนินงานบริหารงบประมาณแล้ว
สามารถแก้ไขปัญหาได้ การด าเนินงานดีขึ้น ความสงบสุขต่าง ๆ ย่อมจะเกิดข้ึนแก่ องค์กร ชุมชน103  

                                                 

 97ไพบูลย์ ช่างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2532), หน้า 17. 
98ยาเย็น  เรืองจรูญศรี, การบริหารงบประมาณ, พิมพ์ครั้งที่ 1 , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศรีสมบัติ, 

2552),หน้า 9-11 
99ทินพันธุ์  นาคะตะ, การปกครองท้องถิ่น , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อินทภาษ, 2552) , หน้า 37. 
100สัมภาษณ์ สุชาติ แสวงไวศยสุข, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง, 1 สิงหาคม 2554. 
101สัมภาษณ์ วิลาศ สุวินัย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก, 1 สิงหาคม 2554. 

 102สัมภาษณ์ วิรัตน์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต, 2 สิงหาคม 2554.  
103พระสามารถ อานนฺโท (เนตรแสง), “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม”,วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2548, 111 หน้า. 
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 กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสาม มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การ
รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรในการด าเนินงานบริหารงบประมาณ ให้
เหมาะสม ต่อปัญหาความต้องการของชุมชน ท าให้องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน า 
การรู้จักประมาณ มาประกอบการพิจารณาใช้ร่วมกับการด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณท่ีถูกต้อง 
ได้ตามเหตุปัจจัย ความต้องการสิ่งที่ขาดแคลน การใช้งบประมาณอย่างพอประมาณก่อให้เกิด
ประโยชน์ เกิดคุณค่า ท าให้บรรลุเป้าหมาย ได้ดีขึ้น ตามหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลัก
ปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) นั่นเอง 

ดังนั้น ปัญหาการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อน า
หลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่า ในข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) หลักอัตถัญญุตา (การรู้จัก
ผล) หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) และปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) มาแก้ไข ปรับปรุง งานด้าน
การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือลดภาวะ การด้อยประสิทธิภาพการบริหาร 
ความเสียหาย ต่อองค์กร ต่อชุมชน ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดความสุข ความเจริญ ก่อให้เกิดประโยชน์ 
และผลดีในการด าเนินงาน 

4.2.4  ด้านสาธารณสุข  
การด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งแต่เดิม เป็นการด าเนินงาน

ในการป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ และการส่งเสริมสุขภาพ งานด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการ
ควบคุมพาหนะน าโรค การระบาดของโรคต่างๆ รวมถึงการออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคและ
ระงับโรคติดต่อ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ104  

การด าเนินงานด้านสาธารณสุขมักพบว่ามี ปัญหาขาดบุคลากรด้านสาธารณสุข องค์กรขาด
การจัดหาบุคลากรด้านสาธารณสุข เนื่องบุคลากรด้านสาธารณสุขมีน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ  
ปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เนื่องจากยังขาดบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุข จึงเป็นต้องให้บุคลากรด้านอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน ปัญหาขาดการส่งเสริมสุขภาพ ผู้บริหาร
ไม่ได้ให้ความส าคัญ และสนใจเกี่ยวกับสุขภาพของบุคลากร และประชาชนในชุมชน และปัญหาวัสดุ
อุปกรณ์ด้านสาธารณสุข ขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข หรือจัดสรรด้วยความไม่เสมอ
ภาค หรือการจัดสรรบริการ ไม่ทั่วถึง บางแห่งได้เกิน ความจ าเป็น บางแห่งขาดแคลนหรือไม่พอเพียง105. 

ดังที่ เอกสารวิจัย หรือ นักวิชาการ ที่ได้กล่าวไว้ “ การดูแลสุขภาพตนเอง คือ กระบวนการที่
บุคคล สามัญชนคนหนึ่งๆ ท าหน้าที่ด้วยตนเอง ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
วินิจฉัยโรคและการรักษาโรคในระดับขั้นพ้ืนฐานในระบบบริการสาธารณสุข 106 การบริหารงานด้าน
สาธารณสุข มีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย วัสดุอุปกรณ์ต้องปรับปรุงให้
ทันสมัยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่  ที่เพียงพอในการป้องกัน

                                                 
104กรมการปกครอง, ระเบียบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

คุรุสภาลาดพร้าว , 2540), หน้า 39. 
105ทินพันธุ์  นาคะตะ, การปกครองทอ้งถิ่น , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อินทภาษ, 2552) , หน้า 64. 
106www.esanphc.net (Levin, 1984 : 177-200 , ค้นเมื่อ 27 เมษายน 2554) 

http://www.esanphc.net/
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โรคติดต่อ107 ซึ่งปัญหาของการดเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นปัญหาที่ 
แก้ไขได้ยาก เพราะขาดการน าหลักธรรมมาใช้ในการวางแผนจัดกับงานด้านสาธารณสุข จึงจ าเป็นต้อง
ใช้หลักสัปปุริสธรรม มาแก้ไขปัญหา เพราะท าให้เกิดผลดีขึ้น 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ปัญหาขาดบุคลากรด้านสาธารณสุข ปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ด้านสาธารณสุข ปัญหาขาดการส่งเสริมสุขภาพ และ ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข หากจะ
แก้ไขให้ลุล่วงไปได้ สมควรน าหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) และ 
หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) มาแก้ไข ปรับปรุง งานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือลดปัญหา ภาวะการไม่เพียงพอ การด้อยประสิทธิภาพการบริหาร ความเสียหาย ต่อองค์กร ต่อ
ชุมชน ต่อ สังคม และต่อประเทศชาติ เพราะว่า หลักสัปปุริสธรรม เป็นธรรมของคนดี ธรรมที่ท าให้คน
เป็นคนดี ข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) รู้หลักการ รู้วิธีการ ในการด าเนินงานท าให้ 
สามารถรู้สาเหตุ รู้วิธีการที่จะด าเนินงานให้บรรลุถึงผลส าเร็จตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
การแก้ไขปัญหา หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) รู้จักกาลเวลา การรู้จักเวลาที่เหมาะสมในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ และรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะในการปฏิบัติงาน ที่เหมาะสมในการด าเนินงาน 
ก่อให้เกิดความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ก. หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) รู้หลักการ รู้วิธีการ ในการด าเนินงานท าให้ สามารถรู้
สาเหตุ รู้วิธีการที่จะด าเนินงานให้บรรลุถึงผลส าเร็จตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไข
ปัญหา การด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ต่อองค์กร และชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ ของวิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า “การรู้จักเหตุมาใช้
ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข สามารถท าให้การด าเนินงานได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และ
แผนพัฒนา ก่อให้เกิดความเป็นธรรม และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขได้”108 และ สุรพล ชุณหกุล ได้
กล่าวเสริมอีกว่า “การรู้จักเหตุ สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานด้านการสาธารณสุขขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จัดให้มีการใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดสรรงบประมาณ
ด้านสาธารณสุข ซึ่งใช้งบประมาณได้ตรงกับปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน ด้วยวิธีการที่ดี มีความ
ยุติธรรม ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขได้”109 ซึ่ง วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวย้ าอีกว่า 
“การรู้จักเหตุ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงานสาธารณสุข เพราะสามารถน ามาวางแผนการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข มาใช้ในให้เกิดประโยชน์ได้ตรงกับปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง”110 
และ ประสิทธิ์ สมบูรณ์ ได้กล่าวสนับสนุนอีกว่า “การรู้จักเหตุ รู้วิธีการที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน 

                                                 
107ธานินทร ์อินทรเสนีย์, “วเิคราะหศ์ักยภาพการด าเนนิงานขององค์การบริหารสว่นต าบล : ศึกษากรณี

องค์การบริหารสว่นต าบลในอ าเภอบ้านฉาง”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวทิยาลัย : 
มหาวิทยาลัยบูรพา), 2547, 52 หนา้. 
 108สัมภาษณ์ วิรัตน์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต, 2 สิงหาคม 2554.  

109สัมภาษณ์ สรุพล ชุณหกุล, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนอื, 4 สิงหาคม 2554. 
110สัมภาษณ์ วลิาศ สุวินัย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก, 1 สิงหาคม 2554. 
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ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะใช้บุคลากร และ
งบประมาณด้านสาธารณสุขได้ตรงกับปัญหา”111  

กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือท่านจะใช้หลักการ 
วิธีการ การรู้จักเหตุ มาใช้วางแผนในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล 
การจัดหาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ และให้การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขให้
เพียงพอต่อการป้องกันโรค และจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพ และมีการตรวจสุขภาพ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ได้ตรงเป้าหมาย ท าให้การด าเนินงานด้านสาธารณสุข เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ ตามหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย 
หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) นั่นเอง 

ข. หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) รู้จักกาล เวลาการรู้จักเวลาที่เหมาะสมในการท ากิจกรรม
ต่างๆ และรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะในการปฏิบัติงาน ที่เหมาะสมในการด าเนินงาน ก่อให้เกิด
ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ผลดีขึ้น เพราะรู้จักกาล คือการรู้จักเวลาท าให้เข้าถึง ความ
ต้องการที่แท้จริงตามกาลเวลา ตรงเป้าหมายที่แท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ  

สุชาติ แสวงไวศยสุข ได้กล่าวว่า “การรู้จักกาล มาใช้ในการจัดด าเนินงานด้านสาธารณสุข
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ก่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณเกี่ยวกับสาธารณสุข”112 และ 
วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวเสริมอีกว่า “การรู้จักกาลเวลา มาใช้ในการวางแผนที่ดี มีการจัดระบบการ
พัฒนาการแผนการจัดหาบุคลากร การส่งเสริมสุขภาพ และแผนการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมกับปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างทั่วถึง”113 ซึ่ง กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวย้ าอีก
ว่า “การรู้จักประมาณ ท าให้สามารถวางแผนการพัฒนาด้านสาธารณสุข ท าให้การด าเนินงานเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค มีประสิทธิภาพดีขึ้น”114 แต่  

เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร ได้กล่าวสนับสนุนอีกว่า “การรู้จักกาลเวลามาใช้ในการด าเนินงานสาธารณสุข 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่า ท าให้แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น”115 การได้น าใช้หลักสัปปุริสธรรม รู้จักกาลเวลา ไป
ปรับใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับหน้าที่ การด าเนินงานแล้วสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้  การ
ด าเนินงานดีขึ้น ความสงบสุขต่าง ๆ ย่อมจะเกิดข้ึนแก่องค์กร ชุมชนสังคม116 

กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การรู้จัก
กาล รู้เวลา รู้จักช่วงเวลาในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ให้เหมาะสม ต่อปัญหาความต้องการของ
ชุมชน ท าให้องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน า การรู้จักกาล มาประกอบการ

                                                 
111สัมภาษณ์ ประสิทธิ ์สมบูรณ,์ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลคลองเขื่อน, 4  สิงหาคม 2554. 
112สัมภาษณ์ สุชาติ แสวงไวศยสุข, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง, 1 สิงหาคม 2554. 
113สัมภาษณ์ วิลาศ สุวินัย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก, 1 สิงหาคม 2554. 
114สัมภาษณ์ กมล ใหม่ก๋งลาย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า, 2 สิงหาคม 2554. 
115สัมภาษณ์ เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร, นายกองค์การบริหารส่วนได้กล่าวว่าต าบลลาด

กระทิง, 4 สิงหาคม 2554. 
116พระสามารถ  อานนฺโท (เนตรแสง), “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม”,วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2548, 111 หน้า. 
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พิจารณาใช้ร่วมกับการด าเนินงานด้านสาธารณสุขที่ถูกต้อง ได้ตามเหตุปัจจัย ความต้องการสิ่งที่ขาด
แคลน ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดคุณค่าด้านสาธารณสุข ท าให้การปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ตามหลักสัปปุริส
ธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักกาลญัญุตา (การรู้จักกาล) นั่นเอง 

ดังนั้น ปัญหาการด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อน าหลักสัปปุ
ริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) และหลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) มาแก้ไข 
ปรับปรุง งานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือลดภาวะ ประสิทธิภาพในการบริหาร 
ความเสียหาย ต่อองค์กร ต่อชุมชน ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดความสุข ความเจริญ ก่อให้เกิดประโยชน์ 
และผลดีในการด าเนินงาน 

4.2.5  ด้านบริการสาธารณะ  
การด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งแต่เดิมมีการ

บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
การจัดท าการบริการสาธารณะ การที่รัฐจัดสรรงบประมาณมาให้องค์การบริหารส่วนต าบลน้อยไม่
เพียงพอกับงานและสภาพปัญหา ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึง สถานะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลของตน ไม่การศึกษาสาเหตุที่แท้จริงท าให้การจัดการเป้าหมายได้ไม่ตรงกับ
สาเหตุ ขาด การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการการบริการสาธารณะ ใช้จ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามความส าคัญ ไม่รู้จักชุมชนของตน ไม่เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ไม่เข้าใจถึง
ความจ าเป็น หรือความเร่งด่วนด้านการบริหารจัดการ การสร้างสาธารณูปโภคไม่ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน หรือพัฒนาอย่างทันท่วงที ขาดการสนใจและขาดการตรวจสอบสาธารณูปโภค 
ขาดการบ ารุง ซ่อมแซม รักษา สาธารณูปโภค117   

การด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะมักพบว่ามี ปัญหาขาดงบประมาณในการบริการ
สาธารณะ เนื่องจากปัญหาความต้องการมีมากกว่างบประมาณ และส่วนกลางสนับสนุนงบประมาณ
ไม่เพียงพอ ปัญหาขาดการพัฒนาการบริการสาธารณะ ผู้บริหารขาดการส่งเสริมและให้ความส าคัญใน
การบริการสาธารณะ ปัญหาการสร้างสาธารณูปโภค ไม่ตรงตามความต้องการของชุมชนและการ
จัดสรรอุปกรณ์การซ่อมแซม ไม่ทั่วถึง บางแห่งได้เกิน ความจ าเป็น บางแห่งขาดแคลน หรือไม่
พอเพียง118. ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เพราะขาดการน าหลักธรรมมาใช้ในการวางแผนจัดกับงานด้านการ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 ดังเอกสารการวิจัย ที่กล่าวไว้ “การบริการสาธารณะกิจกรรมหรือการกระท าใด ๆ ก็ตามที่
องค์การจัดให้มีขึ้น เพ่ือให้บุคลากรขององค์การได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติหน้าที่  และ
ให้บริการที่ดี มีประสิทธิภาพ และให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในงานในองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                 
117ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รายงานประจ าปี 2553 

คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว , 
2553) , หน้า 104-106. 

118ทินพันธุ์ นาคะตะ, การปกครองท้องถิ่น , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อินทภาษ, 2552) , หน้า 
87,88,89. 
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ซึ่งจ าเป็นต้องมีหลักการ และระบบการบริการสาธารณะที่ดี มีคุณภาพเพ่ือประโยชน์ขององค์กรและ
ในชุมชน สังคมท าให้เกิดการด าเนินงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น” 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ปัญหาขาดงบประมาณในการบริการสาธารณะ ปัญหาขาดการพัฒนาการ
บริการสาธารณะ และปัญหาการสร้างสาธารณูปโภค ไม่ตรงตามความต้องการของชุมชน หากจะ
แก้ไขให้ลุล่วงไปได้ สมควรน าหลักสัปปุริสธรรมในข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) หลักมัตตัญญุตา 
(การรู้จักประมาณ) หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) และหลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) มาแก้ไข ปรับปรุง 
งานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือลดปัญหาการบริการ ลด ภาวะ การ
ขัดแย้ง การด้อยประสิทธิภาพการบริหาร ความเสียหาย ต่อองค์กร ต่อชุมชน ต่อ สังคม และต่อ
ประเทศชาติ เพราะว่า หลักสัปปุริสธรรม เป็นธรรมของคนดี ธรรมที่ท าให้คนเป็นคนดี ข้อที่ว่าด้วย 
หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) รู้หลักการ รู้วิธีการ ในการด าเนินงานท าให้ สามารถรู้สาเหตุ รู้วิธีการที่
จะด าเนินงานให้บรรลุถึงผลส าเร็จตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหา 
หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรในการ
ด าเนินงานให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ในการบริหารต่าง ๆ ทั้งของตน ผู้ร่วมงาน ท าให้องค์กรเกิดผล
ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน า การรู้จักประมาณ มาประกอบการพิจารณาใช้ร่วมกับการ
ด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะ ให้ตามเหตุปัจจัย ความต้องการสิ่งที่ขาดแคลน ก่อให้เกิด
ประโยชน์ เกิดคุณค่า ได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะหลักมัตตัญญุตา คือ การรู้จักประมาณ ท าให้เข้าถึง 
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชนจัดบริการสาธารณะได้ ตรงเป้าหมายและความเดือดร้อนที่แท้จริง119 
หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) การรู้จักชุมชน หรือสังคม ความแตกต่างระหว่างชุมชนสังคม และ
การจัดระบบของสังคมให้ดี การจัดบริการสาธารณะต้องค านึงถึงความต้องการ ความเดือดร้อน และ
ความจ าเป็นของปัญหาของแต่ละชุมชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ เพราะท าให้การจัดบริการสาธารณะ เป็นไป
ตามระเบียบ และแผนพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เป็นการน าวิธีการ รู้สาเหตุ ผลการ
ด าเนินงาน การรู้จักความต้องการ และการรู้จักชุมชน พ้ืนที่ปัญหาความเดือดร้อน มาใช้ปรับให้เกิด
ความเหมาะสม สอดคล้อง กับความต้องการที่แท้จริงของบุคคล ชุมชนสังคม ในพ้นที่ ได้ มีการ
ส่งเสริม เพ่ิมความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการด าเนินงานบริการสาธารณะให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย สามารถ แก้ไขปัญหาการบริการสาธารณะ ลดความขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรม 
ความไม่เสมอภาคของชุมชน การจัดสรรบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้อย่างคุ้มค่า 
การพิจารณาถึงปัจจัยที่ต้องการโดยแท้จริง ส่งผลให้เกิดความสุข ความเจริญและก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม และผลดีในการปฏิบัติการ หรือด าเนินงาน และหลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) ความ
เป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกัน ท าให้สามารถท่ีเข้าใจ และรู้จักบุคคล
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดทั้งบุคคลทั่วไป ที่ผู้น าเข้าไปเกี่ยวข้อง120 “การรู้จักบุคคล รู้จักและ
เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ว่าแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรู้ความสามารถ และ

                                                 
119พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,  (กรุงเทพมหานคร :

ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 210-219 
120พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองด ีสุรเตโช.),ภาษาธรรม., (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เลี่ยง

เชียง, 2548), หน้า 170.  
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คุณธรรมที่แตกต่าง กัน ควรจะรู้จักปฏิบัติต่อแต่ละบุคคล”121 เป็นการน าวิธีการ รู้สาเหตุ ผลการ
ด าเนินงาน การรู้จักศักยภาพของตนและบุคคลอ่ืน ๆ มาใช้ปรับให้เกิดความเหมาะสมในการบริการ
สาธารณะ สอดคล้อง กับความต้องการที่แท้จริงของบุคคลในองค์กรได้ มีการส่งเสริม เพ่ิมความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน สามารถลดความขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรม  ความไม่
เสมอภาค การจัดสรรประโยชน์ที่ขาดการพิจารณาถึงปัจจัยที่ต้องการโดยแท้จริง ส่งผลให้เกิดความสุข 
ความเจริญและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และผลดีในการปฏิบัติการ หรือด าเนินงาน  

ก. หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) รู้หลักการ รู้วิธีการ ในการด าเนินงานท าให้ สามารถรู้
สาเหตุ รู้วิธีการที่จะด าเนินงานให้บรรลุถึงผลส าเร็จตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไข
ปัญหา การด าเนินงานด้านบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้เกิดประโยชน์อย่าง
คุ้มค่าต่อองค์กร และชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ ของ วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า “การใช้
หลักสัปปุริสธรรม ข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) มาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริการ
สาธารณะ สามารถท าให้การจัดบริการสาธารณะได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และแผนพัฒนา ลด
ความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความเป็นธรรม และแก้ไขปัญหาด้านการบริการสาธารณะได้”122 และ 

สุรพล ชุณหกุล ได้กล่าวเสริมอีกว่า “การรู้จักเหตุ สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานด้าน
การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มีการใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งใช้งบประมาณได้ตรงกับปัญหาความเดือดร้อน ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน ด้วยวิธีการที่ดี มีความยุติธรรม เกิดความสามัคคี ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหา
ด้านการบริการสาธารณะได”้123 ซ่ึง วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวย้ าอีกว่า “การรู้จักเหตุ มีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งในการบริการสาธารณะ เพราะสามารถน ามาวางแผนการด าเนินงานด้านบริการสาธารณะ มาใช้ใน
การด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะท าให้เป็นไปตามระเบียบ ลดปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เป็น
ธรรมจัดบริการสาธารณะได้ตรงกับปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง”124 และ ประสิทธิ์ สมบูรณ์ ได้
กล่าวสนับสนุนอีกว่า “การรู้จักเหตุ รู้วิธีการที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ในการด าเนินงานด้าน
การบริการสาธารณะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะใช้งบประมาณในการบริการสาธารณะ
ได้ตรงกับปัญหา”125  

กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้หลักการ 
วิธีการ การรู้จักเหตุ มาใช้วางแผนในการด าเนินงานด้านบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบล การจัดบริการสาธารณะให้เป็นไปตามระเบียบและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดบริการสาธารณะอย่างเป็นธรรม ได้ตรงเป้าหมาย ท าให้การบริการ

                                                 
121พระธรรมปิฎก, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,  (กรุงเทพมหานคร :

ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 210-219 

 122สัมภาษณ์ วิรัตน์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต, 2 สิงหาคม 2554.  
123สัมภาษณ์ สรุพล ชุณหกุล, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนอื, 4 สิงหาคม 2554. 
124สัมภาษณ์ วลิาศ สุวินัย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก, 1 สิงหาคม 2554. 
125สัมภาษณ์ ประสิทธิ ์สมบูรณ,์ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลคลองเขื่อน, 4  สิงหาคม 2554. 
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สาธารณะ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กรได้ ตามหลักสัปปุริ ส
ธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) นั่นเอง 

ข. หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี ความพอเหมาะ
พอสมควรในการด าเนินงานการบริการสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ในการบริหารและการ
จัดบริการสาธารณะเมื่อรู้จักการประมาณแล้ว ท าให้องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้
ตามเหตุปัจจัย ความต้องการสิ่งที่ขาดแคลน เพ่ือจัดบริการสาธารณะได้ตรงเป้าหมาย อย่างเหมาะสม 
ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความคุ้มค่า ท าให้การด าเนินงานด้านบริการสาธารณะได้ผลดีขึ้น เพราะ
หลักมัตตัญญุตา คือ การรู้จักประมาณ ท าให้เข้าถึง ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการสาธารณะ 
ตรงเป้าหมายที่แท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ สุชาติ แสวงไวศยสุข ได้กล่าวว่า “การรู้จัก
ประมาณ มาใช้ในการจัดบริการสาธารณะให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ก่อให้เกิดความคุ้มค่าของการ
ให้บริการสาธารณะ”126 และ วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวเสริมอีกว่า “การรู้จักประมาณ มาใช้ในการ
วางแผนที่ดี มีการจัดระบบ การพัฒนาการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกับปัญหา
และความต้องการของชุมชนอย่างทั่วถึง”127 ซึ่ง กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวย้ าอีกว่า “การรู้จัก
ประมาณ ท าให้สามารถวางแผนการพัฒนาด้านการบริการสาธารณะท าให้การด าเนินงานเกี่ยวกับ
บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพดีขึ้น”128 แต่ เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร ได้กล่าวสนับสนุนอีกว่า 
“การรู้จักประมาณ มาใช้ในการบริหารงบประมาณ และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่าคุ้มค่า ท า
ให้แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น”129  

การได้น าใช้หลักสัปปุริสธรรม รู้จักประมาณ ไปปรับใช้กับการบริการสาธารณะให้ถูกต้อง 
เหมาะสมกับหน้าที่ การด าเนินงานแล้วสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ การด าเนินงานดีขึ้น 
ความสงบสุขต่าง ๆ ย่อมจะเกิดข้ึนแก่ องค์กร ชุมชนสังคมตลอดจนประเทศชาติ130 

กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การรู้จัก
ประมาณ รู้จักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรในการด าเนินงานบริการสาธารณะให้เหมาะสม 
ต่อปัญหาความต้องการของชุมชน ท าให้องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน าการรู้จัก
ประมาณ มาประกอบการพิจารณาใช้ร่วมกับการด าเนินงานด้านบริการสาธารณะที่ถูกต้อง ได้ตามเหตุ
ปัจจัย ความต้องการสิ่งที่ขาดแคลน การบริการสาธารณะอย่างพอประมาณก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดคุณค่า ท าให้
บรรลุเป้าหมาย ได้ดีขึ้น ตามหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) นั่นเอง 

 

                                                 
126สัมภาษณ์ สชุาต ิแสวงไวศยสุข, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง, 1 สงิหาคม 2554. 
127สัมภาษณ์ วลิาศ สุวินัย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก, 1 สิงหาคม 2554. 
128สัมภาษณ์ กมล ใหม่ก๋งลาย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า, 2 สิงหาคม 2554. 
129สัมภาษณ์ เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร, นายกองค์การบริหารส่วนได้กล่าวว่าต าบลลาดกระทิง, 4  สิงหาคม 

2554. 
130พระสามารถ อานนฺโท (เนตรแสง), “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม”,วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2548, 111 หน้า. 
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 ค.หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) การรู้จักชุมชน หรือสังคม ความแตกต่างระหว่างชุมชน
สังคม และการจัดระบบของสังคมให้ดี การบริการสาธารณะ ระบบที่ประกอบไปด้วยกระบวนการใน
การจัดสรร ทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุ และคนมาด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล131 การบริการสาธารณะแต่ละคนจะก าหนดบริการ
สาธารณะขึ้นจากข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับเกี่ยวกับความต้องการ และแสดงความปรารถนา
ของตนออกมา132 การมีบริการสาธารณะของตนเองหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจในการ
ให้บริการเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน133 ที่สามารถน าหลักการรู้จักชุมชน หรือสังคม มาใช้ในการ
ประกอบการด าเนินงานบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การด าเนินงานดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นและค าสัมภาษณ์ของ สุชาติ แสวงไวศยสุข ได้กล่าวว่า “การใช้หลักการ
รู้จักชุมชน มาใช้ในการวางแผนด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะท าให้บริการสาธารณะเป็นไปตาม
ระเบียบ ตามความต้องการของปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน”134 และ วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวเสริม
อีกว่า “การด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะ ให้เป็นไปตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด การบริการ
สาธารณะได้ตามความต้องการของชุมชน ความส าคัญของปัญหาและ การจัดบริการสาธารณะที่เป็น
ธรรมจึงมีประสิทธิภาพ”135 ซึ่ง วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวย้ าอีกว่า “การรู้จักชุมชนที่ดี ลักษณะภูมิอากาศของแต่
ละชุมชน และปัญหาความต้องการของแต่ละชุม ก็สามารถวางแผนจัดบริการสาธารณะ และจัดสรรงบประมาณด้าน
การบริการสาธารณะได้อย่างถูกต้อง ท าให้เกิดผลดี คือลดปัญหาการบริการสาธารณะ และความขัดแย้งลงได้”136 
การได้น าหลักการรู้จักชุมชนไปปรับใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับ การด าเนินงานการบริการสาธารณะ
แล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้ การด าเนินงานดีขึ้น ความสงบสุขต่าง ๆ  ย่อมจะเกิดขึ้นแก่ องค์กร ชุมชน137  
 กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสาม มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การ
รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรในการด าเนินงานการบริการสาธารณะให้
เหมาะสม ต่อปัญหาความต้องการของชุมชน ท าให้องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน า 
การรู้จักประมาณ มาประกอบการพิจารณาใช้ร่วมกับการด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะที่
ถูกต้อง ได้ตามเหตุปัจจัย ความต้องการสิ่งที่ขาดแคลน การบริการสาธารณะ อย่างพอประมาณ
ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดคุณค่า ท าให้บรรลุเป้าหมาย ได้ดีขึ้น ตามหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้ วย 
หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) นั่นเอง 
 

                                                 

 131ไพบูลย์ ช่างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2532), หน้า 17. 
132ยาเย็น เรืองจรูญศรี, การบริหารงบประมาณ, พิมพ์ครั้งที่ 1 , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศรีสมบัติ, 

2552),หน้า 9-11 
133ทินพันธุ์ นาคะตะ, การปกครองท้องถิ่น , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์อินทภาษ, 2552) , หน้า 37. 
134สัมภาษณ์ สุชาติ แสวงไวศยสุข, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง, 1 สิงหาคม 2554. 
135สัมภาษณ์ วลิาศ สุวินัย, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก, 1 สิงหาคม 2554. 

 136สัมภาษณ์ วิรัตน์ ศรีอุไร, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต, 2 สิงหาคม 2554.  
137พระสามารถ อานนฺโท (เนตรแสง), “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม”,วิทยานิพนธ์ 

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2548, 111 หน้า. 
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ง. หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) ความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคล ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน ท าให้สามารถที่เข้าใจ และรู้จักบุคคลร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดทั้งบุคคล
ทั่วไป ที่ผู้น าเข้าไปเกี่ยวข้อง138 “การรู้จักบุคคล รู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ว่าแต่ละ
คนมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่แตกต่าง กัน  ควรจะรู้จักปฏิบัติต่อ
แต่ละบุคคล”139 ซึ่งสอดคล้องกับ ค าสัมภาษณ์ของ กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวว่า “การรู้จักบุคคล 
รู้จักผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดทั้งบุคคลทั่วไป ที่ผู้บริหารเข้าไปเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
บริหารจัดการบุคลากรด้านการบริการสาธารณะเพ่ือใช้บุคลากรตรงกับหน้าที่ ความรู้ ความสามารถ 
และมีการส่งเสริมโดยการฝึกอบรม ท าให้บุคลากรท างานได้ดีตามความรู้ความสามารถของตน งาน
บรรลุตามเป้าหมาย”140 และ เฉลิมเกียรติ นพเกตุ ได้กล่าวเสริมอีกว่า “การรู้จักบุคคล รู้จักและเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ว่าแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรู้ความสามารถ และ
คุณธรรมที่แตกต่าง กัน ควรจะรู้จักปฏิบัติต่อแต่ละบุคคล น ามาวางแผนการบริการสาธารณะ ท าให้
สามารถด าเนินงานได้ถูกต้อง ลดปัญหาด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะได้”141 ซึ่ง ประสิทธิ์ 
สมบูรณ์ ได้กล่าวย้ าอีกว่า “การรู้จักบุคคล รู้จักและเข้า ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมของ
บุคลากรในองค์กร ท าให้สามารถด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดี
ขึ้น”142 และ เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร ได้กล่าวสนับสนุนอีกว่า “การรู้จักอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติ และรู้จักเลือกใช้บุคคลให้เหมาะสม ถูกกับงาน ตามความรู้ ความสามารถ และต้อง
ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ยิ่งขึ้น โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม ท าให้การด าเนินงานเป็นระบบการ
ด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะ ได้บุคลากรตรงกับงานการด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”143 

กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การเป็น
ผู้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคล ท าให้สามารถที่เข้าใจ และรู้จักบุคคลร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตลอดทั้งบุคคลทั่วไป การรู้จักบุคคล รู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล  ว่าแต่ละคนมี
บุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่แตกต่างกัน ควรจะรู้จักปฏิบัติต่อแต่ละ
บุคคลอย่างมีคุณธรรม เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ น ามาด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท าให้การด าเนินงานการบริการดีขึ้น ตามหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย 
หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) นั่นเอง 

                                                 
138พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองด ีสุรเตโช),ภาษาธรรม., (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เลี่ยง

เชียง, 2548), หน้า 170.  
139พระธรรมปฎิก, พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,  (กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, 2546), หน้า 210-219 
140สัมภาษณ์ กมล ใหม่ก๋งลาย, นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเก่า, 2 สิงหาคม 2554. 
141สัมภาษณ์ เฉลิมเกียรต ินพเกตุ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง, 2 สิงหาคม 2554. 
142สัมภาษณ์ ประสิทธิ ์สมบูรณ,์ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลคลองเขื่อน, 4  สิงหาคม 2554. 
143สัมภาษณ์ เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร, นายกองค์การบรหิารสว่นได้กลา่วว่าต าบลลาดกระทิง, 4  สิงหาคม 

2554. 
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ดังนั้น ปัญหาการด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อน า
หลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่า ในข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) หลักมัตตัญญุตา (การรู้จัก
ประมาณ) หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) และหลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) มาแก้ไข ปรับปรุง 
งานด้านการการบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือลดภาวะ การขัดแย้ง การด้อย
ประสิทธิภาพการบริหาร ความเสียหาย ต่อองค์กร ต่อชุมชน ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดความสุข ความ
เจริญ ก่อให้เกิดประโยชน์ และผลดีในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4.3  สรุปบูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม  

เมื่อน าหลักพุทธปรัชญาที่ว่าด้วยหลักสัปปุริสธรรม คือคุณธรรมของคนดี หรือสัตบุรุษอันเป็นสิ่งที่สังคม
ปรารถนา เพราะการเป็นบุคคลที่ดีในสังคมย่อมต้องอาศัย ความประพฤติ ทางกาย วาจา ใจ อยู่ในความเหมาะสม ซึ่ง
หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ144อันได้แก่ หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) ท าให้สามารถรู้วิธีการหรือ
หลักการที่จะด าเนินงาน หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) มีความมุ่งหมาย มีจุดหมาย รู้จักผลประโยชน์
ขององค์กร ชุมชน และกลุ่มในสังคมที่ตนดูแลอยู่ หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) รู้จักตนเองและ
ประเมินตนตามความเหมาะสมกับหน้าที่ หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) ที่รู้จักประมาณในการ
บริหารต่าง ๆ ทั้งของตน ผู้ร่วมงาน และองค์กร หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) รู้จักเวลาจังหวะความ
เหมาะสมในการด าเนินงาน หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน)รู้จักชุมชนและการจัดระบบของสังคมให้
ดี และปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) ท าให้สามารถ ที่เข้าใจและรู้จักบุคคลร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ประยุกต์กับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านสาธารณสุข และด้านการบริการ
สาธารณะ ส่งผลให้เกิดการบริหารงานทั้ง 5 ด้านดังกล่าวนี้ เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เกิด
คุณค่า เกิดความส าเร็จ อันเป็นผลที่ดี ท าให้การปฏิบัติงาน และการด าเนินงานราบรื่น ประสบ
ความส าเร็จส่งผลให้งานทุกอย่างทุกด้านเกิดผลดีอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต่อผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ 
และประชาชน ตลอดไป 
 การด าเนินงาน (Operation) ในงานทั้ง 5 ด้านนี้ ต้องด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ท าให้เก ิดผลส าเร็จที่ดี (Good) เนื่องจากการน าหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ มาใช้จึง
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลดี จาก บูรณาการการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม สามารถเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ“ รูปแบบการบูรณา
การการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม” 

                                                 
144อง.ฺสตฺตก.37/65/236. 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

การบริหารราชการแผ่นดินปัจจุบันเน้นการบริหารแบบใหม่(Modern Public Management) หรือเรียกว่า 
การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ มีหลักการส าคัญคือ การกระจายอ านาจ (Decentralization) เพราะใน
แต่ละสังคมได้มีการพัฒนาการข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้กระบวนการทางสังคมต้องปรับเปลี่ยนตามให้ทัน
ยุคสมัย การก าหนดทิศทาง และการด าเนินนโยบายจึงต้องมีการกระจายอ านาจให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมมากที่สุด การมอบอ านาจการปกครองให้คนในท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง มี
งบประมาณในการด าเนินงาน มีเจ้าหน้าที่ของตนเอง และมีฐานะเป็นนิติบุคคลเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นนั้น ๆ มีสิทธิในการปกครองตนเอง ด าเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ตามความ
ต้องการของท้องถิ่นท่ีไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐ  

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้าง ประกอบด้วย สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่มา
จากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย บริหารการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มีพนักงานส่วนต าบล เป็นผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และเป็นผู้รับผิดชอบร่วม
บริหารการด าเนินงาน ตามอ านาจหน้าที่ อันได้แก่ การด าเนินงาน ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านบริหาร
งบประมาณ ด้านสาธารณสุข และด้านการบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่
เล็กที่สุด มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานของตนเอง และพัฒนาแบบพ่ึงตนเองทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบล แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันในลักษณะของการด าเนินงาน จึงท าให้มีปัญหาในการ
ด าเนินงานที่ปฏิบัติไม่เหมือนกันทั้งที่ใช้กฎหมายเดียวกัน ในส่วนของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล คือ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ในการบริหาร
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และการน าหลักธรรมพุทธปรัชญาของพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลหลายแห่งจึงเกิดปัญหาในการ
ด าเนินงาน และก่อให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ สาเหตุมาจากการก าหนดนโยบายที่
ขัดต่อระเบียบกฎหมาย จึงไม่สามารถขับเคลื่อนในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ 
ความเข้าใจ และความช านาญ ในการด าเนินงาน จึงเกิดมีปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อันเป็นผลเสียหายต่อองค์กร และประชาชน การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ ต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ก าหนด และอาศัย
หลักธรรมทางพุทธศาสนา ที่ว่าด้วยหลักสัปปุริสธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานและบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือจะได้รูปแบบไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา ในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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 5.1.1 การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 5 ด้าน ได้แก่  
 ก. ด้านบริหารงานบุคคล ภายใต้กรอบของกฎหมายในการบริหารจัดการซึ่งอยู่ในกรอบ
ระเบียบข้อบังคับ ได้แก่ การบริหารจัดการบุคลากร ด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งถือว่าบุคคล เป็นปัจจัยส าคัญอย่างที่สุดที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ จาก
การที่ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานท้องถิ่นมีจ ากัด เพราะไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งได้ครบทุกอัตราที่
ต้องการ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ การคัดเลือกบุคลากร หรือความพร้อมด้านอื่น ๆ ในการ
ด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์กร จ าเป็นต้องรู้จัก
บทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล ซึ่งบางครั้งต้องอาศัยบุคลากรที่มีหน้าที่ในต าแหน่งหนึ่งไปท างานด้านอ่ืน 
ๆ ด้วย ในการวิจัยนี้ได้ศึกษาบุคคลที่เป็นผู้บริหาร ที่ก าหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติ ที่น านโยบายไป
ปฏิบัติ การด าเนินงานด้านนี้มักมีปัญหาทางด้านบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับบุคลากรขาดความรู้  
ความสามารถ ปัญหาการบังคับบัญชา ปัญหาการใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน ปัญหาการ คัดเลือก
คนเข้ามาไม่ค านึงถึงความต้องการแท้จริงขององค์การบริหารส่วนต าบล  ปัญหาการประเมินผล
บุคลากรขาดความเป็นธรรม ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้บริหารที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ และประสบการณ์ในการด าเนินงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติ บรรจุเข้ามาใหม่ ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลความเหมาะสมของ
อัตราก าลังในแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความแตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการอัตราก าลัง
แตกต่างกัน ท าให้บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ และขาดการส่งเสริมความรู้เฉพาะด้าน การ
บังคับบัญชาไม่ เป็นไปตามสายงานการบังคับบัญชา ผู้บริหารขาดการรู้จักเข้าใจบุคลากร
ผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้มีผลกระทบในด้านการปฏิบัติงาน และด้านขวัญก าลังใจ การด าเนินงาน
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผน วางระบบในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค  
 
 ข. ด้านการศึกษา เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริม
บุคลากรการศึกษาที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของการพัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมสู่ระดับการศึกษาที่สูงต่อไป และจะต้องมีการส่งเสริมบุคลากร
การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานด้านนี้มักมี ปัญหาการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ปัญหาการก าหนดนโยบายการศึกษาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการขาดความรู้
ความเข้าใจ ความช านาญทางการศึกษา ปัญหาการใช้สื่อในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ซึ่งมีสาเหตุ ขาดบุคลากรทางการศึกษา ขาดการส่งเสริมทางการศึกษา ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่ได้ค านึงถึงสถานะขององค์การบริหารส่วนต าบลของตน และก าหนดนโยบายการพัฒนา
การศึกษา โดยขาดความรู้ และความเข้าใจรวมทั้งความต้องการแท้จริงของท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีการ
วางแผน วางระบบ ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 
 ค. ด้านบริหารงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องด าเนินงานบริหารงบประมาณที่มี
อยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ การจัดท างบประมาณ ด าเนินงาน
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และตรงกับปัญหาความต้องการของชุมชน การด าเนินงานด้านนี้มักมี
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ปัญหาขาดงบประมาณ ปัญหาการจัดท างบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ ปัญหาการจัดสรร
งบประมาณไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน ปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
ความส าคัญ การจัดสรรงบประมาณอิงกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมืองท้องถิ่น อิงพวกพ้อง มีสาเหตุมา
จาก ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึง สถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วน
ต าบลของตน การบริหารงบประมาณที่ขาดความรู้ และความเข้าใจ รวมทั้งความต้องการแท้จริงของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ก็อาจจะท าให้การปรับปรุงและพัฒนานโยบายทีไ่ม่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนอย่างแท้จริง จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผน วางระบบ ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 
 ง. ด้านสาธารณสุข เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ การ
ควบคุมพาหนะน าโรค การระบาดของโรคต่าง ๆ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคและ
ระงับโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพ การอบรมให้ความรู้ การด าเนินงานด้านนี้มักมีปัญหาขาด
บุคลากรด้านสาธารณสุข ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข ปัญหาขาดการส่งเสริม
สุขภาพ ปัญหาขาดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้บริหารในองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึงสถานะขององค์การบริหารส่วนต าบลของตน ท าให้การจัดสรร
งบประมาณด้านสาธารณสุขไม่ตรงกับเป้าหมาย และเกิดความผิดพลาดไม่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนอย่างแท้จริง จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผน วางระบบ ในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
 
 จ. ด้านการบริการสาธารณะ นับว่าเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
แต่ละแห่งที่จะต้องจัดให้มีบริการสาธารณะ ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การให้บริการเกี่ยวกับ การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางน้ าและ
ทางบก การจัดบริการสาธารณะต้องทั่วถึงทุกชุมชน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีบทบาทในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างดียิ่งเพราะเป็น
หน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด จึงถือว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทที่ชัดเจนแต่ก็
ขึ้นอยู่กับแต่ละพ้ืนที่ว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และชัดเจนต่อเรื่องการบริการสาธารณะ มากน้อยเพียงใด 
การให้บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่มีความครอบคลุมพ้ืนที่จ านวนมากซึ่งจะต้องมีการก าหนด
ประเภทกิจกรรม วิธีการด าเนินงาน ตลอดจนการประเมินผล การด าเนินงานด้านนี้มักมีปัญหาขาด
งบประมาณในการบริการสาธารณะ ขาดการพัฒนาการบริการสาธารณะ ปัญหาการสร้าง
สาธารณูปโภคไม่ตรงตามความต้องการของชุมชน ขาดการสนใจ และขาดการตรวจสอบการบ ารุง 
ซ่อมแซม รักษา สาธารณูปโภคซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่รัฐจัดสรรงบประมาณมาให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลน้อยไม่เพียงพอกับงาน และสภาพปัญหา ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึง
สถานะขององค์การบริหารส่วนต าบลของตน ของปัญหาในท้องถิ่นตน จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผน 
วางระบบที่ดีมีคุณภาพ ในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะ  
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 5.1.2 หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ ได้แก่ 
 1) หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) การด าเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติจะต้องเลือก
กระท าแต่ในสิ่งที่ดีอันน ามาซึ่งประโยชน์แห่งความเจริญ ละเหตุความไม่ดี และเหตุแห่งความดีนั้นท า
ให้การรู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และความเป็นไปของการด าเนินงานหรือรู้จักหลักความจริง 
รู้วิธีการจะคิดจะท าอะไรก็มหีลักรู้เหตุว่าเมื่อกระท าสิ่งนี้จะได้ผลตอบแทนทีเ่ป็นความสุข  
 
 2) หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) การด าเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติจะต้องเลือกผล 
หรือจุดมุ่งหมายที่ดีมีประโยชน์ และการที่จะประสบผลที่ดีได้นั้นจะต้องท าเหตุให้ดีก่อน รู้ความมุ่ง
หมายและรู้จักผลที่จะเกิดขึ้น คือรู้ความมุ่งหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน กิจการที่ตนกระท ารู้ว่าที่ตนท าอยู่อย่างนั้น ด าเนินชีวิตอย่างนั้น เพื่อประสงค์ได้ประโยชน์
อะไร หรือควรจะได้ บรรลุถึงผลหรือเป้าหมายอย่างไร ที่ให้มีหน้าที่ ต าแหน่ง ฐานะ การงานอย่างนั้น
ก าหนดความมุ่งหมายอะไร กิจการงานที่ตนกระท าอยู่ในขณะนี้  เมื่อท าไปแล้วจะบังเกิดผลอย่างไร
บ้าง เป็นผลดีหรือผลเสีย ถึงจะได้ผลอันพึงปรารถนา  
 
 3) หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) รู้ตน คือการด าเนินงานของตนต้องรู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น ว่า
โดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม เป็นอย่างไร มีลักษณะแบบไหน และ
น ามาประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับตน และกระท าให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของตนก็จะท าให้
สัมฤทธิ์ผลตลอดจนรู้จักปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เจริญก้าวหน้าและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปผู้บริหารและผู้
ปฏิบัติจะต้องรู้จักประเมินตน ในฐานะและคุณธรรมที่สมควรก่อนแล้วจึงแนะน า หรือน าพาผู้อ่ืน 
องค์กร และควรปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน 
 
 4) หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) ความเป็นผู้รู้จักประมาณตน ความพอดี ความ
เหมาะสม ความสมควร ความรู้จักพอดีในการด าเนินงานกิจการที่ท า และเรื่องที่พูดลักษณะของความ
พอดี คือไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปแต่ความพอดีของแต่ละคนไม่เท่ากัน  ซึ่งแต่ละคนจึงต้องรู้จัก
ประมาณ คือความพอดีของตนเอง ส่วนการพูดพอจะก าหนดความพอดีได้ด้วยเรื่องที่พูดเวลาที่พูด
และความสนใจของผู้ฟัง ถ้าพูดมากจนไม่มีใครฟังแล้วถือว่าเกินพอดีถ้าพูดน้อยเกินไปจนไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจแก่ผู้ฟังก็ถือว่าขาดความพอดี ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักประมาณตน บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และศักยภาพขององค์กรในการด าเนินงาน 
 
 5) หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และรู้ระยะเวลาที่พึงใช้ในการ
ประกอบกิจการต่าง ๆ รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมในการด าเนินงานแต่ละกิจการที่ตนกระท า ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติจะต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับงาน รู้คุณค่าของเวลา ไม่ปล่อยเวลาไปโดยเปล่า
ประโยชน์ ท างานให้ทันกับเวลาที่ก าหนดบรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมาย  
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 6) หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) รู้ชุมชน คือรู้จักถิ่น รู้จักชุมชนรู้ในสิ่งที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติต่อท้องถิ่นของตน มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นหรือชุมชนของตน เข้าใจและปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชน ไม่รังเกียจหรือดูหมิ่น
เหยียดหยามท้องถิ่นหรือชุมชนของตน ควรให้การสงเคราะห์  ช่วยเหลือหรือบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือชุมชนของตน ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ จ าเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจในภูมิหลัง 
ระบบโครงสร้างขององค์กร ชุมชน สังคม ที่ตนเข้าไปด ารงอยู่ หรือที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะพัฒนา แก้ไข 
โดยศึกษาจากขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อของชุมชนนั้น ๆเพ่ือให้เกิดการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 
 7) หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) การด าเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติจะต้อง
ศึกษาให้เข้าใจถึงจริตนิสัยของบุคคล ผู้ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยการใช้หลักจริตทั้ง 6 ประการอัน
ได้แก่ ราคะจริต โทสจริต โมหะจริต วิตกจริต ศรัทธาจริต และพุทธจริต มาวิเคราะห์ ให้ทราบชัดถึง
จริตนิสัยของบุคคลในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วย่อมจะสามารถน าเอาเทคนิค วิธีการที่ดี 
ความมีมนุษย์สัมพันธ์ การเลือกคบเฉพาะบุคคลที่ควรคบ เลือกมิตรแท้ มีทัศนะวิสัยในการท างาน โดย
วิธีที่จะน าไปสู่ความสุจริต สัมมาชีพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งผู้บริหาร และผู้
ปฏิบัติควรไปปรับใช้ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 5.1.3 บูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม 
 การน าหลักสัปปุริสธรรม7 มาบูรณาการใช้กับงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ง 5 ด้าน
ก่อให้เกิดผลดีงานประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กล่าวคือ 

 1) ด้านบริหารงานบุคคล พบว่าได้ใช้หลักสัปปุริสธรรมข้อที่ว่าด้วย 
 ก. หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) สามารถแก้ไข  1) ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ เพราะ
ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ ความสามารถมีสาเหตุมาจากผู้บริหารที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
และประสบการณ์ในการด าเนินงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติบรรจุเข้ามาใหม่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหาร
พิจารณารู้เหตุ วิเคราะห์สาเหตุรู้วิธีการของปัญหานั้นแล้วและด าเนินงานวางแผนพัฒนาบุคลากรด้วยการส่งเสริม
บุคลากรให้มีความรู้เพ่ิมขึ้นโดยการฝึกอบรมศึกษาดูงาน หรือส่งเสริมการศึกษาจึงมีผลให้ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ 
ความสามารถหมดไป เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็น
พ้องด้วยว่า“การรู้จักเหตุ สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้
มีมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร จัดการบุคลากรอย่างมีเหตุผล มีหลักการ วิธีการที่ดี ให้การส่งเสริมความรู้บุคลากร 
ท าให้บุคลากรเกิดความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน”  
 2) ปัญหาการบังคับบัญชา มีสาเหตุมาจากการเข้ามาของบุคลากรคัดเลือกมาจากผู้มีอ านาจที่ขาดความ
ยุติธรรม ช่วยพวกพ้อง เลือกคนที่มีคุณสมบัติ ไม่เหมาะสมเข้ามาท างาน ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ท าตาม ไม่พอใจ มี
การทะเลาะแว้ง มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก การด าเนินงานจึงไม่เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้
สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหารพิจารณารู้เหตุ วิเคราะห์สาเหตุ รู้วิธีการของปัญหานั้นแล้วและด าเนินงานวางแผน
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บุคลากร จัดหาบุคลากรด้วยระบบคุณธรรม เพ่ือให้ได้คนดี มีคุณวุฒิ และมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับ
ต าแหน่ง หน้าที่ มาท างานในองค์กรด้วยความด้วยความเป็นธรรม ท าให้การบังคับบัญชาเป็นไปตามระบบสายการ
บังคับบัญชา ลดปัญหาลดความขัดแย้ง การบังคับบัญชา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงมีผลให้ปัญหาการบังคับ
บัญชาหมดไป เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วย
ว่า“การรู้จักเหตุ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการบุคลากร เพราะสามารถน ามาวางแผนบริหารจัดการ
บุคลากร ท าให้ได้บุคลากรที่ดี มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่ง มีคุณธรรม การบังคับบัญชาจึงเป็นไปตามระเบียบ
เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา ลดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรม” 
 3) ปัญหาการใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน มีสาเหตุมาจากการใช้คนไม่ถูกกับงาน การใช้คนไม่
ตรงความรู้จริงในต าแหน่งหน้าที่เฉพาะขององค์กร แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหาร
พิจารณารู้เหตุ วิเคราะห์สาเหตุ รู้วิธีการของปัญหานั้นแล้วและด าเนินงานวางแผนบุคลากร การใช้บุคลากร 
เหมาะสมกับงาน ตรงความรู้ความสามารถกับต าแหน่งหน้าที่และหน้าที่เฉพาะขององค์กร จึงมีผลให้ปัญหา
การใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงานหมดไป เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์
ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า“การรู้จักเหตุ สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริหารบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีการวางแผนที่ดีมีหลักการ วิธีการที่ดี อย่างมีเหตุผลท าให้มีจัดการบุคลากร การใช้
บุคลากร เหมาะสมกับงาน ตรงความรู้ความสามารถกับต าแหน่งหน้าทีแ่ละหน้าที่เฉพาะขององค์กร” 
 4) ปัญหาการประเมินผลบุคลากรขาดความเป็นธรรม มีสาเหตุมาจากการบุคลากรมีการแบ่ง
พรรคแบ่งพวก การด าเนินการประเมินผลจึงมีการให้ประโยชน์ต่อคนที่รักต่อพรรคพวกของตน และ
ให้โทษหรือไม่ใส่ใจกับคนที่ไม่ชอบหรือไม่ใช่พรรคพวกของตน แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดย
ผู้บริหารพิจารณารู้เหตุ วิเคราะห์สาเหตุ รู้วิธีการของปัญหานั้นแล้วและด าเนินงานวางแผนบุคลากร การ
ประเมินผลบุคลากรอย่างเป็นธรรม การประเมินผลจะต้องวางบนหลัก 3 ประการ คือ ความเป็นธรรม 
ความเป็นกลาง และความเสมอภาค จึงมีผลให้ปัญหาการประเมินผลบุคลากรขาดความเป็นธรรม หมดไป
เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า“การรู้จัก
เหตุ รู้วิธีการที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรในการประเมินผลงาน
ของบุคลาการ ตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงท าให้เกิดความเป็นธรรม ลดปัญหาได้” 
 
 ข. หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) สามารถแก้ไข 1) ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ ความสามารถ เพราะ
ปัญหาบุคลากรขาดความรู้ ความสามารถมีสาเหตุมาจากผู้บริหารที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
และประสบการณ์ในการด าเนินงาน และบุคลากรผู้ปฏิบัติบรรจุเข้ามาใหม่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหาร
พิจารณารู้ความมุ่งหมายและรู้จักผลของหลักการปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานที่มี
จุดมุ่งหมาย รู้จักผลของบุคลากรขาดความรู้ ความสามารถของปัญหานั้นแล้วและด าเนินงานวางแผนพัฒนาบุคลากร
ด้วยการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้เพ่ิมขึ้นโดยการฝึกอบรมศึกษาดูงาน หรือส่งเสริมการศึกษาจึงมีผลให้ปัญหา
บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถหมดไป เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของ
บุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า “การรู้จักผล สามารถน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
บุคลากรท าให้มีการส่งเสริมเพ่ิมความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
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 2) ปัญหาการบังคับบัญชา มีสาเหตุมาจากการเข้ามาของบุคลากรคัดเลือกมาจากผู้มีอ านาจที่ขาดความ
ยุติธรรม ช่วยพวกพ้อง เลือกคนที่มีคุณสมบัติ ไม่เหมาะสมเข้ามาท างาน ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ท าตาม ไม่พอใจ มี
การทะเลาะแว้ง มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก การด าเนินงานจึงไม่เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้
สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหารพิจารณารู้จักผลของหลักการปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานที่มี
จุดมุ่งหมายการบังคับบัญชา ของปัญหานั้นแล้วและด าเนินงานวางแผนพัฒนาบุคลากรด้วยการการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ท าให้ปัญหาการบังคับบัญชาหมดไป เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็
มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า “การรู้จักผล สามารถน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานด้าน
การบริหารจัดการบุคลากรท าให้มีการบังคับบัญชาเป็นไปตามสายการบังคับบัญชา และสร้างความสามัคคีมีความ
ยุติธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร” 
 3) ปัญหาการใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน มีสาเหตุมาจากการใช้คนไม่ถูกกับงาน การใช้คนไม่
ตรงความรู้จริงในต าแหน่งหน้าที่เฉพาะขององค์กร แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหาร
พิจารณารู้จักผลของหลักการปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานที่มีจุดมุ่งหมายการใช้
บุคลากรไม่เหมาะสมกับงานของปัญหานั้นแล้วและด าเนินงานวางแผนพัฒนาบุคลากรด้วยการด าเนินการใช้
บุคลากรเหมาะสมกับงาน ตามความรู้ความสามารถ ท าให้ปัญหาการใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงานหมดไป
เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า “การรู้จัก
ผล สามารถน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรการโดยใช้บุคลากรเหมาะสมกับ
งานตามความรู้ความสามารถท าให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น” 
 4) ปัญหาการประเมินผลบุคลากรขาดความเป็นธรรม มีสาเหตุมาจากการบุคลากรมีการแบ่ง
พรรคแบ่งพวก การด าเนินการประเมินผลจึงมีการให้ประโยชน์ต่อคนที่รักต่อพรรคพวกของตน และ
ให้โทษหรือไม่ใส่ใจกับคนที่ไม่ชอบหรือไม่ใช่พรรคพวกของตน แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดย
ผู้บริหารพิจารณารู้จักผลของหลักการปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์การประเมินผลบุคลากรของปัญหานั้น
แล้วด าเนินงานวางแผนบุคลากร การประเมินผลบุคลากรอย่างเป็นธรรม การประเมินผลจะต้องวางบนหลัก 
3 ประการ คือ ความเป็นธรรม ความเป็นกลาง และความเสมอภาค จึงมีผลให้ปัญหาการประเมินผล
บุคลากรขาดความเป็นธรรมหมดไป เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของ
บุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า“การรู้จักผล สามารถน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการบุคลากรท าให้ลดปัญหาความขัดแย้งและประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมเป็นการส่งเสริม
ด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน” 
 
 ค. หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) สามารถแก้ไขปัญหาการใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน มี
สาเหตุมาจากการใช้คนไม่ถูกกับงาน การใช้คนไม่ตรงความรู้จริงในต าแหน่งหน้าที่เฉพาะขององค์กร แต่
ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหารพิจารณารู้จักรู้จักตนเอง ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความ
ถนัด ความสามารถ และคุณธรรม รู้จักตนเอง ของปัญหานั้นแล้วและด าเนินงานวางแผนพัฒนาบุคลากรด้วยการ
ด าเนินการใช้บุคลากรเหมาะสมกับงาน ตามภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ ท าให้ปัญหาการใช้
บุคลากรไม่เหมาะสมกับงานหมดไป เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคล
อ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า “การรู้จักตนเอง ความสามารถของบุคลากรในองค์กรตามเป็นจริงว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ 
ก าลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ มาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริหารงานด้านบุคคล ท าให้บุคลากรท างานได้
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อย่างมีแบบแผน ตามความรู้ ความสามารถ คือใช้คนตรงกับงานตามความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย ท าให้บุคลากรท างานได้ดีขึ้น” 
 
 ง. หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) สามารถแก้ไข 1) ปัญหาการบังคับบัญชา มีสาเหตุมาจากการ
เข้ามาของบุคลากรคัดเลือกมาจากผู้มีอ านาจที่ขาดความยุติธรรม ช่วยพวกพ้อง เลือกคนที่มีคุณสมบัติ ไม่เหมาะสม
เข้ามาท างาน ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ท าตาม ไม่พอใจ มีการทะเลาะแว้ง มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก การด าเนินงานจึง
ไม่เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหารพิจารณาความเหมาะสม
ของบุคคล มีการบรรจุแต่งตั้งตรงตามความคุณสมบัติที่เหมาะสมกับอัตราต าแหน่ง เป็นผู้รู้จักปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมกับบุคคลท าให้สามารถที่เข้าใจ และรู้จักบุคคลร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ ที่
เกี่ยวข้องในการบังคับบัญชา ให้เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา ปัญหานั้นแล้วและด าเนินงานวางแผนพัฒนา
บุคลากรด้วยการการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ท าให้ปัญหาการบังคับบัญชาหมดไป เรื่องนี้นอกจาก
ผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า “การรู้จักบุคคล รู้จักและ
เข้าใจความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมของบุคลากรในองค์กร ท าให้สามารถด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลได้ง่าย
ขึ้นการบังคับบัญชาเป็นไปตามสายการบังคับบัญชา ลดปัญหาการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลได้” 
 2) ปัญหาการใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน มีสาเหตุมาจากการใช้คนไม่ถูกกับงาน การใช้คนไม่
ตรงความรู้จริงในต าแหน่งหน้าที่เฉพาะขององค์กร แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหาร
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคล เป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคลท าให้สามารถที่เข้าใจ 
และรู้จักบุคคลร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องในการใช้บุคลากรที่เหมาะสมกับงานของ
ปัญหานั้นแล้วและด าเนินงานวางแผนพัฒนาบุคลากรด้วยการด าเนินการใช้บุคลากรเหมาะสมกับงาน ตามความรู้
ความสามารถ ท าให้ปัญหาการใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงานหมดไปเรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษา
เอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า “การรู้จักอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารและผู้
ปฏิบัติ และรู้จักเลือกใช้บุคคลให้เหมาะสม ถูกกับงาน ตามความรู้ ความสามารถท าให้ลดปัญหา และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน” 
 
 2) ด้านการศึกษา พบว่าได้ใช้หลักสัปปุริสธรรมข้อที่ว่าด้วย 
 ก. หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) สามารถแก้ไข 1) ปัญหาการก าหนดนโยบายการศึกษา 
เพราะปัญหาการก าหนดนโยบายการศึกษามีสาเหตุมาจากการผู้ก าหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษา 
ยังขาดความรู้และความเข้าใจและประสบการณ์ในการด าเนินงานรวมทั้งความต้องการแท้จริงขององค์การ
บริหารส่วนต าบล แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหารพิจารณารู้เหตุ วิเคราะห์สาเหตุรู้วิธีการ
ด าเนินงาน เพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ก าหนดนโยบาย ท าให้ก าหนดนโยบายการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพของปัญหานั้นแล้วและด าเนินงานวางแผนพัฒนาการศึกษาการก าหนดนโยบายการศึกษาที่
ถูกต้องและให้ความส าคัญในการด าเนินงานด้านการศึกษาจึงมีผลให้ปัญหาการก าหนดนโยบายการศึกษาหมดไป
เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า“การรู้จัก
เหตุมาใช้ในการก าหนดนโยบายการศึกษาสามารถท าให้ผู้ก าหนดนโยบายการศึกษามีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
สามารถก าหนดนโยบายการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการ ท าให้มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” 
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 2) ปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพราะปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษามี
สาเหตุผู้บริหารขาดการส่งเสริมทางการศึกษาและไม่ได้ให้ความส าคัญด้านการศึกษา แต่ข้อธรรมได้ช่วย
แก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหารพิจารณารู้เหตุ วิเคราะห์สาเหตุรู้วิธีการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้บรรลุถึงผลส าเร็จตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพของปัญหานั้นแล้วและด าเนินงาน
วางแผนพัฒนาการศึกษาให้ความส าคัญด้านการศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษาจึงมีผลให้ปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
หมดไปเรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า
“การรู้จักเหตุมาใช้ในการการแผนที่ดีมีระบบท าให้ผู้บริหารให้ความส าคัญกับงานด้านการศึกษาจึงมีการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เป็นการเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงาน
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
 3) ปัญหาการใช้สื่อในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพราะปัญหาการใช้สื่อในการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสาเหตุ การขาดสื่อในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษามีไม่เพียงพอ และบุคลากรขาดความรู้ความช านาญในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหารพิจารณารู้เหตุ วิเคราะห์สาเหตุรู้วิธีการ
ด าเนินงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้สื่อในการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดหาสื่อในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัสดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษามีให้เพียงพอของปัญหานั้นแล้วและด าเนินงานวางแผนพัฒนาการศึกษาให้ความส าคัญด้าน
การศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีการฝึกอบรม
ส่งเสริมการใช้สื่อในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีประสิทธิภาพและจัดหาสื่อในการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษามีให้เพียงพอจึงมีผลให้ปัญหาการใช้สื่อ
ในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมดไปเรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้
สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า “การรู้จักเหตุมาใช้ในการก าหนดนโยบายการศึกษาสามารถ
ท าให้ก าหนดนโยบายการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการ ท าให้มีการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาอย่างเพียงพอท าให้การด าเนินงานด้าน
การศึกษาประสบผลส าเร็จ” 
 
 ข. หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) สามารถแก้ไข 1) ปัญหาการก าหนดนโยบายการศึกษา 
เพราะปัญหาการก าหนดนโยบายการศึกษามีสาเหตุมาจากการผู้ก าหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษา 
ยังขาดความรู้และความเข้าใจและประสบการณ์ในการด าเนินงานรวมทั้งความต้องการแท้จริงขององค์การ
บริหารส่วนต าบล แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหารพิจารณารู้ความมุ่งหมายรู้จักผลของ
หลักการการก าหนดนโยบายการศึกษาท าให้การด าเนินงานด้านการศึกษาตามจุดประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพของปัญหานั้นแล้วและด าเนินงานวางแผนพัฒนาการศึกษาการก าหนดนโยบายการศึกษาที่
ถูกต้องและให้ความส าคัญในการด าเนินงานด้านการศึกษาจึงมีผลให้ปัญหาการก าหนดนโยบายการศึกษาหมดไป
เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า “การรู้จัก
ผล สามารถน ามาใช้ในการส่งเสริมเพ่ิมความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานการวางแผนการก าหนด
นโยบายการศึกษา ท าให้เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
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 2) ปัญหาการใช้สื่อในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพราะปัญหาการใช้สื่อในการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสาเหตุ การขาดสื่อในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษามีไม่เพียงพอ และบุคลากรขาดความรู้ความช านาญในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยี แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหารพิจารณารู้ความมุ่งหมายรู้จักผลของหลักการ
การใช้สื่อในการเรียนการสอนการศึกษาและความพอเพียงของสื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์
ทางการศึกษาด าเนินงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้สื่อในการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดหาสื่อในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัสดุอุปกรณ์
ทางการศึกษามีให้เพียงพอของปัญหานั้นแล้วและด าเนินงานวางแผนพัฒนาการศึกษาให้ความส าคัญด้าน
การศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีการฝึกอบรม
ส่งเสริมการใช้สื่อในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีประสิทธิภาพและจัดหาสื่อในการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษามีให้เพียงพอจึงมีผลให้ปัญหาการใช้สื่อ
ในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมดไปเรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้
สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า “การรู้จักเหตุมาใช้ในการก าหนดนโยบายการศึกษาสามารถ
ท าให้ก าหนดนโยบายการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการท าให้มีการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้สื่อในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีประสิทธิภาพและจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ทางการศึกษาอย่างเพียงพอท าให้การด าเนินงานด้านการศึกษาประสบผลส าเร็จ” 
 
 ค. หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) สามารถแก้ไขปัญหาการใช้สื่อในการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพราะปัญหาการใช้สื่อในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสาเหตกุาร
ขาดสื่อในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษามีไม่เพียงพอ และ
บุคลากรขาดความรู้ความช านาญในการใช้สื่อและเทคโนโลยี แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดย
ผู้บริหารพิจารณารู้จักประมาณ รู้จักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรในการด าเนินงานการใช้
งบประมาณให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ในการบริหารและการจัดท างบประมาณ เมื่อรู้จักการประมาณ
แล้วจัดสรรงบประมาณได้ตรงเป้าหมายอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์เกิดความคุ้มค่าอย่างสูงสุด 
ท าให้องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีผลให้ปัญหาการใช้สื่อในการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมดไป เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืน
ยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า “การรู้จักประมาณ มาใช้ในการส่งเสริมการศึกษาตามงบประมาณและใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่าคุ้มค่า มีการบริหารเป็นระบบ แก้ไขปัญหาการใช้สื่อในการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลดความเสียหาย เสียเวลา สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ท าให้
การด าเนินการศึกษาดีขึ้น” 
 
 3) ด้านบริหารงบประมาณ พบว่าได้ใช้หลักสัปปุริสธรรมข้อที่ว่าด้วย 
 ก. หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) สามารถแก้ไข 1) ปัญหาการจัดท างบประมาณไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ เพราะปัญหาการจัดท างบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ มีสาเหตุมาจากผู้บริหารยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการด าเนินงานบริหารงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่ข้อธรรมได้ช่วย
แก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหารพิจารณารู้เหตุ รู้หลักการ รู้วิธีการจัดท างบประมาณของปัญหานั้นแล้ว และ
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ด าเนินงานวางแผนพัฒนาด้านงบประมาณด้วยการส่งเสริมให้มีความรู้ด้านการบริหารงบประมาณโดยการฝึกอบรม 
การจัดท างบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงมีผลให้ปัญหาการจัดท างบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ
หมดไป เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า
“การรู้จักเหตุ สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานด้านการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้มีมี
การวางแผนจัดท างบประมาณเป็นระบบเป็นไปตามตามระเบียบกฎหมายอย่างมีหลักการ วิธีการที่ดีอย่างถูกต้อง”  
 2) ปัญหาการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและปัญหาการใช้จ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามความส าคัญ เพราะปัญหาการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของชุมชนและปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามความส าคัญ  มีสาเหตุมาจาก
ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึงความส าคัญของการใช้งบประมาณ และความ
ต้องการแท้จริงชุมชน แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหารพิจารณารู้เหตุ รู้หลักการ รู้วิธีการ
จัดท างบประมาณวิเคราะห์ ความส าคัญ และความต้องการของชุมชนของปัญหานั้นแล้ว และด าเนินงานวางแผน
ด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและปัญหา
การใช้จ่ายงบประมาณตามความส าคัญ จึงมีผลให้ปัญหาการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของชุมชนและปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามความส าคัญหมดไป เรื่องนี้นอกจาก
ผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า“การรู้จักเหตุ สามารถ
น ามาใช้ในการด าเนินงานด้านการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้มีมีการวางแผนจัดท า
งบประมาณเป็นระบบเป็นไปตามความส าคัญ ความต้องการของชุชน ท าให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า แก้ไขปัญหา
ได้ตรงเป้าหมายการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”  
 3) ปัญหาการจัดสรรงบประมาณอิงกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมืองท้องถิ่น พวกพ้อง เพราะ
ปัญหาปัญหาการจัดสรรงบประมาณอิงกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมืองท้องถิ่น พวกพ้อง มีสาเหตุมาจาก
ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึงความเป็นธรรม ความส าคัญ ความต้องการที่แท้จริง
ของปัญหา จัดสรรงบประมาณอิงกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางการเมืองท้องถิ่น พวกพ้อง ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง แก้ไขปัญหาไม่ตรงเป้าหมาย แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหารพิจารณารู้เหตุ รู้
หลักการ รู้วิธีการจัดท างบประมาณของปัญหานั้นแล้ว และด าเนินงานวางแผนพัฒนาพัฒนาด้านงบประมาณด้วย
การจัดล าดับความส าคัญและความต้องการของชุมชนที่แท้จริง จึงมีผลให้ปัญหาการจัดสรรงบประมาณอิงกลุ่ม
ผู้มีอิทธิพลทางการเมืองท้องถิ่น พวกพ้องหมดไป ลดปัญหาความขัดแย้ง และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์
และคุ้มค่า เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า
“การรู้จักเหตุ สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานด้านการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้มีมี
การวางแผนจัดท างบประมาณเป็นระบบเป็นไปตามความส าคัญ ความจ าเป็นและความต้องการของชุมชน ท าให้การ
ด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ”  
 
 ข. หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) สามารถแก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชนและปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามความส าคัญ เพราะปัญหาการ
จัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามความส าคัญ มีสาเหตุมาจากผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึงความส าคัญของ
การใช้งบประมาณ และความต้องการแท้จริงชุมชน แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหาร
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พิจารณารู้ความมุ่งหมายรู้จักผลของการจัดสรรงบประมาณที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้
งบประมาณ เพราะสามารถจัดสรรได้ตรงตามความส าคัญและความต้องการในการใช้งบประมาณ
แก้ไขปัญหาได้จริง ลดภาวะการสิ้นเปลืองงบประมาณ ท าให้เกิดผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องนี้
นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า“การใช้หลักสัปปุ
ริสธรรม ข้อหลักรู้จักผล การรู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล ของการจัดท างบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ ได้ตาม
ความส าคัญตรงเป้าหมาย ตรงตามความต้องการของชุมชน การด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณที่ดีมี
ประสิทธิภาพสามารถท าให้เกิดความเป็นธรรม ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ” 
 
 ค. หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) สามารถแก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไป
ตามความต้องการของชุมชนและปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามความส าคัญ เพราะ
ปัญหาการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามความส าคัญ  มีสาเหตุมาจากผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึง
ความส าคัญของการใช้งบประมาณ และความต้องการแท้จริงชุมชน แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหา
โดยผู้บริหารพิจารณารู้จักประมาณ รู้จักความพอดีความพอเหมาะพอสมควรในการด าเนินงานการใช้
งบประมาณให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมการบริหารและการจัดสรรงบประมาณ เมื่อรู้จักการประมาณ
แล้วท าให้องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ตามเหตุปัจจัยความต้องการสิ่งที่ขาดแคลน 
เพ่ือจัดสรรงบประมาณได้ตรงเป้าหมายอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความคุ้มค่า ท าให้การ
ด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณได้ผลดีขึ้น ลดภาวะการสิ้นเปลืองงบประมาณ ท าให้เกิดผลส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็น
พ้องด้วยว่า“การรู้จักประมาณมาใช้ในการวางแผนที่ดี มีการจัดระบบ การพัฒนาการจัดท างบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกับปัญหาตามความต้องการของชุมชนอย่างทั่วถึง การใช้จ่ายงบประมาณ
ตามความส าคัญ ท าให้การบริหารงานด้านงบประมาณมีประสิทธิภาพ”และ 
 
 ง. หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) สามารถแก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชนและปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามความส าคัญ เพราะปัญหาการ
จัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามความส าคัญ มีสาเหตุมาจากผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึงความส าคัญของ
ชุมชนสังคม ความแตกต่างระหว่างชุมชนสังคม และการจัดระบบของสังคมให้ดีการใช้งบประมาณ 
ตามความต้องการแท้จริงชุมชน แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหารพิจารณาการรู้จักชุมชน 
ความแตกต่างระหว่างชุมชนสังคม และการจัดระบบของสังคมให้ดีจัดท างบประมาณวิเคราะห์ ความส าคัญ 
และความต้องการของชุมชนของปัญหานั้นแล้ว และด าเนินงานวางแผนด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณ และจัดสรร
งบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณตามความส าคัญ 
ของแต่ละชุมชน จึงมีผลให้ปัญหาการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและปัญหา
การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามความส าคัญหมดไป เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มี
ค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า “การรู้จักชุมชนที่ดี ลักษณะภูมิอากาศภูมิประเทศของ
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แต่ละชุมชน และปัญหาความต้องการของแต่ละชุมสามารถวางแผนจัดท างบประมาณ และจัดสรร
งบประมาณได้อย่างถูกต้องท าให้เกิดผลดี คือลดปัญหาการใช้งบประมาณ และความขัดแย้งลงได้”  
 

4) ด้านสาธารณสุข พบว่าได้ใช้หลักสัปปุริสธรรมข้อที่ว่าด้วย 
 ก. หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) สามารถแก้ไข 1) ปัญหาขาดบุคลากรด้านสาธารณสุขและ 
ปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เพราะปัญหาขาดบุคลากรด้านสาธารณสุข
และ ปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข มีสาเหตุมาจากผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึงสถานะขององค์การบริหารส่วนต าบลของตน  ไม่จัดหาบุคลากรไม่ให้
ความส าคัญกับงานด้านสาธารณสุขขาดการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข 
แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหารพิจารณารู้เหตุ รู้วิธีการบริหารงานด้านสาธารณสุขของปัญหา
นั้นแล้ว และด าเนินงานวางแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขด้วยการจัดหาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เพียงพอเหมาะสมกับ
ปริมาณงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมให้มีความรู้ด้านสาธารณสุขโดยการฝึกอบรม ท าให้การด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขมีประสิทธิภาพ จึงมีผลให้ปัญหาการด าเนินงานด้านสาธารณสุข หมดไป เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จาก
การศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า “การรู้จักเหตุ สามารถน ามาใช้ในการ
ด าเนินงานด้านการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มีการใช้แผนพัฒนาด้านสาธารณสุขของ
องค์การบริหารส่วนต าบล การจัดหาบุคลากรให้เหมาะสมเพียงพอกับปริมาณงานด้านสาธารณสุขมี
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน” 
 2) ปัญหาขาดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข เพราะปัญหาขาดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
ด้านสาธารณสุข มีสาเหตุมาจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ความส าคัญในการจัดหา
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหารพิจารณารู้เหตุ รู้
วิธีการจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมและเพียงพอ ของปัญหานั้นแล้วและด าเนินงาน
วางแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขด้วยการจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขให้เพียงพอเหมาะสมกับงาน
ด้านสาธารณสุข ท าให้การด าเนินงานด้านสาธารณสุขมีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาการควบคุมและ
ป้องกันโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีผลให้ปัญหาการด าเนินงานด้านสาธารณสุข หมดไป เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้
จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า “การรู้จักเหตุสามารถน ามาใช้ใน
การด าเนินงานด้านการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มีการวางแผนการจัดหาเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ด้านสาธารณสุขได้เหมาะสมเพียงพอกับปริมาณงาน การด าเนินงานด้านสาธารณสุขมีความรวดเร็วทัน
เหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาการควบคุมและป้องกันโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
 3) ปัญหาขาดการส่งเสริมสุขภาพ เพราะปัญหาขาดการส่งเสริมสุขภาพ มีสาเหตุมาจากผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ความส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพ แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหา
โดยผู้บริหารพิจารณารู้เหตุ รู้ความส าคัญสุขภาพกายสุขภาพจิตของบุคลากร ของปัญหานั้นแล้วและด าเนินงาน
วางแผนจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากร มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ส่งเสริมการออกก าลัง
กาย และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ จึงมีผลให้ปัญหาขาดการส่งเสริมสุขภาพหมดไป เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จาก
การศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า “การรู้จักเหตุสามารถน ามาใช้ในการ
ด าเนินงานด้านการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มีการใช้แผนพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพจัด
ให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน” 
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 ข. หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) ปัญหาขาดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข เพราะปัญหาขาด
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข มีสาเหตุมาจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ความส าคัญในการ
จัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการใช้งานหรือการระบาดของโรค แต่ข้อธรรมได้
ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหารพิจารณารู้จักช่วงเวลาในการจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข ให้
เหมาะสมตรงเป้าหมายที่แท้จริงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามกาลเวลา ก่อให้เกิดความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ผลดีขึ้น ของปัญหานั้นแล้วและด าเนินงานวางแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขด้วยการจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้าน
สาธารณสุขให้เพียงพอเหมาะสมกับงานด้านสาธารณสุข ตามช่วงเวลาการใช้งานหรือการระบาดของโรค ท าให้การ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุขมีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาการควบคุมและป้องกันโรค ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีผลให้ปัญหาการขาดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขหมดไป เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จาก
การศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า “การรู้จักกาลสามารถน ามาใช้ใน
การด าเนินงานด้านการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มีการวางแผนการจัดหา
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขได้เหมาะสมเพียงพอกับปริมาณงาน การด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข ตามช่วงเลาการใช้งาน หรือจัดให้มีความพร้อมที่ใช้งาน เพ่ือความรวดเร็วทันเหตุการณ์ใน
การแก้ไขปัญหาการควบคุมและป้องกันโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

 
 5) ด้านการบริการสาธารณะ พบว่าได้ใช้หลักสัปปุริสธรรมข้อที่ว่าด้วย 
 ก. หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) สามารถแก้ไข 1) ปัญหาขาดงบประมาณในการบริการสาธารณะ 
เพราะปัญหาขาดงบประมาณในการบริการสาธารณะ มีสาเหตุมาจากการที่รัฐจัดสรรงบประมาณมาให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลน้อยไม่เพียงพอกับงาน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขาดการวางแผนการจัด
งบประมาณในการบริการสาธารณะ ไม่ได้ค านึงถึงสถานะขององค์การบริหารส่วนต าบลของตน แต่ข้อธรรม
ได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหารพิจารณารู้เหตุ รู้วิธีการบริหารงานงบประมาณในการบริการสาธารณะ ของ
ปัญหานั้นแล้ว และด าเนินงานวางแผนพัฒนางบประมาณในการบริการสาธารณะให้เหมาะสมกับปริมาณงานด้านการ
บริการสาธารณะ ท าให้ลดปัญหาการด าเนินงานด้านบริการสาธารณะ จึงมีผลให้ปัญหาการขาดงบประมาณในการ
บริการสาธารณะ หมดไป เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยัน
เห็นพ้องด้วยว่า “การรู้จักเหตุเมื่อน ามาใช้ในการวางแผนการบริการสาธารณะที่ดีเกิดประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า ลดปัญหาการขาดงบประมาณในการบริการสาธารณะ และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุข” 
 
 ข. หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) สามารถแก้ไขปัญหาขาดการพัฒนาการบริการสาธารณะ 
เพราะปัญหาขาดการพัฒนาการบริการสาธารณะ มีสาเหตุมาจากผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลขาด
งบประมาณการพัฒนาการบริการสาธารณะขาดการวางแผนการบริการ แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดย
ผู้บริหารพิจารณารู้จักประมาณ รู้จักความพอดีความพอเหมาะพอสมควรในการด าเนินงานการใช้
งบประมาณให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการพัฒนาการบริการสาธารณะ เมื่อรู้จักการประมาณแล้วท าให้
การบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะ ได้ผลดีขึ้น เรื่องนี้
นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า“การรู้จัก
ประมาณมาใช้ในการวางแผนที่ดี มีการจัดระบบ การพัฒนาการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพ การ
พัฒนาการบริการสาธารณะ  ท าให้การด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะ ได้ผลดีขึ้นประชาชนเกิดความพึงพอใจ” 
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 ค. หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) สามารถแก้ไขปัญหาการสร้างสาธารณูปโภคไม่ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน และปัญหาการก่อสร้างสาธารณูปโภคไม่ตรงกับช่วงเวลา เพราะปัญหาการสร้างสาธารณูปโภคไม่
ตรงตามความต้องการของชุมชน และปัญหาการก่อสร้างสาธารณูปโภคไม่ตรงกับช่วงเวลา มีสาเหตุมาจากผู้บริหาร
ในองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ค านึงถึงความส าคัญของชุมชนสังคม ความแตกต่างระหว่างชุมชน
สังคม และการจัดระบบของสังคมให้ดีการบริการสาธารณะตามความต้องการแท้จริงชุมชน แต่ข้อธรรมได้
ช่วยแก้สาเหตุของปัญหาโดยผู้บริหารพิจารณาการรู้จักชุมชน ความแตกต่างระหว่างชุมชนสังคม และการ
จัดระบบของสังคมให้ดีการบริการสาธารณะ วิเคราะห์ ความส าคัญ และความต้องการของชุมชนของปัญหานั้นแล้ว 
และด าเนินงานวางแผนด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะ และการสร้างสาธารณูปโภคตรงตามความต้องการของ
ชุมชน และการก่อสร้างสาธารณูปโภคตรงกับช่วงเวลา จึงมีผลให้การสร้างสาธารณูปโภคตรงตามความต้องการของ
ชุมชน และปัญหาการก่อสร้างสาธารณูปโภคไม่ตรงกับช่วงเวลาหมดไป เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสาร
แล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า “การรู้จักชุมชนที่ดี ลักษณะภูมิอากาศภูมิ
ประเทศของแต่ละชุมชน และปัญหาความต้องการของแต่ละชุมสามารถวางแผนการสร้างสาธารณูปโภค
ตรงตามความต้องการของชุมชน และการก่อสร้างสาธารณูปโภคตรงกับช่วงเวลาได้อย่างถูกต้องท าให้เกิดผลดี ลด
ปัญหาด้านการบริการสาธารณะและความขัดแย้งลงได”้  
 
 ง. หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) สามารถแก้ไขปัญหาขาดการสนใจ และตรวจสอบสาธารณูปโภค 
เพราะปัญหาขาดการสนใจ และตรวจสอบสาธารณูปโภค มีสาเหตุมาจากขาดการสนใจและขาดการ
ตรวจสอบสาธารณูปโภค ขาดการบ ารุง ซ่อมแซม รักษาสาธารณูปโภค แต่ข้อธรรมได้ช่วยแก้สาเหตุของ
ปัญหาโดยผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาความเหมาะสมของบุคคล มีการใช้บุคคลตาม
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับปฏิบัติงาน การตรวจสอบสาธารณูปโภค ของปัญหาในท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องมี
การวางแผน วางระบบที่ดีมีคุณภาพ มีความเหมาะสมของบุคคลในการบ ารุง ซ่อมแซม รักษา 
สาธารณูปโภค ตรวจสอบสาธารณูปโภค การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการบริการ
สาธารณะ ลดความสิ้นเปลืองของงบประมาณ ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ท าให้ลดความเสียหายด้านสาธารณูปโภค 
เรื่องนี้นอกจากผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารแล้วก็มีค าให้สัมภาษณ์ของบุคคลอ่ืนยืนยันเห็นพ้องด้วยว่า 
“การรู้จักบุคคล รู้จักและเข้าใจความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบใช้บุคคล ท าให้สามารถตรวจสอบ
สาธารณูปโภค บ ารุงซ่อมแซม รักษาสาธารณูปโภค ลดความสิ้นเปลืองสาธารณูปโภคใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า” และ“การรู้จักบุคคล รู้จักและเข้าความรู้ความสามารถ และคุณธรรมของบุคลากรสามารถ
ด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะ ตรวจสอบสาธารณูปโภค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดีข้ึน” 

เมื่อน าหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ อันได้แก่ หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) หลักอัตถัญญุ
ตา (การรู้จักผล) หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) หลักกาลัญญุตา 
(การรู้จักกาล) หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) และปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) มาใช้ประยุกต์กับ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านสาธารณสุข และด้านการบริการสาธารณะ ส่งผลให้เกิดการ
บริหารงานทั้ง 5 ด้านดังกล่าวนี้ เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เกิดคุณค่า เกิดความส าเร็จ อัน



 143 

เป็นผลที่ดี ท าให้การปฏิบัติงาน และการด าเนินงานราบรื่น ประสบความส าเร็จส่งผลให้งานทุกอย่าง
ทุกด้านเกิดผลดีอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งต่อองค์กรและประชาชนตลอดไป 
 การด าเนินงาน (Operation) ในงานทั้ง 5 ด้านนี้ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการ
ด าเนินงานจะประสบความส าเร็จอย่างราบรื่นก่อให้เกิดผลที่ดี (Good) เนื่องจากการน าหลักสัปปุริส
ธรรม 7 ประการมาใช้จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลดี จากบูรณาการการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม สามารถเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่
เกี่ยวกับ “ รปูแบบการบูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม” 
 
5.2 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ คือท าให้ทราบว่าการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลย่อมเกิดปัญหาได้แต่ปัญหาเหล่านั้นสามารถแก้ไขได้โดยการน าหลักสัปปุริสธรรมมาบูรณา
การการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อน าหลักสัปปุริสธรรมมาบูรณาการการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแล้วย่อมก่อให้เกิดผลดี คือการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพโดยสามารถสรุปเป็นรูปแบบการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทีบู่รณาการด้วยหลักสัปปุริสธรรมแล้วก่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือสรุปเป็น MODEL ไดด้ังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาพแผนภูมิที่ 5.1 “GEO” MODEL 

 

 

ภาพแผนภูมิที ่5.1 “GEO” MODEL 

การด าเนินงานด้วยหลกัสัปปุริสธรรม 

หลกัสัปปุ 

ริสธรรม 

 

การด าเนินงาน 

GEO 



 144 

 

ค านิยามเชิงความคิดตามกรอบแนวคิดของ “GEO” MODEL 

 G = Good  หมายถึง  ด ี
 E = Efficiency  หมายถึง ประสิทธิภาพ 
 O = Operation  หมายถึง การด าเนินงาน 
 
 5.2.1 Good ดี หมายถึงการด าเนินงานที่ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องใช้หลักสัปปุริส
ธรรมมารบูรณาการ เพราะเป็นหลักธรรมที่มีคุณค่าเหมาะสมและสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ การด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ด้าน
สาธารณสุข และด้านการบริการสาธารณะ ได้ผลส าเร็จดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.2.2 Efficiency ประสิทธิภาพ หมายถึงองค์กรที่ได้ด าเนินงานด้วยการน าหลักสัปปุริส
ธรรมมาประยุกต์ใช้ เพราะหลักธรรมสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ท าให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีศักยภาพ ลดปัญหาและอุปสรรค ลดความขัดแย้งในการด าเนินงานขององค์กร 
ส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2.3 Operation การด าเนินงาน หมายถึงการด าเนินงานขององค์กรที่ได้ใช้หลักสัปปุริส
ธรรมมาประยุกต์ใช้แล้ว ท าให้องค์กรมีการวางแผนที่ดีมีระบบต่อการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ เพราะการด าเนินงานที่ใช้หลักธรรมสมารถท าให้การด าเนินงานการก าหนดนโยบายได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม บริหารจัดการบุคลากรได้ตรงความรู้ ความสามารถ ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 
จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับปัญหาความต้องการ สามารถลดปัญหาอุปสรรค ลด
ความไม่เป็นธรรม ลดความขัดแย้งในองค์กรชุมชน ลดความเสียหายความสิ้นเปลืองของทรัพยากร ท าให้องค์กรสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีแบบแผน ก าหนดนโยบายได้ตรงเป้าหมายตรงตามความต้องการของปัญหาที่เกิดขึ้นและใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดคุณค่า อันเป็นผลที่ดีท าให้การปฏิบัติงานและการด าเนินงานอย่างราบรื่น 
ก่อให้เกิดผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ดังนั้น การด าเนินงานขององค์กรที่ได้น าหลักสัปปุริสธรรมมาบูรณาการใช้ท าให้เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เมื่อมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพแล้วย่อมส่งผลแห่งความส าเร็จที่
ดีขึ้นอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างยั่งยืน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจัย พบว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มีอุปสรรค ปัญหาที่พบ 
ในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านบริหารงบประมาณ ด้านสาธารณสุข และด้านบริการ
สาธารณะ จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า การน าหลักสัปปุริสธรรม มาบูรณาการการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติเข้าใจหลักสัปปุริสธรรม ควรมีการพัฒนา 
ปรับปรุงนโยบายการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการวางแผนที่ดี (ที่ใช้หลักธรรม
ข้อที่ว่าด้วยการรู้จักเหตุ การรู้จักผล การรู้จักตน การรู้จักประมาณ การรู้จักกาล การรู้จักชุมชน และ
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การรู้จักบุคคล) มีการด าเนินงานเป็นระบบ (ที่ใช้หลักธรรมข้อที่ว่าด้วยการรู้จักเหตุ การรู้จักผล การรู้จักตน 
การรู้จักประมาณ และการรู้จักบุคคล) มีความเป็นธรรม (ที่ใช้หลักธรรมข้อที่ว่าด้วยการรู้จักเหตุ และการ
รู้จักผล) และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน องค์กร และชุมชนอย่างแท้จริง และจัดให้มี
การพัฒนาเพ่ิมองค์ความรู้ ความสามารถ เพ่ิมประสบการณ์ โดยการส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม 
ให้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติโดยองค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม
การศึกษา และจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการสร้างเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบต่อไปในอนาคต 
 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 การวิจัยนี้  เป็นการศึกษา บูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย
หลักสัปปุริสธรรม หากมีผู้ประสงค์จะท าวิจัยในเรื่องนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะต้องท าการวิจัยทีใ่กล้เคียงกับ
เรื่องดังกล่าวควรศึกษาเกี่ยวกับระบบแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และในสังคม
ชุมชนก็จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากขึ้น 
 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจะได้ศึกษาวิจัยตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1) ศึกษาวิเคราะห์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้หลักธรรม 
 2) ศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้หลักพุทธ
ปรัชญาในอนาคต  
 3) ศึกษากลยุทธการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ด้วยหลักพุทธปรัชญา 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 
1. พระราชมงคลรังษี วิ. (ดร.)  

วุฒิการศึกษา 
 

 
 
ต าแหน่ง 

 
-   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
-   พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
-   น.ธ.เอก   
-   เจ้าคณะอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
    ประธานคณะกรรมการการศึกษา 

2. พระครูสุตธรรมาภรณ์ (ดร.)  
วุฒิการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

              ต าแหน่ง 

 
     ปริญญาตรี (พธ.บ.) สาขาปรัชญา  จาก มหาวิทยาลัย มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
     ปริญญาโท สาขาปรัชญา (M.A. Philosophy)  จาก
มหาวิทยาลัยมัทราส  เมืองเชนไน  ประเทศอินเดีย 
     ปริญญาเอก สาขาปรัชญา (Ph.D. Philosophy)  
มหาวิทยาลัยมัทราส  เมืองเชนไน  ประเทศอินเดีย  
-    น.ธ.เอก  ป.ธ.4   
-   อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ห้องเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     พระปริยัตินิเทศก์ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     พระจริยานิเทศประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 

     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (พระอารามหลวง) 
3. ผศ.พิเศษ ดร.สุกิจ  ชัยมุสิก 

วุฒิการศึกษา 
 
 
ต าแหน่ง 

 
-   Ph.D. (Political Science), Banaras Hindu University-       
    M.A. (Political Science), Banaras Hindu University 
-   B.A. (Political Science), Banaras Hindu University 
-   อาจารย์พิเศษประจ าบัณฑิตวิทยาลัย   
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

 
เรื่อง   บูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยหลักสัปปุริสธรรม 
 แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่2  ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ตอนที่3  ข้อมูลเกี่ยวกับการน าหลักสัปปุริสธรรมบูรณาการกับการด าเนินงานขององค์การ
ส่วนต าบล 
 
ตอนที1่  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 

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

2. ระดับการศึกษา........................................................................... ..................................... 
3. สถานที่ท างาน............................................................................ ..................................... 
4. ต าแหน่ง................................................................................. ......................................... 
5. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล.......................................... 

จ านวน...............ปี .......................สมัย 
 
ตอนที2่  ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่านรู้จักขอบเขตการด าเนินงาน 5 ด้านขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือไม่
.................................................................................................. ........................................................... .

........................................................................................ ............................................... ...................  
2.1 ด้านการบริหารงานบุคคล

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

.................................................................................................. ........................................................ 
2.2 ด้านการศึกษา

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

.................................................................................................. ........................................................ 
2.3 ด้านบริหารงบประมาณ

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

.................................................................................................. ........................................................ 
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2.4 ด้านสาธารณสุข
.................................................................................................. ..............................................................
................................................................................... ....................................................................... 

2.5 ด้านการบริการสาธารณะ
.................................................................................................. ..............................................................
.................................................................................................. ........................................................ 
ตอนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับการน าหลักสัปปุริสธรรมบูรณาการกับการด าเนินงานขององค์การส่วนต าบล 

ท่านคิดว่าจะน าหลักสัปปุริสธรรมมาบูรณาการ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ได้
หรือไม ่……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………........................................................ .....................
.................................................................... 
3.1 ท่านคดิว่าจะน าหลักธัญมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) มาบูรณาการ การด าเนนิงานขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
ด้านการบริหารงานบุคคล....................................................................... ............................................. 
.................................................................................................. ........................................................... 
ด้านการศึกษา................................................................ ...................................................................... 
ด้านบริหารงบประมาณ................................................................................ ....................................... 
ด้านสาธารณสุข................................................................................................................................... 
ด้านการบริการสาธารณะ.............................................................................. ....................................... 
3.2 ท่านคดิว่าจะน าหลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล)มาบูรณาการ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ด้านการบริหารงานบุคคล............................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................................ 
ด้านการศึกษา...................................................................................... ................................................ 
ด้านบริหารงบประมาณ................................................................................ ....................................... 
ด้านสาธารณสุข..................................................................................... .............................................. 
ด้านการบริการสาธารณะ.............................................................................. ....................................... 
3.3 ท่านคดิว่าจะน าหลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน)มาบูรณาการ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
 ด้านการบริหารงานบุคคล
.................................................................................................. ........................................................... 
......................................................................... .................................................................................... 
ด้านการศึกษา...................................................................................... ................................................ 
ด้านบริหารงบประมาณ................................................................................ ....................................... 
ด้านสาธารณสุข..................................................................................... .............................................. 
ด้านการบริการสาธารณะ.............................................................................. ....................................... 
3.4 ท่านคดิว่าจะน าหลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ)มาบูรณาการ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
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ด้านการบริหารงานบุคคล............................................................................. ....................................... 
.................................................................................................. ........................................................... 
ด้านการศึกษา...................................................................................... ................................................ 
ด้านบริหารงบประมาณ.................................................................... ................................................... 
ด้านสาธารณสุข……………………………………………………………………………………... 
ด้านการบริการสาธารณะ.............................................................................. ....................................... 
3.5 ท่านคดิว่าจะน าหลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล).มาบูรณาการ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ด้านการบริหารงานบุคคล............................................................................. ....................................... 
.................................................................................................. .......................................................... 
ด้านการศึกษา...................................................................................... ................................................ 
ด้านบริหารงบประมาณ................................................................................ ....................................... 
ด้านสาธารณสุข..................................................................................... .............................................. 
ด้านการบริการสาธารณะ.............................................................................. ...................................... 
3.6 ท่านคดิว่าจะน าหลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน).มาบูรณาการ การด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วน
ต าบล 
ด้านการบริหารงานบุคคล............................................................................. ....................................... 
.................................................................................................. .......................................................... 
ด้านการศึกษา...................................................................................... ................................................ 
ด้านบริหารงบประมาณ....................................................................................................................... 
ด้านสาธารณสุข..................................................................................... .............................................. 
ด้านการบริการสาธารณะ.............................................................................. ...................................... 
3.7 ท่านคดิว่าจะน าหลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล)มาบูรณาการ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
ด้านการบริหารงานบุคคล.................................................................................................................... 
.................................................................................................. .......................................................... 
ด้านการศึกษา...................................................................................... ................................................ 
ด้านบริหารงบประมาณ................................................................................ ....................................... 
ด้านสาธารณสุข..................................................................................... .............................................. 
ด้านการบริการสาธารณะ......................................................................... ............................................ 
 

เมื่อน าหลักสัปปปุริสธรรมมาบูรณาการแล้วย่อมท าให้การด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดีขึ้น อย่างไร  
.................................................................................................. ..............................................................
.................................................................................................. ..............................................................
....................................................................................................................................................... 
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ท่านเห็นด้วยกับการที่ควรน าหลักสัปปุริสธรรมมาบูรณาการการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพราะ  
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................                             
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
.................................................................................................. ..............................................................
.................................................................................................. ..............................................................
.................................................................................. ..............................................................................
.................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................................... .. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์เก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์เก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
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รายชื่อผู้ให้การสัมภาษณ์ 

 
 1. วิรัตน์ ศรีอุไร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนครเนื่องเขต องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองนครเนื่องเขต อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 2. สุรพล ชุณหกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบล
เสม็ดเหนือ อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 3. ณรงค์ ศรีอุไร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ องค์การบริหารส่วนต าบลโพรง
อากาศ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 4. สุชาติ แสวงไวศยสุข นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสองคลอง องค์การบริหารส่วนต าบล
สองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 5. วิลาศ สุวินัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ตีนนก อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 6. กมล ก๋งใหม่ลาย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เก่า อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 7. เฉลิมเกียรติ์ ศรีเสาวคนธร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 8. เฉลิมเกียรติ์ นพเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบล
หัวส าโรง อ าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 9. ด ารัส พุทธรักษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงน้อย  องค์การบริหารส่วนต าบลดง
น้อย อ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 10. หลิม สาธุชาติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  

11. ประสิทธิ์ สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเขื่อน อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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ภาคผนวก จ. 
บทสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 178 

สรุปบทสัมภาษณ์ 
 

การสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ผู้วิจัย ประเด็นที่ 1 ท่านรู้จักขอบเขตการด าเนินงาน 5 ด้านขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือไม่  
 ผู้ให้สัมภาษณ์ : การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 5 ด้าน ได้แก่ งานด้าน
บริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านบริหารงบประมาณ ด้านสาธารณสุข และด้านการบริการ
สาธารณะ เป็นอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่ต้องด าเนินงาน ดังนี้ 

1)  ด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก ่การบริหารจัดการบุคลากร  เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่ก าหนดไว้ 
2) ด้านการศึกษา ได้แก่ การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมการศึกษา มีการ

สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา และมีการส่งเสริมครูผู้ดูแลเด็กเล็กให้ได้รับการศึกษาเพ่ิมเติม มี
การส่งไปฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

3) ด้านบริหารงบประมาณ ได้แก่ การจัดท างบประมาณ มีการจัดท าเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย มีแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล และด าเนินจัดสรรงบประมาณตามความ
เหมาะสม และความต้องการของประชาชน ซึ่งได้จัดระดับไว้ในแผนการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอยู่แล้ว และค านึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณ 

4) ด้านสาธารณสุข ได้แก่ การป้องกันโรค เช่นการพ่นหมอกควันก าจัดยุง หรือแมลงพาหะ รณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมีการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร 
และประชาชน เช่นส่งเสริมการออกก าลังกาย การตรวจสุขภาพประจ าปี และการแข่งขันกีฬา  

5) ด้านการบริการสาธารณะ ได้แก่ ด้านสาธารณูปโภค การก่อสร้างถนน และการดูแล
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา การขุดลอกคู คลอง ล าราง สาธารณะ ไฟฟ้า และประปา ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิต  
 

ผู้ วิจัย ประเด็นที่ 2. ด้านการบริหารงานบุคคลท่านคิดว่าจะน าหลักสัปปุริสธรรม 7 
ประการมาบูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้หรือไม่  

ผู้ใหส้ัมภาษณ์ กล่าวว่า 
1) หลักธัญมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) ค าสัมภาษณ์ของ 
วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า“การรู้จักเหตุมาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรสามารถท า

ให้เกิดความรู้ความสามารถ ลดความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความเป็นธรรม และแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรได้ 
สุรพล ชุณหกุล ได้กล่าวว่า“การรู้จักเหตุ สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริหารบุคคล ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้มีจัดการบุคลากร อย่างมีเหตุผล มีหลักการ วิธีการที่ดี มีความยุติธรรม มีการ
วางแผนพัฒนาบุคลากร มีการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร ท าให้บุคลากรเกิดความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน 
เกิดความสามัคค ีลดความขัดแย้ง มีการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรม และแก้ไขปัญหาได้”  

วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวว่า“การรู้จักเหตุ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการบุคลากร 
เพราะสามารถน ามาวางแผนการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล มาใช้ในการด าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการบุคลากร ท าให้ได้บุคลากรที่ดี มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่ง มีคุณธรรม การบังคับ
บัญชาจึงเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามสายการบังคับบัญชา ลดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็นธรรม”  
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ประสิทธิ์ สมบูรณ์ ได้กล่าวว่า“การรู้จักเหตุ รู้วิธีการที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ใน
การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรในการประเมินผลงานของบุคลาการ ตามประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริง ท าให้เกิดความเป็นธรรม” 

กล่าวได้ว่าจากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้หลักการ วิธีการ การ
รู้จักเหตุ มาใช้วางแผนในการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล การจัดบุคลากร การ
ส่งเสริมความรู้ ประเมินผลงานที่เป็นธรรม ท าให้การบริหารงานบุคลากร เกิดประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม ลดปัญหา
ความขัดแย้งในองค์กร ตามหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) นั่นเอง 

 
2) หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) ค าสัมภาษณ์ของ 
วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า“การใช้หลักสัปปุริสธรรม ข้อหลักรู้จักผล การรู้ความมุ่งหมายและ

รู้จักผล ของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ มาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
บุคลากรสามารถท าให้เกิดความเป็นธรรม ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหางานบริหารงานบุคคลได้”  

สุรพล ชุณหกุล ได้กล่าวว่า“การรู้จักผล สามารถน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานด้าน
การบริหารจัดการบุคลากรท าให้ลดปัญหาความขัดแย้ง มีการส่งเสริมเพ่ิมความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรและประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม” 

กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวว่า“การด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล จ าเป็นต้องศึกษา
วิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้น และเป้าหมายที่บุคลากรด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการจัดหา
บุคลากร ลดปัญหาการบังคับบัญชา ลดความขัดแย้งความไม่เป็นธรรมในองค์กร”  

หลิม สาธุชาติ ได้กล่าวว่า“องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจของผลที่
ตนกระท า มีจุดมุ่งหมาย รู้จักผลประโยชน์ของบุคลากรพึงได้รับอย่างมีความยุติธรรม มีการส่งเสริม
ศักยภาพให้แก่บุคลากร ก็จะเกิดผลดีต่อองค์กร” 

จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การรู้จักผล ของ
หลักการที่ตนปฏิบัติ  เข้าใจวัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานที่ตนกระท า มีจุดมุ่งห มาย รู้จัก
ผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน จ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้น และเป้าหมายที่
บุคลากรด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถ ลดปัญหาการจัดหาบุคลากร ลดปัญหาการบังคับบัญชา 
ลดความขัดแย้งในองค์กร การด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
หลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) นั่นเอง 

 
3) หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) ค าสัมภาษณ์ของ 
ณรงค์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า“ การรู้จักตน รู้จักองค์กรของตน รู้ตามเป็นจริงว่าโดยฐานะ ภาวะ 

เพศ ก าลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ ของบุคลากร มาใช้ในการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคล สามารถท าให้
บุคลากรท างานได้อย่างมีแบบแผน เกิดความสามัคค ีลดความขัดแย้งของบุคลากร”  

สุชาติ แสวง ไวศยสุข ได้กล่าวว่า“การรู้จักตนเอง รู้ศักยภาพ ของตน การใช้อ านาจหน้าที่
ของตน ที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ท าให้สามารถลดปัญหาต่าง ๆ ด้านการบริหารงาน
บุคคล ท าให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จได้ดีข้ึน” 

ด ารัส พุทธรักษา ได้กล่าวว่า“การรู้จักตนเอง ความสามารถของบุคลากรในองค์กรตามเป็นจริง
ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ มาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริหารงานด้านบุคคล 
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สามารถท าให้บุคลากรท างานได้อย่างมีแบบแผน ตามความรู้ ความสามารถ คือใช้คนตรงกับงานตามความรู้ 
ความสามารถ ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้บุคลากรท างานได้ดีขึ้น” 

จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสาม มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การรู้จักตนเอง รู้
ศักยภาพ ของตน การใช้อ านาจหน้าที่ของตน ที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย รู้ตามเป็นจริงว่า 
ตัวเรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม  น ามา
ด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท าให้การด าเนินงาน ดีขึ้น ตามหลักสัป
ปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักอัตตัญญุตา (การรู้จักตน) นั่นเอง 

 
4) หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล)ค าสัมภาษณ์ของ 
กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวว่า“การรู้จักบุคคล รู้จักผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดทั้งบุคคล

ทั่วไป ที่ผู้บริหารเข้าไปเกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการบุคลากร ใช้บุคลากรตรงกับ
หน้าที่ ความรู้ ความสามารถ และมีการส่งเสริมโดยการฝึกอบรม ท าให้บุคลากรท างานได้ดีตามความรู้
ความสามารถของตน งานบรรลุตามเป้าหมาย” 

เฉลิมเกียรติ นพเกตุ ได้กล่าวว่า“การรู้จักบุคคล รู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ว่าแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่แตกต่าง กัน ควรจะรู้จัก
ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคล น ามาวางแผนด้นบุคลากร ท าให้สามารถด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลได้ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย ตามอ านาจหน้าที่อย่างมีคุณธรรม ลดปัญหาด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลได้” 

ประสิทธิ์ สมบูรณ์ ได้กล่าวว่า“การรู้จักบุคคล รู้จักและเข้า ความรู้ ความสามารถ และ
คุณธรรมของบุคลากรในองค์กร ท าให้สามารถด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลได้ง่ายขึ้น การบังคับ
บัญชา เป็นไปตามสายการบังคับบัญชา ลดปัญหาการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลได้” 

เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร ได้กล่าวว่า การรู้จักอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ และรู้จักเลือกใช้
บุคคลให้เหมาะสม ถูกกับงาน ตามความรู้ ความสามารถ และต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ยิ่งขึ้น โดยการส่งเข้ารับ
การฝึกอบรม ท าให้การด าเนินงานเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การเป็นผู้รู้จักปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมกับบุคคล ท าให้สามารถที่เข้าใจ และรู้จักบุคคลร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดทั้ง
บุคคลทั่วไป การรู้จักบุคคล รู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ว่าแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรู้ 
ความสามารถ และคุณธรรมที่แตกต่างกัน ควรจะรู้จักปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างมีคุณธรรม เป็นไปตามอ านาจหน้าที่  
น ามาด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท าให้การด าเนินงาน ดีขึ้น ตามหลักสัปปุริสธรรม 
ในข้อที่ว่าด้วย หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) นั่นเอง 

 
ผู้วิจัย ประเด็นที่ 3. ด้านการศึกษาท่านคิดว่าจะน าหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการมาบูรณา

การการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้หรือไม่  
ผู้ใหส้ัมภาษณ์ กล่าวว่า 
1) หลักธัญมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) ค าสัมภาษณ์ของ 
วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า“ การรู้จักเหตุ มาใช้ในการก าหนดนโยบายการศึกษา สามารถ ลด

อุปสรรค และแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาได้” 
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สุรพล ชุณหกุล ได้กล่าวว่า “การรู้จักเหตุ มาใช้ในการก าหนดนโยบายการศึกษาสามารถท า
ให้ก าหนดนโยบายการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการ ท าให้มีการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาอย่างเพียงพอ” 

ณรงค์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า“การใช้หลักธรรม การรู้จักเหตุ มาใช้ในการก าหนดนโยบายการศึกษา สามารถ
ท างานได้อย่างมีแบบแผนเป็นระบบและแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลได้” 

สุชาติ แสวงไวศยสุข ได้กล่าวว่า“การรู้จักเหตุ มาใช้ในการก าหนดนโยบายการศึกษา
สามารถ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล” 

วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวว่า “การการแผนที่ดี มีระบบ ท าให้ผู้บริหารก าหนดนโยบายการศึกษา
ขององค์กรได้ตรงความต้องการ ด้วยการรู้จักเหตุ” 

กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวว่า“การรู้จักเหตุ มาใช้ในการก าหนดนโยบายการศึกษาสามารถท า
ให้งานด้านการศึกษาเป็นระบบ บุคลากรด้านการศึกษาท างานได้ดีตามความรู้ความสามารถของตน” 

เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า “การน าหลักรู้เหตุผล มาใช้ในการก าหนด
นโยบายการศึกษา สามารถท าให้ก าหนดนโยบายชัดเจน มีการบริหารเป็นระบบ แก้ไขปัญหาด้าน
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาท างานได้อย่างมีความสุข” 

ประสิทธิ์ สมบูรณ์ กล่าวไว้ว่า“การด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล การบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมด้านการศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ การรู้จักเหตุ มาปรับใช้ เพราะสามารถ วางแผน
อย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์ถึงเหตุ ในการแก้ไขปัญหา โดยการส่งเสริมการศึกษาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง” 

ด ารัส พุทธรักษา กล่าวไว้ว่า“การด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จะต้องมีการจัดเพ่ิมบุคลากร และส่งเสริมการศึกษาให้มีองค์ความรู้ และส่งเสริมเข้ารับการอบรมด้านการสือ่สารการใช้
เทคโนโลยี การใช้ การรู้จักเหตุ มาใช้ท าให้จัดการศึกษาได้ชัดเจนเป็นระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพ” 

จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งเก้า มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้หลักการ วิธีการ 
การรู้จักเหตุ มาใช้วางแผนในการด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาการ
ส่งเสริมความรู้ จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ให้เกิดความช านาญ ท าให้การด าเนินงานการศึกษา เกิดประสิทธิภาพ ตามหลักสัปปุริสธรรม 
ในข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) นั่นเอง 

 
2) หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) ค าสัมภาษณ์ของ 
วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า“การใช้หลักสัปปุริสธรรม ข้อหลักรู้จักผล การรู้ความมุ่งหมายและ

รู้จักผล ของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ มาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
บุคลากรสามารถท าให้เกิดความเป็นธรรม ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหางานบริหารงานบุคคลได้” 

ณรงค์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า“การรู้จักผล มาใช้ในการด าเนินงานด้านการการศึกษา สามารถท า
ให้ท างานได้อย่างมีแบบแผนมีการส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา ได้ตรงความต้องการ” 

สุรพล ชุณหกุล ได้กล่าวว่า“การรู้จักผล สามารถน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานด้าน
การการศึกษา ท าให้เพ่ิมศักยภาพ ในการก าหนดนโยบาย มีการส่งเสริมเพ่ิมความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานแก่บุคลากรและประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม” 

กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวว่า“การด าเนินงานด้านการศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ผลที่
จะเกิดขึ้น และเป้าหมายที่แท้จริงเพื่อให้การด าเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ”  



 182 

หลิม สาธุชาติ ได้กล่าวว่า“องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจของผลที่
ตนกระท า มีจุดมุ่งหมาย รู้จักผลประโยชน์ของบุคลากรทางการศึกษาพึงได้รับอย่างยุติธรรม มีการ
ส่งเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรมีความรู้และใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ก็จะเกิดผลดีต่อองค์กร” 

จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งห้า มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การรู้จักผล ของหลักการที่ตน
ปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานที่ตนกระท า มีจุดมุ่งหมาย รู้จักผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน 
จ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้น และเป้าหมายงานด้านการศึกษา ที่ชัดเจน มีส่งเสริมการศึกษาและ
การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การด าเนินงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักสัปปุ
ริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) นั่นเอง 

 
3) หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) ค าสัมภาษณ์ของ 
สุชาติ แสวงไวศยสุข ได้กล่าวว่า“การรู้จักประมาณ มาใช้ในการก าหนดนโยบายการศึกษา

สามารถ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล” 
วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวว่า“การรู้จักประมาณ มาใช้ในการวางแผนที่ดี มีการจัดระบบ การ

พัฒนาเทคโนโลยี ตามงบประมาณ ของแต่ละองค์กรและได้ตรงความต้องการที่แท้จริงแก้ไขปัญหา
ด้านการศึกษา ท าให้งานเกิดประสิทธิภาพ” 

กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวว่า“การรู้จักประมาณ ท าให้สามารถวางแผนการพัฒนาด้าน
การศึกษา ท าให้การด าเนินงานดีขึ้น” 

เฉลิมเกียรติ  ศรีเสาวคนธร ได้กล่าวว่า“การรู้จักประมาณ มาใช้ในการส่งเสริมการศึกษา
ตามงบประมาณและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่าคุ้มค่า มีการบริหารเป็นระบบ แก้ไขปัญหาด้าน
การศึกษา ท าให้การด าเนินการศึกษาดีข้ึน” 

จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การรู้จักประมาณ 
รู้จักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรในการด าเนินงานให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม  ในการบริหาร
ต่าง ๆ ทั้งของตน ผู้ร่วมงาน ท าให้องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน า การรู้จัก
ประมาณ มาประกอบการพิจารณาใช้ร่วมกับการด าเนินงานด้านให้การศึกษาแก่บุคคลในองค์กร 
โรงเรียนในชุมชน ได้ตามเหตุปัจจัย ความต้องการสิ่งที่ขาดแคลน ต้องเพ่ิมเติมองค์ความรู้ แก่บุคคล 
ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดคุณค่า ท าให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา อย่างคุ้มค่า ตามหลักสัปปุริสธรรม 
ในข้อที่ว่าด้วย หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) นั่นเอง 

 
ผู้วิจัย ประเด็นที่ 4. ด้านบริหารงบประมาณท่านคิดว่าจะน าหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ

มาบูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้หรือไม่  
ผู้ใหส้ัมภาษณ์ กล่าวว่า 
1) หลักธัญมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) ค าสัมภาษณ์ของ 
วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า“การใช้หลักสัปปุริสธรรม ข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จัก

เหตุ) มาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ สามารถท าให้การจัดท างบประมาณได้
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และแผนพัฒนา ลดความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความเป็นธรรม และแก้ไข
ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณได้” 

สุรพล ชุณหกุล ได้กล่าวว่า“การรู้จักเหตุ สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มีการใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดท างบประมาณ ซึ่งใช้



 183 

งบประมาณได้ตรงกับปัญหาความเดือดร้อน ตรงตามความต้องการของชุมชน ด้วยวิธีการที่ดี มีความยุติธรรม เกิด
ความสามัคค ีลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงบประมาณได้” 

วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวว่า“การรู้จักเหตุ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงบประมาณ 
เพราะสามารถน ามาวางแผนการด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณ มาใช้ในการด าเนินงานด้านการ
บริหารงบประมาณ ท าให้เป็นไปตามระเบียบ ลดปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรมจัดสรร
งบประมาณได้ตรงกับปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง” 

ประสิทธิ์ สมบูรณ์  ได้กล่าวว่า“การรู้จักเหตุ รู้วิธีการที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ในการ
ด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะใช้งบประมาณได้ตรงกับปัญหา” 

กล่าวได้ว่า จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้หลักการ 
วิธีการ การรู้จักเหตุ มาใช้วางแผนในการด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบล การจัดท างบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม ได้ตรงเป้าหมาย ท าให้การบริหาร
งบประมาณ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กรได้ ตามหลักสัปปุริส
ธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) นั่นเอง 

 
2) หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) ค าสัมภาษณ์ของ 
วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า“การใช้หลักสัปปุริสธรรม ข้อหลักรู้จักผล การรู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล ของ

การจัดท างบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ ได้ตามเป้าหมาย การด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ สามารถท า
ให้เกิดความเป็นธรรม ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณได้” 

ณรงค์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า“การรู้จักผล มาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ 
สามารถท าให้ท างานได้อย่างมีแบบแผนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล” 

สุรพล ชุณหกุล ได้กล่าวว่า“การรู้จักผล สามารถน ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินงานด้านการบริหาร
งบประมาณ ท าให้เพ่ิมศักยภาพ ในการจัดท างบประมาณ ลดปัญหาการใช้อ านาจของผู้มีอิทธิพลได้” 

กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวว่า“การด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณจ าเป็นต้องศึกษา
วิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้น และเป้าหมายที่แท้จริงเพื่อให้การด าเนินงานที่ดีมีประสิทธิภาพ”  

หลิม สาธุชาติ ได้กล่าวว่า “บุคลากรการจัดท างบประมาณจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจของ
ผลที่จัดสรรงบประมาณ อย่างมีจุดมุ่งหมาย รู้จักผลประโยชน์ของของชุมชนพึงได้รับอย่างยุติธรรม”  

จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งห้า มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การรู้จักผล ของ
หลักการจัดท างบประมาณ เข้าใจวัตถุประสงค์ ในการด าเนินงานที่ตนกระท า มีจุดมุ่งหมาย รู้จัก
ผลประโยชน์ขององค์กร ชุมชน จ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้น และเป้าหมายการ
ใช้งบประมาณ ที่ชัดเจน เพ่ือให้ผลดี มีความเป็นธรรม ในการจัดสรรงบประมาณ เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การด าเนินงานด้านการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักสัปปุ
ริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักอัตถัญญุตา (การรู้จักผล) นั่นเอง 

 
3) หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) ค าสัมภาษณ์ของ 
สุชาติ แสวงไวศยสุข ได้กล่าวว่า“การรู้จักประมาณ มาใช้ในการจัดท างบประมาณให้เป็นไป

ตามแผนพัฒนา กอ่ให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ” 



 184 

วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวว่า“การรู้จักประมาณ มาใช้ในการวางแผนที่ดี มีการจัดระบบ การพัฒนาการจัดท า
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกับปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างทั่วถึง” 

กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวว่า“การรู้จักประมาณ ท าให้สามารถวางแผนการพัฒนาด้านการ
บริหารงบประมาณ ท าให้การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณมีประสิทธิภาพดีขึ้น” 

เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร ได้กล่าวว่า“การรู้จักประมาณ มาใช้ในการบริหารงบประมาณ 
และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่าคุ้มค่า ท าให้แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น”  

จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การรู้จักประมาณ 
รู้จักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรในการด าเนินงานบริหารงบประมาณ ให้เหมาะสม  ต่อ
ปัญหาความต้องการของชุมชน ท าให้องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน าการรู้จัก
ประมาณ มาประกอบการพิจารณาใช้ร่วมกับการด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณที่ถูกต้อง ได้ตามเหตุปัจจัย ความ
ต้องการสิ่งที่ขาดแคลน การใช้งบประมาณอย่างพอประมาณก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดคุณค่า ท าให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ดขีึ้น ตามหลักสัปปุริสธรรมในข้อที่ว่าด้วย หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) นั่นเอง 
 

4) หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) ค าสัมภาษณ์ของ 
 สุชาติ แสวงไวศยสุข ได้กล่าวว่า“การใช้หลักการรู้จักชุมชน มาใช้ในการวางแผนด าเนินงานด้านบริหาร
งบประมาณ ท าให้มีการใช้งบประมาณเป็นไปตามระเบียบ ตามความต้องการของปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน” 
 วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวว่า“การด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด การบริหารงบประมาณ ได้ตามความต้องการของชุมชน ความส าคัญของปัญหาและ 
การจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมจึงมีประสิทธิภาพ” 
 วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า“การรู้จักชุมชนที่ดี ลักษณะภูมิอากาศของแต่ละชุมชน และปัญหา
ความต้องการของแต่ละชุม ก็สามารถวางแผนจัดท างบประมาณ และจัดสรรงบประมาณได้อย่าง
ถูกต้อง ท าให้เกิดผลดี คือลดปัญหาการใช้งบประมาณ และความขัดแย้งลงได้” 
 จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสาม มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การรู้จักประมาณ 
รู้จักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรในการด าเนินงานบริหารงบประมาณ ให้เหมาะสม  ต่อ
ปัญหาความต้องการของชุมชน ท าให้องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน า การรู้จัก
ประมาณ มาประกอบการพิจารณาใช้ร่วมกับการด าเนินงานด้านบริหารงบประมาณที่ถูกต้อง ได้ตามเหตุปัจจัย 
ความต้องการสิ่งที่ขาดแคลน การใช้งบประมาณอย่างพอประมาณก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดคุณค่า ท าให้บรรลุ
เป้าหมาย ได้ดีขึ้น ตามหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) นั่นเอง 

 
ผู้วิจัย ประเด็นที่ 5. ด้านสาธารณสุขท่านคิดว่าจะน าหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการมาบูรณา

การการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้หรือไม่  
ผู้ใหส้ัมภาษณ์ กล่าวว่า 
1) หลักธัญมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) ค าสัมภาษณ์ของ 
วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า“การ การรู้จักเหตุ มาใช้ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข สามารถ

ท าให้การด าเนินงานได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และแผนพัฒนา ก่อให้เกิดความเป็นธรรม และ
แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขได้” 
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สุรพล ชุณหกุล ได้กล่าวว่า“การรู้จักเหตุ สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานด้านการ
สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มีการใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ใน
การจัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุข ซึ่งใช้งบประมาณได้ตรงกับปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน 
ด้วยวิธีการที่ดี มีความยุติธรรม ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขได้” 

วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวว่า“การรู้จักเหตุ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงานสาธารณสุข 
เพราะสามารถน ามาวางแผนการด าเนินงานด้านสาธารณสุข มาใช้ในให้เกิดประโยชน์ได้ตรงกับปัญหา
ความเดือดร้อนอย่างแท้จริง” 

ประสิทธิ์ สมบูรณ์ ได้กล่าวว่า“การรู้จักเหตุ รู้วิธีการที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ใน
การด าเนินงานด้านสาธารณสุขเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะใช้บุคลากร และงบประมาณ
ด้านสาธารณสุขได้ตรงกับปัญหา” 

จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้หลักการ วิธีการ การ
รู้จักเหตุ มาใช้วางแผนในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบล การจัดหา
บุคลากรด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ และให้การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขให้เพียงพอต่อการ
ป้องกันโรค และจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพ และมีการตรวจสุขภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ตรงเป้าหมาย 
ท าให้การด าเนินงานด้านสาธารณสุข เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
ตามหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) นั่นเอง 

 
2) หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) ค าสัมภาษณ์ของ 
สุชาติ แสวงไวศยสุข ได้กล่าวว่า“การรู้จักกาล  มาใช้ในการจัดด าเนินงานด้านสาธารณสุข

ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ก่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณเกี่ยวกับสาธารณสุข” 
วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวว่า“การรู้จักกาลเวลา มาใช้ในการวางแผนที่ดี มีการจัดระบบ การ

พัฒนาการแผนการจัดหาบุคลากร การส่งเสริมสุขภาพ และแผนการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมกับปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างทั่วถึง” 

กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวว่า“การรู้จักประมาณ ท าให้สามารถวางแผนการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข ท าให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค มีประสิทธิภาพดีขึ้น” 

เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร ได้กล่าวว่า“การรู้จักกาลเวลามาใช้ในการด าเนินงานสาธารณสุข ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่า ท าให้แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น”  

จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การรู้จักกาล รู้เวลา 
รู้จักช่วงเวลาในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ให้เหมาะสม ต่อปัญหาความต้องการของชุมชน ท าให้
องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน า การรู้จักกาล มาประกอบการพิจารณาใช้ร่วมกับ
การด าเนินงานด้านสาธารณสุขที่ถูกต้อง ได้ตามเหตุปัจจัย ความต้องการสิ่งที่ขาดแคลน ก่อให้เกิด
ประโยชน์ เกิดคุณค่าด้านสาธารณสุข ท าให้การปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ตามหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่า
ด้วย หลักกาลัญญุตา (การรู้จักกาล) นั่นเอง 

 
ผู้วิจัย ประเด็นที่ 6. ด้านการบริการสาธารณะท่านคิดว่าจะน าหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ

มาบูรณาการการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้หรือไม่  
ผู้ใหส้ัมภาษณ์ กล่าวว่า 
1) หลักธัญมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) ค าสัมภาษณ์ของ 
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วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า“การใช้หลักสัปปุริสธรรม ข้อที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จัก
เหตุ) มาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะ สามารถท าให้การจัดบริการสาธารณะได้
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และแผนพัฒนา ลดความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความเป็นธรรม และแก้ไข
ปัญหาด้านการบริการสาธารณะได้” 

สุรพล ชุณหกุล ได้กล่าวว่า“การรู้จักเหตุ สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดให้มีการใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ใน
การจัดบริการสาธารณะ ซึ่งใช้งบประมาณได้ตรงกับปัญหาความเดือดร้อน ตรงตามความต้องการของ
ชุมชน ด้วยวิธีการที่ดี มีความยุติธรรม เกิดความสามัคคี ลดความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาด้านการ
บริการสาธารณะได้” 

วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวว่า“การรู้จักเหตุ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริการสาธารณะ เพราะ
สามารถน ามาวางแผนการด าเนินงานด้านบริการสาธารณะ มาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริการ
สาธารณะท าให้เป็นไปตามระเบียบ ลดปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรมจัดบริการสาธารณะได้
ตรงกับปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง” 

ประสิทธิ์ สมบูรณ์ ได้กล่าวว่า“การรู้จักเหตุ รู้วิธีการที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน ใน
การด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะใช้งบประมาณใน
การบริการสาธารณะได้ตรงกับปัญหา” 

จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้หลักการ วิธีการ การ
รู้จักเหตุ มาใช้วางแผนในการด าเนินงานด้านบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล การ
จัดบริการสาธารณะให้เป็นไปตามระเบียบและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และจัดบริการสาธารณะอย่างเป็นธรรม ได้ตรงเป้าหมาย ท าให้การบริการสาธารณะ 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กรได้ ตามหลักสัปปุริสธรรม ในข้อ
ที่ว่าด้วย หลักธัมมัญญุตา (การรู้จักเหตุ) นั่นเอง 

 
2) หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) ค าสัมภาษณ์ของ 
สุชาติ แสวงไวศยสุข ได้กล่าวว่า“การรู้จักประมาณ มาใช้ในการจัดบริการสาธารณะให้

เป็นไปตามแผนพัฒนา ก่อให้เกิดความคุ้มค่าของการให้บริการสาธารณะ” 
วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวว่า“การรู้จักประมาณ มาใช้ในการวางแผนที่ดี มีการจัดระบบ การพัฒนาการ

จัดบริการสาธารณะที่มปีระสิทธิภาพ ครอบคลุมกับปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างทั่วถึง” 
กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวว่า“การรู้จักประมาณ ท าให้สามารถวางแผนการพัฒนาด้านการ

บริการสาธารณะท าให้การด าเนินงานเกี่ยวกับบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพดีขึ้น” 
เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร ได้กล่าวว่า“การรู้จักประมาณ มาใช้ในการบริหารงบประมาณ 

และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่าคุ้มค่า ท าให้แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น”  
จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การรู้จักประมาณ 

รู้จักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรในการด าเนินงานบริการสาธารณะให้เหมาะสม  ต่อปัญหา
ความต้องการของชุมชน ท าให้องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน า การรู้จักประมาณ 
มาประกอบการพิจารณาใช้ร่วมกับการด าเนินงานด้านบริการสาธารณะที่ถูกต้อง ได้ตามเหตุปัจจัย 
ความต้องการสิ่งที่ขาดแคลน การบริการสาธารณะอย่างพอประมาณก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดคุณค่า ท าให้บรรลุ
เป้าหมาย ได้ดีขึ้น ตามหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักมัตตัญญุตา (การรู้จักประมาณ) นั่นเอง 
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3) หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) ค าสัมภาษณ์ของ 

 สุชาติ แสวงไวศยสุข ได้กล่าวว่า“การใช้หลักการรู้จักชุมชน มาใช้ในการวางแผนด าเนินงาน
ด้านการบริการสาธารณะท าให้บริการสาธารณะเป็นไปตามระเบียบ ตามความต้องการของปัญหา
ความเดือดร้อนของชุมชน” 
 วิลาศ สุวินัย ได้กล่าวว่า“การด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะ ให้เป็นไปตามที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด การบริการสาธารณะได้ตามความต้องการของชุมชน ความส าคัญของปัญหาและ 
การจดับริการสาธารณะที่เป็นธรรมจึงมีประสิทธิภาพ” 
 วิรัตน์ ศรีอุไร ได้กล่าวว่า“การรู้จักชุมชนที่ดี ลักษณะภูมิอากาศของแต่ละชุมชน และปัญหาความต้องการ
ของแต่ละชุม ก็สามารถวางแผนจัดบริการสาธารณะ และจัดสรรงบประมาณด้านการบริการสาธารณะได้อย่างถูกต้อง 
ท าให้เกิดผลดี คือลดปัญหาการบริการสาธารณะ และความขัดแย้งลงได้” 
 จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสาม มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การรู้จักประมาณ 
รู้จักความพอดี ความพอเหมาะพอสมควรในการด าเนินงานการบริการสาธารณะให้เหมาะสม ต่อปัญหาความต้องการ
ของชุมชน ท าให้องค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน า การรู้จักประมาณ มาประกอบการพิจารณาใช้
ร่วมกับการด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะที่ถูกต้อง ได้ตามเหตุปัจจัย ความต้องการสิ่งที่ขาดแคลน การบริการ
สาธารณะ อย่างพอประมาณก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดคุณค่า ท าให้บรรลุเป้าหมาย ได้ดีขึ้น ตาม
หลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักปริสัญญุตา (การรู้จักชุมชน) นั่นเอง 

 
4) หลักปุคคลัญญุตา (การรู้จักบุคคล) ค าสัมภาษณ์ของ 
กมล ใหม่ก๋งลาย ได้กล่าวว่า“การรู้จักบุคคล รู้จักผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดทั้งบุคคล

ทั่วไป ที่ผู้บริหารเข้าไปเกี่ยวข้องในการด าเนินงานบริหารจัดการบุคลากรด้านการบริการสาธารณะ
เพ่ือใช้บุคลากรตรงกับหน้าที่ ความรู้ ความสามารถ และมีการส่งเสริมโดยการฝึกอบรม ท าให้
บุคลากรท างานได้ดีตามความรู้ความสามารถของตน งานบรรลุตามเป้าหมาย” 

เฉลิมเกียรติ นพเกตุ ได้กล่าวว่า“การรู้จักบุคคล รู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ว่าแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่แตกต่าง กัน  ควรจะรู้จัก
ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคล น ามาวางแผนการบริการสาธารณะ ท าให้สามารถด าเนินงานได้ถูกต้อง ลด
ปัญหาด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะได้” 

ประสิทธิ์ สมบูรณ์ ได้กล่าวว่า“การรู้จักบุคคล รู้จักและเข้า ความรู้ ความสามารถ และ
คุณธรรมของบุคลากรในองค์กร ท าให้สามารถด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และดีข้ึน” 

เฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร ได้กล่าวว่า“การรู้จักอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ 
และรู้จักเลือกใช้บุคคลให้เหมาะสม ถูกกับงาน ตามความรู้ ความสามารถ และต้องส่งเสริมบุคลากรให้
มีความรู้ยิ่งขึ้น โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม ท าให้การด าเนินงานเป็นระบบการด าเนินงานด้านการ
บริการสาธารณะ ได้บุคลากรตรงกับงานการด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” 

จากการสัมภาษณ์ท่านทั้งสี่ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ ท่านจะใช้การเป็นผู้รู้จักปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมกับบุคคล ท าให้สามารถที่เข้าใจ และรู้จักบุคคลร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดทั้ง
บุคคลทั่วไป การรู้จักบุคคล รู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล  ว่าแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะ 
อุปนิสัย ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่แตกต่างกัน ควรจะรู้จักปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างมี
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คุณธรรม เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ น ามาด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท าให้การด าเนินงานการบริการดีขึ้น ตามหลักสัปปุริสธรรม ในข้อที่ว่าด้วย หลักปุคคลัญญุตา 
(การรู้จักบคุคล) นั่นเอง 

 
ผู้วิจัย ประเด็นที่ 7 เมื่อน าหลักสัปปปุริสธรรมมาบูรณาการแล้วย่อมท าให้การด าเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้นอย่างไร  
ตอบ  การน าหลักสัปปุริสธรรม 7 มาใช้ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้

อย่างดีมาก ท าให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ ประชาชน มีจิตใจดีมีคุณธรรม และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพราะหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาเป็นเลิศ และดีมีประโยชน์จริง ๆ  

ผู้ วิจัย ประเด็นที่ 8 ท่านเห็นด้วยกับการที่ควรน าหลักสัปปุริสธรรมมาบูรณาการการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เพราะ 

 ตอบ  เห็นด้วยอย่างยิ่งถ้าองค์กรใด ไดน้ าหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการนี้มาประยุกต์ใช้ ย่อม
ท าให้เกิดผลส าเร็จ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน มีการด าเนินงานได้อย่างมี
ระบบแบบแผนมีระบบ ท าให้เกิดมีความสุข องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า 
 ผู้วิจัย ประเด็นที่ 9 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ตอบ  อยากให้ทุกองค์กรน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนา อันเป็นธรรมประเสริฐอย่างยิ่ง 
มาใช้ในองค์กร หรือ น าหลักสัปปุริสธรรม 7 ที่สัมภาษณ์นี้ ไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้เกิดผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายได้ผลดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สรุปสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดฉะเชิงเทรา 11 คน ได้ดังนี้ 

ผู้วิจัย  ข้อที่ 1 ท่านรู้จักขอบเขตการด าเนินงาน 5 ด้านขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือไม่  
ตอบ   รู้จัก ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านบริหารงบประมาณ ด้าน

สาธารณสุข และด้านการบริการสาธารณะ 
ผู้วิจัย  ข้อที่ 2 ท่านคิดว่าจะน าหลักสัปปุริสธรรม มาบูรณาการ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลได้หรือไม ่เพราะ 
ตอบ   ได้ เพราะการน าหลักธรรมทุกหลักธรรม เกิดประโยชน์ทั้งสิ้น โดยเฉพาะหลักสัปปุริสธรรม 7 

ประการ นี้ ใช้ได้ตรงกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ครบทุกด้าน จริง ๆ  ท าให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น สามารถลดปัญหา และ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้อีกด้วย 

ผู้วิจัย  ข้อที่ 3 ท่านคิดว่าจะน าหลักสัปปุริสธรรมมาบูรณาการการด าเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลได้หรือไม่ เพราะ 

ตอบ   ได้ เพราะ ลดปัญหาความขัดแย้งได้ ท าให้การด าเนินงานมีแบบแผนมีระบบ 
ผู้วิจัย  ข้อที่ 4 ท่านคิดว่าจะน าหลักสัปปุริสธรรมมาบูรณาการการด าเนินงานด้านการศึกษา

ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้หรือไม่ เพราะ 
ตอบ   ได้ เพราะ วางแผนการศึกษาเป็นระบบยิ่งข้ึน การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ผู้วิจัย  ข้อที่ 5 ท่านคิดว่าจะน าหลักสัปปุริสธรรมมาบูรณาการการด าเนินงานด้านบริหาร

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลได้หรือไม่ เพราะ 
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ตอบ   ได้ เพราะ วางแผนการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า จัดสรรงบประมาณอย่างถูกต้อง 
ยุติธรรม ได้ตรงตามความต้องการของปัญหาในชุมชน ลดความสิ้นเปลืองของการใช้งบประมาณ 

ผู้ วิจัย  ข้อที่  6 ท่านคิดว่าจะน าหลักสัปปุริสธรรมมาบูรณาการการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลได้หรือไม่ เพราะ 

ตอบ   ได้ เพราะ วางแผนการป้องกันโรคได้ผลดี  มีการส่งเสริมสุขภาพ ท าให้สามารถ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ และลดปัญหาและความเสียหาย 

ผู้วิจัย  ข้อที่ 7 ท่านคิดว่าจะน าหลักสัปปุริสธรรมมาบูรณาการการด าเนินงานด้านการ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลได้หรือไม่ เพราะ 

ตอบ   ได้ เพราะ ท าให้มีการวางแผนงานอย่างมีระบบ ท าให้เกิดการด าเนินงานด้านการ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และลดปัญหา ต่าง ๆ  

ผู้วิจัย  ข้อที่ 8 เมื่อน าหลักสัปปปุริสธรรมมาบูรณาการแล้วย่อมท าให้การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้น อย่างไร  

ตอบ   การน าหลักสัปปุริสธรรม 7  มาใช้ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้
อย่างดีมาก ท าให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ ประชาชน มีจิตใจดีมีคุณธรรม และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพราะหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาเป็นเลิศ และดีมีประโยชน์จริง ๆ  

ผู้วิจัย  ข้อที่ 9 ท่านเห็นด้วยกับการที่ควรน าหลักสัปปุริสธรรมมาบูรณาการการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพราะ 

ตอบ   เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถ้าองค์กรใด ได้น าหลักสัปปุริสธรรม 7 ประการนี้มาประยุกต์ใช้ 
ย่อมท าให้เกิดผลส าเร็จ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน มีการด าเนินงานได้อย่างมี
ระบบแบบแผนมีระบบ ท าให้เกิดมีความสุข องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า 
 ผู้วิจัย  ข้อที่ 10 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ตอบ   อยากให้ทุกองค์กรน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนา อันเป็นธรรมประเสริฐอย่างยิ่ง 
มาใช้ในองค์กร หรือน าหลักสัปปุริสธรรม 7 ที่สัมภาษณ์นี้ ไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้เกิดผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายได้ผลดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได ้
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
-   ภาพถ่ายจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) 
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ภาพถ่ายจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) 
 

 

ภาพสัมภาษณ์ 
นายวิลาศ  สุวินัย นายก อบต.หนองตีนนก 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 
 

 
 

ภาพสัมภาษณ์ 
นายสุชาติ  แสวงไวศยสุข นายก อบต.สองคลอง 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 

 
 

ภาพสัมภาษณ ์
นายวิรัตน์  ศรีอไุร  นายก อบต.คลองนครเนื่องเขต 

เมื่อวันท่ี 2  สิงหาคม 2554 

 
 

ภาพสัมภาษณ ์
นายกมล  ใหม่ก๋งลาย นายก อบต.เมืองเก่า 

เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2554 
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ภาพสัมภาษณ ์
นายเฉลมิเกียรติ  นพเกตุ  นายก  อบต.หัวส าโรง 

เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2554 
 

 

 
 

ภาพสัมภาษณ ์
นายด ารสั  พุทธรักษา นายก อบต.ดงน้อย 

เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2554 

 

ภาพสัมภาษณ ์
นายณรงค์  ศรีอไุร นายก อบต.โพรงอากาศ 

เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2554 
 

 

 

ภาพสัมภาษณ ์
นายประสิทธ์ิ  สมบรณู์ นายก อบต.คลองเขื่อน 

เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2554 
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ภาพสัมภาษณ ์
นายสุรพล  ชุณหกุล  นายก อบต.เสมด็เหนือ 

เมื่อวันท่ี 4  สิงหาคม 2554 

 

ภาพสัมภาษณ ์
นายเฉลมิเกียรติ  ศรีเสาวคนธร นายก อบต.ลาดกระทิง 

เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2554 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพสัมภาษณ ์
นายหลิม  สาธุชาติ  นายก อบต.ท่าตะเกียบ 

เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2554 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล : ว่าที่ร้อยโทสมโพชน์  กวักหิรัญ 

วัน เดือน ปี เกิด : วันที่ 1  มกราคม  2509 

ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่  67/135  หมู่ที่  2  ต าบลสนามจันทร์  อ าเภอบ้านโพธิ์  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

การศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา-จิตวิทยา)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

สถานที่ท างาน : องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน  อ าเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ต าแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน 

ต าแหน่งเกียรติยศ : นักบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

การอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

 หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรุ่น12 จากวิทยาลัยการปกครอง 
หลักสูตรนักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

 พ.ศ.2548  ศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้ 
 พ.ศ.2549 : ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น 

 พ.ศ. 2551  ศึกษาดูงานประเทศจีน 
 พ.ศ. 2553  ศึกษาดูงานประเทศพม่า 

 พ.ศ. 2554  ศึกษาดูงานประเทศอินเดีย และ 
น าเสนอผลงานที่ประเทศไต้หวัน และประเทศลาว 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
: เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะอ้าน 

: เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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