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บทคัดย(อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปในการพัฒนาสมรรถนะ
องค�การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร#างชุมชนเข#มแข็งในป\จจุบัน ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือ
การพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร#างชุมชนเข#มแข็ง และ ๓) เพ่ือนําเสนอ
แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร#างชุมชน
เข#มแข็ง 

การวิจัยครั้งนี้เป_นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว�างการวิจัยเชิง
คุณภาพ ท่ีใช#การสัมภาษณ�เชิงลึกจากผู#ให#ข#อมูลสําคัญ ๒๒ รูปหรือคน และเพ่ือความแม�นยําของ
ข#อมูล สร#างความม่ันใจในการใช#ได#ของผลท่ีได#จากการศึกษาเชิงคุณภาพ และสามารถจัดลําดับ
สมรรถนะท่ีมีความต#องการจําเป_น ผู#วิจัยได#เลือกใช#การวิจัยเชิงปริมาณร�วมด#วย โดยใช#การศึกษาวิจัย
เชิงสํารวจ จากประชากรในองค�การบริหารส�วนตําบล ๓๓๕ แห�ง ด#วยการแจกแบบสอบถาม เพ่ือ
วิเคราะห�ข#อมูลสภาพความต#องการจําเป_นโดยใช#ค�าดัชนี PNIModified และทําการหาป\จจัยท่ีมี
ความสัมพันธ� เพ่ือศึกษาตัวแปรพยากรณ�ป\จจัยสนับสนุนท่ีมีผลต�อสมรรถนะตามแนวพระพุทธศาสนา 
กับระดับสภาพชุมชนเข#มแข็ง เพ่ือสามารถท่ีจะสนับสนุนให#ข#อมูลเชิงคุณภาพมีความถูกต#องน�าเชื่อถือ
มากยิ่งข้ึน จากนั้นผู#วิจัยจึงได#ทําการสนทนากลุ�มเฉพาะผู#ทรงคุณวุฒิ ๑๒ รูปหรือคน เพ่ือหาข#อสรุป
แนวทางพุทธบูรณาการ และวิเคราะห�ข#อมูลเชิงคุณภาพโดยใช#การจําแนกข#อมูล การเปรียบเทียบ
ข#อมูล และการสร#างข#อสรุปแบบอุปนัย เพ่ือนําไปสู�พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การ
บริหารส�วนตําบล ในการเสริมสร#างชุมชนเข#มแข็ง ท่ีมีความเป_นไปได#จริงในทางปฏิบัติ 

ผลการวิจัยพบว�า  
๑. สภาพท่ัวไปของสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก 

(ค�าเฉลี่ย=๓.๖๖)  เม่ือจําแนกเป_นรายด#านพบว�า ค�าเฉลี่ยสูงสุด ในด#านสมรรถนะหลักด#านการยึดม่ัน
ในความถูกต#องและจริยธรรม (ค�าเฉลี่ย=๓.๙๕๗), สภาพชุมชนเข#มแข็งในป\จจุบัน โดยภาพรวมอยู�ใน
ระดับมาก (ค�าเฉลี่ย=๓.๖๔) เม่ือจําแนกเป_นรายด#านพบว�า ค�าเฉลี่ยสูงสุด ในด#านการเก้ือกูล 
(ค�าเฉลี่ย=๓.๘๕), ส�วนสมรรถนะตามแนวพระพุทธศาสนา มีความสัมพันธ�กับระดับสภาพชุมชน
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เข#มแข็งในระดับสูงมาก (r=๐.๘๖๔) และองค�ประกอบสมรรถนะจากท้ัง ๕ ด#าน ท่ีมีความต#องการ
จําเป_นในการพัฒนา เรียงตามลําดับจากค�าดัชนีแต�ละด#าน คือ (๑) สมรรถนะความเข#าใจในองค�กร
และระบบงาน (PNImodified=๐.๒๕๔๔) (๒) สมรรถนะบริการเป_นเลิศ (PNImodified=๐.๒๑๙๗) (๓) 
สมรรถนะการทํางานเป_นทีม (PNImodified=๐.๑๙๙๑) (๔) สมรรถนะมุ�งผลสัมฤทธิ์ (PNImodified=
๐.๑๙๓๑) และ (๕) สมรรถนะยึดม่ันในความถูกต#องและจริยธรรม (PNImodified=๐.๑๑๔๒) 

๒. หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร#าง
ชุมชนเข#มแข็ง คือ การนําหลักไตรสิกขา ๓ ได#แก� ศีล บูรณาการกับหลักธรรมสุตมยป\ญญา เป_นการ
พัฒนาเพ่ือเสริมสร#างสุตะ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะความเข#าใจในองค�กรและระบบงาน โดยใช#หลัก
ภาวนา ๔, สมาธิ บูรณาการกับหลักธรรมจินตามยป\ญญา เป_นการพัฒนาเพ่ือเสริมสร#างจาคะ ธรรมะ
สําหรับพัฒนาสมรรถนะการทํางานเป_นทีม โดยใช#หลักพรหมวิหาร ๔ และป\ญญา บูรณาการกับ
หลักธรรมภาวนามยป\ญญา  เป_นการพัฒนาเพ่ือเสริมสร#างป\ญญา โดยใช#หลักสังคหวัตถุ ๔ เป_นธรรมะ
นําสําหรับพัฒนาสมรรถนะให#เกิดการบริการเป_นเลิศ นอกจากนี้ยังสามารถใช# หลักอิทธิบาท ๔ 
สําหรับพัฒนาสมรรถนะหลักด#านการมุ�งผลสัมฤทธิ์ และฆราวาสธรรม ๔ สําหรับพัฒนาสมรรถนะหลัก
ด#านการยึดม่ันในความถูกต#องและจริยธรรม เพ่ือให#เกิดความเข#มแข็งของชุมชนอย�างมีผลสัมฤทธิ์ ท้ัง 
๓ ด#าน คือ การพ่ึงตนเอง การเก้ือกูล และการมีส�วนร�วม ซ่ึงหลักธรรมดังกล�าวสามารถนําไปสร#าง
คําอธิบายสมรรถนะ และประยุกต�เป_นแนวทางการพัฒนา ได#อย�างมีมาตรฐานและสามารถชี้วัดได#จริง 

๓. แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบลในการ
เสริมสร#างชุมชนเข#มแข็ง มีองค�ประกอบจากฐานสมรรถนะหลักท้ัง ๕ ด#าน เรียงตามลําดับความ
ต#องการจําเป_น คือ ๑) ความเข#าใจในองค�กรและระบบงานเชิงพุทธบูรณาการ ได#แก� มีโครงสร#าง
ประสานชุมชนท่ีดี (กาย) สร#างระบบตัวชี้วัด (ศีล) รู#ทันเทคโนโลยี (จิต) เน#นองค�การแห�งการศึกษา
เรียนรู# (ป\ญญา) ๒) การทํางานเป_นทีมเชิงพุทธบูรณาการ ได#แก� เน#นการมีส�วนร�วม (เมตตา) 
แลกเปลี่ยนเรียนรู# (กรุณา) สร#างแรงจูงใจ (มุทิตา) และมีทักษะการสื่อสารท่ีดีในกลุ�ม (อุเบกขา)  
๓) การบริการเป_นเลิศเชิงพุทธบูรณาการ ได#แก� ใช#เทคนิคการเสริมแรง (ทาน) มีทักษะการ
ประสานงานเชิงบวก (ปuยวาจา) ใช#เครือข�ายประชาชน (อัตถจริยา) และมีความต�อเนื่อง (สมานัตตตา) 
๔) การมุ�งผลสัมฤทธิ์เชิงพุทธบูรณาการ ได#แก� มีระบบประเมินผล (ฉันทะ) เน#นการจัดระบบป\ญหา
ความต#องการ (วิริยะ) และปรับปรุงข#อมูลให#ทันสมัย (จิตตะ) รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจ
ชุมชน (วิมังสา) และ ๕) การยึดม่ันในความถูกต#องและจริยธรรมเชิงพุทธบูรณาการ ได#แก� จัดทํา
ค�านิยมองค�กร (สัจจะ) เน#นการตรวจสอบอย�างมีส�วนร�วม (ทมะ) ใช#หลักศีลธรรมในการพัฒนา (ขันติ) 
และมีระบบรางวัลบุคลากรต#นแบบ (จาคะ) โดยต#องเริ่มจากการสร#างเครือข�ายและขับเคลื่อนด#วยภาคี
แห�งความสําเร็จท่ีมีอยู�ในพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบล ด#วยการใช#กรอบแนวคิดอารยวัฒิ ๕ บวรทัส-
วชิรเจดีย� คือ บ#าน, วัด, ราชการ, ท#องถ่ิน,  สถาบัน ให#ทุกภาคส�วน เข#ามาร�วมพัฒนา และเริ่มพัฒนา
จากองค�ประกอบสมรรถนะข#างต#นท่ีมีความต#องการจําเป_น ตามผลค�าเฉลี่ย PNImodified จํานวน  
๕ สมรรถนะหลัก ๒๔ สมรรถนะย�อย โดยแนวทางการพัฒนาสมรรถนะจากการวิจัย ประกอบด#วย 
๘๑ แนวทางการพัฒนา ท่ีมีความเหมาะสม เป_นไปได# และสามารถนําไปใช#ประโยชน�ได#จริงในทาง
ปฏิบัติ  

 
คําสําคัญ : สมรรถนะพระพุทธศาสนา, องค�การบริหารส�วนตําบล, ชุมชนเข#มแข็ง 



 
ค 

Dissertation  Title    :  BUDDHIST  INTEGRATION  TO  DEVELOP  THE  COMPETENCY  IN  
     TAMBON ADMINISTRATIVE ORGANIZATION TO BUILD STRENGTHEN   

   COMMUNITY 
Researcher             :  Phramaha Tevaprapas Vajirañanamedhi (Makklay) 
Degree :  Doctor of Philosophy (Public Administration) 
Dissertation  supervisory committee 

          : Prof. Dr.Boonton Dockthaisong, B.A. (Political Science),  
            M.A. (Political Development), Ph.D. (Education Administration), 
          Ph.D. (Leadership and Human Behavior with Specialization in   
            Urban Development), Ph.D. (Sociology) 
          :  Dr.Busakorn Watthanabut., B.A. (Philosophy and Religion),  

   LL.B. (Bachelor of Laws), M.S. (Human Resource Development),     
   D.P.A. (Public  Administration) 

 
Date of Graduation   :   
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study tambon administrative 

organization’s competency development strengthen community and 2) to study 
Buddhist morality of tambon administrative organization’s competency development 
strengthen community, and 3) to study guidelines of Buddhist integration to develop 
the competency in tambon administrative organization to build strengthen 
community  

This research was Mixed Methods Research, The qualitative research was 
conducted by In-Depth Interviews from 22 interviewees to obtain accurate 
information and the Result of prioritizing essential competency. The quantitative 
research was surveyed 335 people from tambon administrative organizations to 
analyze needs according to PNIModified and find out relative factors to study 
parameters which impact on Buddhist competency and condition level of 
strengthened community to contribute reliability of qualitative information. Then, 
researcher discussed with 12 savants inducing monks to summarize the guidelines of 
buddhist integrated approach and analyze qualitative information by classifying, 
comparing and summarizing inductive information leading to Buddhist integration to 
develop the competency in tambon administrative organization to build strengthen 
community in practice. 
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Research Results were as follows:  
1. The overall competency of tambon administrative organization was high 

(average = 3.66), considering by section found that competency of right and morality 
is highest (average = 3.957), the current competency of strengthening community was 
high (average = 3.64) and considering by section found that social assistance had 
highest competency (average= 3.84). The competency of Buddhist integrated 
approach to Tambon administrative organization has strong relationship with 
strengthening community (r=0.864) and competency of all 5 sections requires 
development prioritized by the need according to PNImodified which were (1) 
competency of organizational awareness (PNImodified  = 0.2544), (2) competency of 
service mind (PNImodified = 0.2197), (3) competency of teamwork (PNImodified= 0.1991), 
(4) competency of outcome (PNImodified = 0.1931) and (5) competency of right and 
ethics (PNImodified= 0.1142).  

2. Buddhist Morality in Buddhist integration to develop the competency in 
tambon administrative organization to build strengthen community was conducting 
Tri-Sikkha 3 which consists of Sila, Samadhi and Panya to the community. Sila, the 
first principle, is able to develop by integrating education and Suta-maya panya 
wisdom which is development of “Suta” to improve competency of organizational 
awareness as following Bhavana 4. Samadai, the second principle, is able to conduct 
integrated with Jintamaya Panya wisdom which is development of “Jakha” and 
Buddhist principle for improving competency of teamwork according to Brahmavihara 
4. Panya, the last principle, is able to develop human resource by integrating 
development and Bhavana-maya panna to develop intellectas Sangahavatthu 4 
principle to develop competency of service mind. Besides, Iddhipada 4 is conducted 
to develop competency of achievement and Gharavasa-dhamma is for development 
of competency of right and ethics to strengthen community by achieving 3 things, 
namely Self-sufficiency, Social assistance and Participation. Such dharma principles 
are able to describe competency and apply to be development guideline with 
standard and indicator.  

3. For Buddhist integrated approach to improve Sub-district Administration 
Organization performance in strengthening communities, there are 5 elements of the 
core competencies in prioritized order are as follows:  1) an understanding of the 
organization and work in Buddhist integration including good community coordinated 
structure (Kaya), measuring system (Sila), Cognizant of Technology (Citta), focus on 
the organization of the study (Panna), 2) Buddhist integration teamwork are focused 
on participation (Metta), knowledge exchange (Karuna), motivation creation (Mudita) 
and good mass communication skills (Upekkha), 3)  Buddhist integration service 



 
จ 

excellence are the reinforcement techniques (Dana), positive coordination skills 
(Piyavaca), public network usage (Atthacariya) and consistency (Samanattata), 
4)Buddhist integration Achievement Motivation are the evaluation system (Chanda), 
system to solve problems with need (Viriya), updating (Citta), and community 
satisfaction (Vimamsa), and 5) adherence to Buddhist integration righteousness and 
ethics are preparation of corporate values (Sacca), focus on the participation 
inspection (Dama), using moral principle for  development (Khanti) and awarding role 
model (Caga). Guideline for Buddhist integration to develop the competency in 
tambon administrative organization to build strengthen community should be started 
with creating network and driven with member in tambon administrative organization 
by using Arayawatti 5, Bavaratus-Vajirajedhi is a house, a temple, a government office 
(establishment for education, improvement of potential unit), local area (tambon 
administrative organization), institution (health promoting hospital district). All sectors 
should participated development project, based on 5 competencies by staring with 
needed competency according to 5 core competencies and 24 sub-competencies. 
The guideline of research competency consisted of 81 approaches to proper 
development and be able to apply in practice. 

 
Keywords: Competency of Buddhism, Tambon Administrative Organization, 
Strengthening Community 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ดุษฎีนิพนธ�เล�มนี้สําเร็จลุล�วงลงได�ด�วยดี ด�วยความเมตตาของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ� ประกอบด�วยศาสตราจารย� ดร.บุญทัน  ดอกไธสง และอาจารย� ดร.บุษกร วัฒนบุตร ท่ีได�
กรุณาอนุเคราะห�ให�คําแนะนําปรึกษา และดูแลเอาใจใส�ให�ความช�วยเหลือในการปรับปรุงแก�ไข 
ดุษฎีนิพนธ�มาต้ังแต�ต�นจนสําเร็จบริบูรณ� 
 ขอกราบขอบพระคุณ ประธานกรรมการและคณะกรรมการสอบป4องกันดุษฎีนิพนธ� คือ
ศาสตราจารย� ดร. กฤช เพ่ิมทันจิตต�, รองศาสตราจารย� ดร.สุรินทร� นิยมางกูร, ผู�ช�วยศาสตราจารย� 
ดร.สมคิด ดวงจักร�, ศาสตราจารย� ดร.บุญทัน ดอกไธสง, และอาจารย� ดร.บุษกร วัฒนบุตร เป8นอย�าง
สูง ท่ีกรุณาให�คําชี้แนะ แนะนํา ให�ดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ออกมาสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกท�าน  
ท่ีประสิทธิ์ประสาทการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร� สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�  
แก�ผู�วิจัย จนสามารถนําความรู�มาประยุกต�ใช�ในการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย� 
ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู�อํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร� ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาบุญเลิศ อินฺทป?ฺโ�, รศ. ผู�อํานวยการหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�  (วัดศรีสุดาราม) และขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารย� และเจ�าหน�าท่ีหลักสูตรทุกท�าน รวมถึงขอขอบคุณ เพ่ือน ๆ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�รุ�นท่ี ๓ (วัดศรีสุดาราม) ทุกรูป/คน ท่ีได�กรุณาช�วยเหลือเป8น
กําลังใจให�คําปรึกษาชี้แนะแนวทางท่ีถูกต�องและอํานวยความสะดวกด�านการค�นคว�าข�อมูลในการทํา
ดุษฎีนิพนธ�แก�ผู�วิจัยเสมอมาจนลุล�วง 
 ขอกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระ ขอขอบคุณผู�นําชุมชน ผู�บริหารและพนักงานใน
องค�การบริหารส�วนตําบล รวมถึงผู�ทรงคุณวุฒิ ในเขตพ้ืนท่ี ๕ จังหวัดภาคเหนือตอนล�าง ท่ีให�ความ
อนุเคราะห�ให�สัมภาษณ� ตอบแบบสอบถาม และเข�าร�วมการจัดสนทนากลุ�มเฉพาะเพ่ือช�วยเติมเต็มให�
ดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้สมบูรณ�ยิ่งข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ�อพระสมุห�สมชาย จีรปุ?ฺโ� เจ�าอาวาส 
วัดคุ�งตะเภา เจ�าสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุตรดิตถ�แห�งท่ี ๓ ผู�เป8นตัวแบบอุดมคติแห�งสงฆ�  
ผู�ชักนําให�ผู�วิจัยเข�ามาสู�ในวิถีแห�งสมณเพศ และให�กําลังใจในการศึกษาตลอดมาจนถึงปJจจุบัน  
ตลอดถึงทุกทุนการอุปถัมภ�ของคุณโยมพ�อมานะ มากคล�าย คุณโยมแม�มนรัตน� นุ�มนวล และคุณโยม
น�าธัญกรณ� นุ�มนวล และญาติ ๆ รวมถึงพุทธศาสนิกชน กําลังใจจากบิดามารดา ญาติมิตร  
และสหธรรมิกทุกท�าน 
 สุดท�ายนี้ คุณค�าและประโยชน�ใดๆ อันพึงมีจากดุษฎีนิพนธ�เล�มนี้ ผู�วิจัยขอน�อมถวายบูชา
แด�คุณพระรัตนตรัยและน�อมบูชาเป8นกตเวทิตาคุณแด� บิดามารดา อุปJชฌาย�อาจารย� ญาติสนิทมิตร
สหาย ท่ีเป8นกําลังใจสนับสนุนในทุก ๆ เรื่อง รวมท้ังบูรพาจารย�และผู�มีพระคุณทุกท�านท่ีได�ร�วมกัน
สรรค�สร�างงานวิจัยเล�มนี้ให�แก�ผู�วิจัยจนประสบผลสําเร็จลุล�วงด�วยดี 
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๒.๒๓  แสดงความสอดคล+องทฤษฎีสมรรถนะในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็งของ
องค"การบริหารส8วนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา 

๙๐ 

 



ฎ 

สารบัญตาราง (ต�อ) 
 

 
ตารางที่  หน�า 
๒.๒๔  แสดงแนวคิดของนักวิจัยท่ีเก่ียวข+องกับการพัฒนาสมรรถนะ   ๙๕ 
๒.๒๕  แสดงแนวคิดของนักวิจัยท่ีเก่ียวข+องกับแนวทางพุทธบูรณาการ   ๙๘ 
๒.๒๖  แสดงแนวคิดของนักวิจัยท่ีเก่ียวข+องกับการประยุกต"ใช+หลักพุทธธรรม ๑๐๓ 

๓.๑  แสดงจํานวนประชากร ๑๑๐ 
๓.๒  ประชากรและกลุ8มตัวอย8างท่ีใช+เทคนิคการสนทนากลุ8มเฉพาะ ๑๑๖ 
๔.๑  แสดงตารางสรุปความถ่ี ร+อยละ และจํานวนผู+ตอบประเด็นสภาพท่ัวไปการ

พัฒนาสมรรถนะองค"การบริหารส8วนตําบล ในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง 
ด+านการมุ8งผลสัมฤทธิ์ 

๑๔๖ 

๔.๒  แสดงตารางสรุปความถ่ี ร+อยละ และจํานวนผู+ตอบประเด็นสภาพท่ัวไปการ
พัฒนาสมรรถนะองค"การบริหารส8วนตําบล ในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง 
ด+านการยึดม่ันในความถูกต+องและจริยธรรม 

๑๕๖ 

๔.๓  แสดงตารางสรุปความถ่ี ร+อยละ และจํานวนผู+ตอบประเด็นสภาพท่ัวไปการ
พัฒนาสมรรถนะองค"การบริหารส8วนตําบล ในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง 
ด+านความเข+าใจในองค"กรและระบบงาน 

๑๖๕ 

๔.๔  แสดงตารางสรุปความถ่ี ร+อยละ และจํานวนผู+ตอบประเด็นสภาพท่ัวไปการ
พัฒนาสมรรถนะองค"การบริหารส8วนตําบล ในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง 
ด+านการบริการเป�นเลิศ 

๑๗๓ 

๔.๕  แสดงตารางสรุปความถ่ี ร+อยละ และจํานวนผู+ตอบประเด็นสภาพท่ัวไปการ
พัฒนาสมรรถนะองค"การบริหารส8วนตําบล ในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง 
ด+านการทํางานเป�นทีม 

๑๘๑ 

๔.๖  แสดงสรุปสภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองค"การบริหารส8วนตําบล ในการ
เสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง 

๑๘๑ 

๔.๗  แสดงสรุปหลักพุทธธรรมท่ีมีสาระสอดคล+องกับสมรรถนะหลักองค"การบริหาร
ส8วนตําบล  ในการเสริมสร+างความเข+มแข็งของชุมชน 

๒๑๖ 

๔.๘  จํานวน และค8าร+อยละของระดับความคิดเห็นและความเข+าใจท่ัวไป ต8อแนวคิด
พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค"การบริหารส8วนตําบล ในการ
เสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง 
 
 
 
 
 

๒๑๙ 



ฏ 

สารบัญตาราง (ต�อ) 
 

 
ตารางที่  หน�า 

๔.๙  ค8าเฉลี่ย ค8าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะป�จจุบัน 
ระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค" และการประเมินความต+องการจําเป�น ในการ
เสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง ขององค"การบริหารส8วนตําบล ตามแนว
พระพุทธศาสนา โดยภาพรวม 

๒๒๔ 

๔.๑๐  ค8าเฉลี่ย ค8าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะป�จจุบัน 
ระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค" และการประเมินความต+องการจําเป�น ในการ
เสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง ขององค"การบริหารส8วนตําบล ตามแนว
พระพุทธศาสนา ด+านสมรรถนะหลักด+านการมุ8งผลสัมฤทธิ์  
(Achievement Motivation) 

๒๒๖ 

๔.๑๑  ค8าเฉลี่ย ค8าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะป�จจุบัน 
ระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค" และการประเมินความต+องการจําเป�น ในการ
เสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง ขององค"การบริหารส8วนตําบล ตามแนว
พระพุทธศาสนา สมรรถนะหลักด+านการยึดม่ันในความถูกต+องและจริยธรรม 
(Integrity) 

๒๓๐ 

๔.๑๒  ค8าเฉลี่ย ค8าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะป�จจุบัน 
ระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค" และการประเมินความต+องการจําเป�น ในการ
เสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง ขององค"การบริหารส8วนตําบล ตามแนว
พระพุทธศาสนา สมรรถนะหลักด+านความเข+าใจในองค"กรและระบบงาน 
(Organizational Awareness) 

๒๓๔ 

๔.๑๓  ค8าเฉลี่ย ค8าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะป�จจุบัน 
ระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค" และการประเมินความต+องการจําเป�น ในการ
เสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง ขององค"การบริหารส8วนตําบล ตามแนว
พระพุทธศาสนา สมรรถนะหลักด+านการบริการเป�นเลิศ (Service Mind) 

๒๓๘ 

๔.๑๔  ค8าเฉลี่ย ค8าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะป�จจุบัน 
ระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค" และการประเมินความต+องการจําเป�น ในการ
เสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง ขององค"การบริหารส8วนตําบล ตามแนว
พระพุทธศาสนา สมรรถนะหลักด+านการทํางานเป�นทีม (Teamwork) 

๒๔๒ 

๔.๑๕  ค8าเฉลี่ย ค8าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสภาพชุมชนเข+มแข็ง 
ในเขตพ้ืนท่ีองค"การบริหารส8วนตําบล ในป�จจุบัน โดยภาพรวม 
 
 
 

๒๔๕ 



ฐ 

สารบัญตาราง (ต�อ) 
 

 
ตารางที่  หน�า 
๔.๑๖  ค8าเฉลี่ย ค8าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสภาพชุมชนเข+มแข็ง 

ในเขตพ้ืนท่ีองค"การบริหารส8วนตําบล ในป�จจุบัน ด+านการพ่ึงตนเอง 
๒๔๖ 

๔.๑๗  ค8าเฉลี่ย ค8าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสภาพชุมชนเข+มแข็ง 
ในเขตพ้ืนท่ีองค"การบริหารส8วนตําบล ในป�จจุบัน ด+านการเก้ือกูล 

๒๔๗ 

๔.๑๘  ค8าเฉลี่ย ค8าเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสภาพชุมชนเข+มแข็ง 
ในเขตพ้ืนท่ีองค"การบริหารส8วนตําบล ในป�จจุบัน ด+านการมีส8วนร8วม 

๒๔๘ 

๔.๑๙  แสดงค8าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"ระหว8างระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ของ
องค"การบริหารส8วนตําบลในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง กับระดับสภาพ
ชุมชนเข+มแข็งในเขตพ้ืนท่ีองค"การบริหารส8วนตําบลในป�จจุบัน ในภาพรวม 

๒๕๒ 

๔.๒๐  แสดงค8าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"ระหว8างระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ของ
องค"การบริหารส8วนตําบลในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง กับระดับสภาพ
ชุมชนเข+มแข็งในเขตพ้ืนท่ีองค"การบริหารส8วนตําบลในป�จจุบัน ด+านการ
พ่ึงตนเอง 

๒๕๓ 

๔.๒๑  แสดงค8าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"ระหว8างระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ของ
องค"การบริหารส8วนตําบลในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง กับระดับสภาพ
ชุมชนเข+มแข็งในเขตพ้ืนท่ีองค"การบริหารส8วนตําบลในป�จจุบัน ด+านการเก้ือกูล 

๒๕๔ 

๔.๒๒  แสดงค8าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"ระหว8างระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ของ
องค"การบริหารส8วนตําบลในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง กับระดับสภาพ
ชุมชนเข+มแข็งในเขตพ้ืนท่ีองค"การบริหารส8วนตําบลในป�จจุบัน ด+านการ 
มีส8วนร8วม 

๒๕๕ 

๔.๒๓  แสดงค8าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"ระหว8างระดับสมรรถนะหลักด+านการมุ8ง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ขององค"การบริหารส8วนตําบลใน
การเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง กับระดับสภาพชุมชนเข+มแข็งในเขตพ้ืนท่ี 
องค"การบริหารส8วนตําบลในป�จจุบัน 

๒๕๖ 

๔.๒๔  แสดงค8าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"ระหว8างระดับสมรรถนะหลักด+านการยึดม่ันใน
ความถูกต+องและจริยธรรม (Integrity)  ขององค"การบริหารส8วนตําบลในการ
เสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง  กับระดับสภาพชุมชนเข+มแข็งในเขตพ้ืน ท่ี 
องค"การบริหารส8วนตําบลในป�จจุบัน 
 
 
 
 

๒๕๗ 



ฑ 

สารบัญตาราง (ต�อ) 
 

 
ตารางที่  หน�า 
๔.๒๕  แสดงค8าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"ระหว8างระดับสมรรถนะหลักด+านความเข+าใจใน

องค"กรและระบบงาน (Organizational Awareness) ขององค"การบริหารส8วน
ตําบลในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง กับระดับสภาพชุมชนเข+มแข็งในเขตพ้ืนท่ี
องค"การบริหารส8วนตําบลในป�จจุบัน 

๒๕๘ 

๔.๒๖  แสดงค8าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"ระหว8างระดับสมรรถนะหลักด+านการบริการ
เป�นเลิศ (Service Mind) ขององค"การบริหารส8วนตําบลในการเสริมสร+าง
ชุมชนเข+มแข็ง กับระดับสภาพชุมชนเข+มแข็งในเขตพ้ืนท่ีองค"การบริหารส8วน
ตําบลในป�จจุบัน 

๒๕๙ 

๔.๒๗  แสดงค8าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"ระหว8างระดับสมรรถนะหลักด+านการทํางาน
เป�นทีม (Teamwork) ขององค"การบริหารส8วนตําบลในการเสริมสร+างชุมชน
เข+มแข็ง กับระดับสภาพชุมชนเข+มแข็งในเขตพ้ืนท่ีองค"การบริหารส8วนตําบลใน
ป�จจุบัน 

๒๖๐ 

๔.๒๘  สรุปแสดงค8าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"ระหว8างระดับสมรรถนะป�จจุบันตามแนว
พระพุทธศาสนาในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็งขององค"การบริหารส8วนตําบล 
กับระดับสภาพชุมชนเข+มแข็งในเขตพ้ืนท่ีองค"การบริหารส8วนตําบลในป�จจุบัน 

๒๖๑ 

๔.๒๙  แสดงค8าสัมประสิทธิ์พหุคูณของตัวแปรพยากรณ"ท่ีมีผลต8อสภาพชุมชนเข+มแข็ง
ในเขตพ้ืนท่ีองค"การบริหารส8วนตําบลในป�จจุบัน โดยการวิเคราะห"การถดถอย
พหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple regression Analysis) 

๒๖๒ 

๔.๓๐  แสดงสรุปแนวทางการพัฒนาสมรรถนะองค"การบริหารส8วนตําบล ในการ
เสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง ท่ีพึงประสงค" 

๒๘๗ 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฒ 

สารบัญแผนภาพ 
 

 
แผนภาพที่  หน�า 

๒.๑  การแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีสะท+อนถึงผลงาน   ๑๘ 
๒.๒  แบบจําลองภูเขาน้ําแข็ง (The Iceberg Model)   ๒๑ 
๒.๓  ปริมิดสมรรถนะ (Competency Pyramid)   ๒๒ 
๒.๔  ความสัมพันธ"ระหว8างพฤติกรรมและผลของงาน   ๒๓ 
๒.๕  ระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคคล   ๒๕ 
๒.๖  ความสัมพันธ"ของแผนพัฒนาระดับต8าง ๆ กับแผนพัฒนาท+องถ่ิน   ๔๓ 
๒.๗  ความเชื่อมโยงกลไก และกระบวนการของแผนชาติสู8แผนระดับท+องถ่ิน   ๔๕ 
๒.๘  โครงสร+างชุมชนท+องถ่ินเข+มแข็ง ระบบท่ีจะธํารงบูรณภาพและดุลยภาพ

ของประเทศ 
  ๕๒ 

๒.๙  ธรรมะพ้ืนฐานในการบูรณาการหลักพุทธธรรม ๗๓ 
๒.๑๐  ผังมโนทัศน"หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะ

สมรรถนะหลักในองค"การบริหารส8วนตําบล 
๘๙ 

๒.๑๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๐๕ 
๓.๑  แสดงแผนภูมิข้ันตอนในการวิจัย ๑๐๗ 
๓.๒  แผนภูมิแนวคิดภาพรวมข้ันตอนการวิจัย ๑๐๙ 
๓.๓  ลําดับข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ๑๓๐ 
๔.๑  แสดงแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค"การบริหารส8วน

ตําบล ในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง ด+านความเข+าใจในองค"กรและ
ระบบงาน 

๒๖๙ 

๔.๒  แสดงแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค"การบริหารส8วน
ตําบล ในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง ด+านการทํางานเป�นทีม 

๒๗๓ 

๔.๓  แสดงแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค"การบริหารส8วน
ตําบล ในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง ด+านการทํางานเป�นทีม 

๒๗๗ 

๔.๔  แสดงแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค"การบริหารส8วน
ตําบล ในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง ด+านการมุ8งผลสัมฤทธิ์ 

๒๘๑ 

๔.๕  แสดงแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค"การบริหารส8วน
ตําบล ในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง ด+านการยึดม่ันในความถูกต+องและ
จริยธรรม 

๒๘๕ 

๔.๖  แสดงความรู+ท่ีได+จากผลการวิจัยเชิงผสาน (แผนภาพข้ันต+น) ๒๙๖ 
๔.๗  องค"ความรู+ท่ีได+จากการวิจัย ๒๙๗ 
๔.๘  โมเดลบวรทัส-วชิรเจดีย" A5- Cone -Tom- TOMISpc Model ๓๐๖ 



ณ 

สารบัญแผนภาพ (ต�อ) 
 

 
แผนภาพที่  

 
หน�า 

๕.๑  แสดงความสัมพันธ"ของแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ
องค"การบริหารส8วนตําบลในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง : แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะท่ี ๑ สมรรถนะหลักด+านความเข+าใจในองค"กรและ
ระบบงาน 

๓๔๓ 

๕.๒  แสดงความสัมพันธ"ของแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ
องค"การบริหารส8วนตําบลในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง : แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะท่ี ๒ สมรรถนะหลักด+านการทํางานเป�นทีม 

๓๔๕ 

๕.๓  แสดงความสัมพันธ"ของแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ
องค"การบริหารส8วนตําบลในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง : แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะท่ี ๓ สมรรถนะหลักด+านการบริการเป�นเลิศ 

๓๔๗ 

๕.๔  แสดงความสัมพันธ"ของแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ
องค"การบริหารส8วนตําบลในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง : แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะท่ี ๔ สมรรถนะหลักด+านการมุ8งผลสัมฤทธิ์ 

๓๔๙ 

๕.๕  แสดงความสัมพันธ"ของแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ
องค"การบริหารส8วนตําบลในการเสริมสร+างชุมชนเข+มแข็ง : แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะท่ี ๕ สมรรถนะหลักด+านการยึดม่ันในความถูกต+องและ
จริยธรรม 

๓๕๑ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด 

คําอธิบายสัญลักษณ�และคําย�อ 
 

๑. คําย�อช่ือคัมภีร�ในพระไตรป$ฎก 
 ดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ ใช�พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ 
ซ่ึงมีจํานวน ๔๕ เล5ม ในการวิจัย ได�ใช�ชื่อย5อ ดังต5อไปนี้ 
 

พระสุตตันตป$ฎก 
 
ขุ.ชา.  (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย ชาดก   (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก.  (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต   (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก มัชฌิมนิกาย  มูลปAณณาสก� (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย)  = สุตตันตป�ฎก ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
 
 
๒. การระบุเลขหมายพระไตรป$ฎก 
 ดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ใช�พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 
๒๕๓๙ เปDนหลักการอ�างอิงพระไตรป�ฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เล5ม/ข�อ/หน�า เช5น วิ.มหา. (ไทย)  
๑/๓๐๐/๒๒๐ หมายความว5าจะระบุถึงพระวินัยป�ฎก วินัยป�ฎก มหาวิภังค� ฉบับภาษาไทย 
พระไตรป�ฎก เล5มท่ี ๑ ข�อท่ี ๓๐๐ หน�า ๒๒๐ เปDนต�น 



บทท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
ประเทศไทยได
ก
าวเข
าสู�การพัฒนา ภายใต
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

นับต้ังแต�ป( พ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึงก�อให
เกิดความเปลี่ยนแปลงอย�างมากมาย ท้ังในด
านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม๑ หากแต�การพัฒนาท่ีกําลังเป6นไปอยู�นั้น ต�างอิงกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ตะวันตก ท่ีเป6นการพัฒนาในด
านวัตถุ โดยละเลยการควบคุมและสร
างความเข
มแข็งทางจิตใจและ
ชุมชนฐานราก๒ หากแต�เน
นแนวทางการพัฒนาในสังคมทุนนิยม-โลกาภิวัตน< ท่ีมีการแข�งขันเพ่ือให

บรรลุจุดมุ�งหมายในด
านผลกําไรเพียงในด
านป>จเจก หรือแม
ในองค<การภาครัฐ ก็วัดผลการพัฒนา
ประเทศ โดยเน
นเพียงด
านป>จจัยผลิตภัณฑ<มวลรวม (GDP : Gross Domestic Product) เป6นดัชนีชี้
วัดความสําเร็จในการพัฒนาแต�เพียงอย�างเดียว ทําให
สังคมไทยประสบป>ญหาสังคมมากมาย 
เนื่องมาจากการวัดผลแห�งการพัฒนาเพียงความเจริญทางด
านเศรษฐกิจ โดยละเลยการควบคุมและ
สร
างความเข
มแข็งทางจิตใจและชุมชนฐานราก  ก�อให
เกิดการเจริญเติบโตท่ีขาดสมดุลระหว�างวัตถุ
กับจิตใจ๓ อันเนื่องมาจากการพัฒนาแบบขาดความสมดุลและไม�ยั่งยืน๔ ป>ญหาเหล�านี้ เป6นผลมาจาก
การท่ีภาครัฐมองไม�เห็นคุณค�าของการสร
างความเข
มแข็งของชุมชนท
องถ่ิน เพราะการพัฒนาท่ีผ�านมา 
นอกจากเน
นการพัฒนาด
านเศรษฐกิจแต�เพียงอย�างเดียวแล
ว ก็ยังเน
นการพัฒนาแบบรวมศูนย< 
ในระดับมหภาค (Top-Down Development) ท้ังในด
านเศรษฐกิจ การศึกษา ประชาธิปไตย และ
ความยุติธรรม การพัฒนาจึงล
มเหลวในหลายด
าน  เป6นการพัฒนาแบบมิจฉาทิฐิ ซ่ึงนําไปสู� 
มิจฉาพัฒนา๕ คือการพัฒนาโดยเน
นการพัฒนารวมศูนย<เป6นตัวต้ัง โดยทอดท้ิงชุมชนท
องถ่ิน และให

การพัฒนาในระดับมหภาคบ�อนทําลายชุมชนท
องถ่ินให
อ�อนแอ เหล�านี้ล
วนเป6นเหตุหนึ่งท่ีทําให

ภาครัฐ เริ่มหันกลับมามองหลักการพัฒนาโดยผ�านกระบวนการสร
างชุมชนเข
มแข็ง (Sivil Society) 
ให
เป6นรากฐานท่ีม่ันคงของประเทศ ผ�านแนวคิดเรื่องความเป6นพลเมือง (Citizen) แทนท่ีแนวคิดเรื่อง
                                                           

๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, ทิศทางแผนพัฒนาฉบับท่ี ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : อมรินทร<พริ้นติ้งแอนด<พับลิชช่ิง, ๒๕๕๓), หน
า ๘๓. 

๒ เทิดชาย ช�วยบํารุง, ภูมิป�ญญาเพ่ือการพัฒนาท'องถิ่นเชิงสร'างสรรค*, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกล
า, ๒๕๕๔), หน
า ๓๒. 

๓ พระเทพเวที (ประยุทธ< ปยุตฺโต), อุดมธรรมนําจิตสํานึกของสังคมไทย, พิมพ<ครั้งท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพบุaคสโตร<, ๒๕๓๕), หน
า ๑๗. 

๔ พระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช, "พระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก�ผู
สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร< วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๗",  ใน 
ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต5าง ๆ ป7พุทธศักราช ๒๕๑๗ , 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักราชเลขาธิการ, ๑๕๑๘), หน
า ๑๙.   

๕
 ประเวศ วะสี, กระบวนทรรศน*ใหม5ในการพัฒนาประเทศไทย : ท'องถิ่นเข'มแข็ง, (กรุงเทพมหานคร 

: มูลนิธิสาธารณสุขแห�งชาติ (มสช.), ๒๕๕๒), หน
า ๘-๙. 



 
๒ 

ไพร�ฟhา หรือราษฎร< กลายมาเป6นประชาชนทุกคนมีส�วนร�วมเป6นหุ
นส�วนสาธารณะ (Partnership)  
ในการพัฒนาชุมชนสังคมร�วมกัน ภายใต
แนวคิดสังคมอยู�เย็นเป6นสุขร�วมกัน (Green and Happiness 
Society) ท่ียั่งยืน๖ ท้ังนี้เพราะการรวมพลังศักยภาพในชุมชน (Community Empowerment)  
หรือท่ีเรียกว�า “ชุมชนเข
มแข็ง” เป6นป>จจัยหลักท่ีสําคัญต�อการเสริมสร
างความอยู�เย็นเป6นสุขในชุมชน
เป6นอย�างยิ่ง เนื่องจากเป6นพลังทุนทางสังคมท่ีมีศักยภาพ ด
วยการท่ีเป6นพลังท่ีสามารถสร
างให
ทุกคน
ในชุ มชน มีจิ ตสํ านึ ก ร� วม กัน  (Civic Consciousness)  มี จิ ต ส าธา รณะ เ พ่ื อสั ง คม  ( Public 
Consciousness) และมีขีดความสามารถ ในการจัดการเรื่องต�างๆ ท่ีเก่ียวกับวิ ถีชีวิตของตน 
บนพ้ืนฐานของสิทธิร�วมกันอย�างเท�าเทียม และพ่ึงพาตนเองได
 ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) จึงได
บรรจุยุทธศาสตร<และนโยบายเพ่ือการเสริมสร
างความเข
มแข็งของชุมชน
ไว
เป6นแผนแม�บท หรือ Road map ในการพัฒนาประเทศ 

โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได
มีการ
กําหนดยุทธศาสตร<เพ่ือเสริมสร
างความเข
มแข็งของชุมชน ท่ีครอบคลุมในทุกด
านของการพัฒนา  
โดยนําทุนของประเทศท้ัง ๖ ทุน ได
แก�  ทุนมนุษย<  ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน  
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อม และทุนทางวัฒนธรรม มาใช
ประโยชน<อย�างบูรณาการและ
เก้ือกูลกัน โดยสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ และ ๑๑ ได
เน
นวิธีส�งเสริมการเชื่อมต�อสร
าง
เครือข�ายในการขยายผลเพ่ือการพัฒนา ลงสู�การปฏิบัติในระดับต�างๆ ท่ีสอดคล
องกับสภาพภูมิสังคม 
และกระจายการพัฒนาโดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนท่ี ภารกิจ และการมีส�วนร�วม ให
จังหวัดเป6นพ้ืนท่ี
ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป6นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู�ประเทศและ
ประเทศสู�ชุมชน “เพ่ิมการใช
องค<ความรู
 เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร
างสรรค<” ให
เป6น
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส�วนท้ังระดับพ้ืนท่ี ท
องถ่ิน และชุมชน  โดยใช

กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของทุกภาคส�วนสังคม ท้ังภาครัฐ ท้ังส�วนกลางและส�วนท
องถ่ิน 
ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันทางสังคม องค<กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อสารมวลชน รวมไป
ถึงสถาบันทางศาสนา มาบูรณาการให
เกิดการขับเคลื่อน ด
วยกระบวนการสร
างเครือข�าย หรือคลัส
เตอร< ท่ีตอบสนองต�อการแก
ป>ญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ีได
อย�างมีประสิทธิภาพ โดยมี
แนวทางท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ “การเสริมสร
างบทบาทของทุกภาคส�วนให
สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ ได
อย�างมีประสิทธิภาพ” เน
นการพัฒนาศักยภาพประชาชน ให
มีบทบาท
สําคัญในกระบวนการพัฒนาเพ่ือ “เสริมสร
างความเข
มแข็งของชุมชน” ให
พร
อมรองรับกับความ
เปลี่ยนแปลง รวมท้ังการ “เสริมสร
างความเข
มแข็งให
องค<กรปกครองส�วนท
องถ่ิน”๗ และ “พัฒนา
บุคลากรภาครัฐให
เป6นผู
นําการเปลี่ยนแปลง”  

                                                           

๖ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, ประกาศ เร่ือง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔), (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ<คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๙), หน
า ๑๒-๑๗. 

๗ กรมส�งเสริมการปกครองท
องถ่ิน, คู5มือการจัดทําแผนพัฒนาท'องถิ่น (แผนยุทธศาสตร* แผนพัฒนา
สามป7 แผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล), (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๕๖), หน
า ๒๒. 
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ด
วยเหตุนี้ การศึกษาวิจัยเพ่ือสร
างชุมชนเข
มแข็งนั้น จึงไม�อาจมองข
ามความสําคัญของ
ภาคส�วนสังคมใดไปได
 ทว�า ในทางปฏิบัติส�วนใหญ� มักจะศึกษาในมิติของการก�อรูปของความเข
มแข็ง
ของชุมชน ในมุมมองบริบทชุมชนท
องถ่ินในรูปแบบของกรณีศึกษา เพ่ือสร
างตัวแบบในการอธิบาย
เฉพาะกรณี และท่ีผ�านมาส�วนใหญ�ยังไม�มีการศึกษาวิจัยเพ่ือสร
างการบูรณาการแนวคิดการเสริมสร
าง
ความเข
มแข็งของชุมชน กับองคาพยพสําคัญท่ีอยู�ในท
องถ่ิน ซ่ึงเป6นตัวแทนในการพัฒนาและแก
ไข
ป>ญหาของชุมชน  อันได
แก� “องค<กรปกครองส�วนท
องถ่ิน” เนื่องจากองค<กรปกครองส�วนท
องถ่ินใน
รูปแบบและในระดับต�างๆ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง องค<กรปกครองส�วนท
องถ่ินในระดับตําบล  (อบต.)  
ถือได
ว�าเป6นภาคส�วนหนึ่งท่ีสําคัญยิ่ง ในการเสริมสร
างความเข
มแข็งของชุมชนชนบท ในฐานะผู
ดํารง
อยู�ในบริบทของการบริหารจัดการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือหนุนเสริมศักยภาพของชุมชน อํานวยความ
สะดวกให
ประชาชนสามารถดําเนินการได
ด
วยตัวเอง และเพ่ิมบทบาทในการดําเนินการและสนับสนุน
ให
ชุมชนเข
ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองมากข้ึน อันเป6นแนวทางแห�งการเสริมสร
าง
ความเข
มแข็งให
มีข้ึนมาได
ในชุมชนท
องถ่ิน ดังนั้น การศึกษาเพ่ือสังเคราะห<และปรับประยุกต<สร
าง
แนวทางการ “ปรับวิธีคิด” (Shared Values) ของบุคลากรในองค<กรปกครองส�วนท
องถ่ิน ให
มี
มุมมองในการแก
ไขป>ญหา และมุ�งการพัฒนาชุมชนแบบองค<รวม โดย “บูรณาการกับทัศนคติและแนว
ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเสริมสร
างศักยภาพความเข
มแข็งของชุมชน” นั้น  
จึงนับเป6นสิ่งท่ีสําคัญ เพราะหลักพุทธธรรมนับเป6นพ้ืนฐานสําคัญจากภายใน เป6นการประยุกต<เชิง
สร
างสรรค< เพ่ือแสวงหาวิธีการใหม�ๆ ในการสร
างวัฒนธรรมองค<กรเชิงพุทธในองค<กรปกครองส�วน
ท
องถ่ิน ท่ีจะสามารถเสริมสร
างความอยู�เย็นเป6นสุขในชุมชนท
องถ่ินให
มีความม่ันคงและยั่งยืนได
 และ
เพ่ือเป6นการเสนอแนวทางหนึ่ง ในการเสริมสมรรถนะในการแก
ไขป>ญหาการพัฒนาของรัฐแบบเก�าท่ี
ไม�ยั่ งยืน ตามเจตนารมณ<ของยุทธศาสตร<การพัฒนาประเทศและท
อง ถ่ินไทยในป>จจุ บัน  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ดังกล�าวมาข
างต
น  

จากผลการติดตามการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว�าด
วยหลักเกณฑ<และวิธีการบริหาร
กิจการบ
านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน 
ก.พ.ร.) เพ่ือกําหนดแผนยุทธศาสตร<การพัฒนาระบบราชการ ให
สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี ๑๑ ได
อย�างมีประสิทธิภาพ กลับพบว�ายังคงมีป>ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตาม ท่ีต
องเร�ง
ผลักดันอย�างจริงจัง ในประเด็นสําคัญๆ และมีความจําเป6นท่ีจะต
องเร�งเสริมสร
างขีดสมรรถนะของ
หน�วยงานราชการให
สามารถรองรับต�อการเปลี่ยนแปลงในบริบทด
านต�างๆ สามารถตอบสนองต�อ
ความต
องการของประชาชนและป>ญหาใหม�ๆ ท่ีเกิดข้ึน จึงได
มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร<การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑) ไว
เป6น ๓ หัวข
อ รวม ๗ ประเด็น โดยในส�วนหัวข
อ
การยกระดับองค<การสู�ความเป6นเลิศนั้น ได
มุ�งเน
นประเด็นการพัฒนาองค<การให
มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความเป6นมืออาชีพ เพ่ือเร�งสร
างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐ
ให
สามารถผนึกกําลังเป6นระบบครบวงจรและพร
อมเข
าสู�ประชาคมอาเซียน ลดความเหลื่อมล้ําท่ีเน
น
การพัฒนาอย�างท่ัวถึงเป6นธรรม๘  เนื่องจากแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ ได
มุ�งหวังให
 ชุมชนและองค<กร

                                                           

๘
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 

พ.ศ. ๒๕๖๑), (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๖), หน�า ๒๖. 
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ปกครองส�วนท
องถ่ิน เป6นพลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากการบังคับใช

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให
แก�องค<กรปกครองส�วนท
องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงได
ส�งผลต�อการพัฒนาความเข
มแข็งของชุมชนและการดําเนินงานขององค<กรปกครอง
ส�วนท
องถ่ิน โดยเฉพาะงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต การขยายฐานรายได
ท่ีท
องถ่ินจัดเก็บเอง และการ
บริหารงานขององค<กรท่ีเน
นประสิทธิภาพ เพ่ือเป6นหลักประกันว�าประชาชนในท
องถ่ินจะได
รับการ
บริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพและได
มาตรฐาน รวมท้ังเป6นกลไกสําคัญในการสร
างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในระดับชุมชน๙ ดังนั้น การบริหารองค<กรปกครองท
องถ่ินให
สามารถ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ ได
อย�างมีประสิทธิภาพ ด
วยการเสริมศักยภาพเพ่ือ “เสริมสร
าง
ชุมชนเข
มแข็ง” ให
ประสบความสําเร็จได
อย�างเป6นรูปธรรมนั้น จําเป6นยิ่งท่ีต
องคํานึงถึงการพัฒนา
องค<การของสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)๑๐ โดยเฉพาะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม� ท่ีใช
หลักสมรรถนะ (competency) เป6นสําคัญ ผู
วิจัย จึงสนใจนําแนว
ทางการเชื่อมโยงการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ สู�การปฏิบัติ และแผนยุทธศาสตร<การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑) เพ่ือเสริมสร
างบทบาทของภาคส�วนให

สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ ได
อย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการเสริมศักยภาพใน
กระบวนการเพ่ือ “เสริมสร
างความเข
มแข็งของชุมชน” ด
วยการ “เสริมสร
างความเข
มแข็งให
องค<กร
ปกครองส�วนท
องถ่ิน” ให
พร
อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เพ่ือเข
าร�วมพัฒนาชุมชนให
มากข้ึน มา
เป6นกรอบแนวคิดสําคัญในการวิจัยในครั้งนี้  ซ่ึงหลักสมรรถนะ (competency)  มุ�งเน
นการอธิบาย
คุณลักษณะของบุคลิกลักษณะท่ีซ�อนอยู�ภายใน ป>จเจกบุคคล ท้ังความรู
ความสามารถ ทักษะ 
ตลอดจนทัศนคติท่ีจําเป6น และสามารถผลักดันให
ป>จเจกบุคคลนั้นสร
างผล การปฏิบัติงานท่ีดี ในการ
ทํางานได
อย�างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล๑๑  ซ่ึงคุณลักษณะของหลักสมรรถนะ (competency)  
นี้ ผู
วิจัยเห็นว�า มีความสอดคล
องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีมีลักษณะแห�งกรรมวาท  
กิริยวาท และวิริยวาท อย�างเด�นชัดในหลายด
าน๑๒ นอกจากนี้หลักพุทธธรรมยังมีคุณลักษณะท่ีมุ�งเน
น
การพัฒนาจิตใจและป>ญญา สอดรับกับแนวนโยบายในการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลในป>จจุบัน๑๓ 

                                                           

๙
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ, พระบรมราชโองการประกาศเร่ือง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙), (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ<
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๔), หน
า ๕๔. 

๑๐
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู!มือการทํา PMQA มาใช+ในส!วนราชการและมหาวิทยาลัย

ของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๐), หน�า ๑๐-๑๘. 
��

 McClelland, David. C, “Testing for competence rather than for intelligence”, 
American Psychologist. Vol.28. No.1 (1973) : 1-14. 

��
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ดังนั้น การเลือกเฟhนนําหลักพุทธธรรม ท่ีมีองค<ประกอบท่ีมีคุณลักษณะท่ีสามารถเอ้ือต�อ
สมรรถนะการบริหารและปฏิบัติหน
าท่ีของบุคลากรในองค<การบริหารส�วนตําบลได
อย�างมี
ประสิทธิภาพ โดยนําเอาหลักพุทธธรรมท่ีสอดคล
องกับการบริหารและปฏิบัติหน
าท่ีเพ่ือเสริมสร
าง
ความเข
มแข็งของชุมชน ในองคาพยพต�างๆ ในองค<การบริหารส�วนตําบล มาพัฒนาและต�อยอดกับ
ศาสตร<ด
านการบริหารจัดการ โดยใช
แนวทางการวิจัยในแบบของตะวันตก เพ่ือเสริมสร
างความ
เข
มแข็งของชุมชน ด
วยกระบวนการวิจัยเพ่ือค
นหาข
อมูลเชิงประจักษ<อย�างเป6นวิทยาศาสตร<  
ให
สามารถจับต
องและชี้วัดได
อย�างเป6นรูปธรรม ด
วยกระบวนการวิจัยเพ่ือสร
างแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะองค<การบริหารส�วนตําบล ท่ีสามารถเสริมการสร
างฐานทาง “ป>ญญาภายใน” ในการ
เสริมสร
างความเข
มแข็งให
กับชุมชน เพ่ือเป6น “ภูมิคุ
มกัน” ให
กับคนและสังคมไทย เพ่ือปรับใช
ใน
องคาพยพต�างๆ ในองค<การบริหารส�วนตําบล สร
างเป6นฐานหลักคิดในการกํากับใช
ในการบริหารและ
ปฏิบัติหน
าท่ีในองค<การบริหารส�วนตําบล ให
มีมุมมองในการแก
ไขป>ญหาและการพัฒนาชุมชนแบบ
องค<รวมจากภายใน โดยบูรณาการกับทัศนคติและแนวปฏิบัติ ท่ีถูกต
องตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ด
วยวิธีต�อยอดในการสร
างให
ประชาชนมีจิตสํานึกร�วมกัน มีบทบาท และขีด
ความสามารถ ในการจัดการเรื่องต�างๆ ท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตของตน บนพ้ืนฐานของสิทธิร�วมกันอย�างเท�า
เทียม และพ่ึงพาตนเองได
 โดยอาศัยองค<กร กลไก กระบวนการ และกิจกรรมหลากหลาย ท่ีกลุ�ม
ประชาชนและองค<กรปกครองส�วนท
องถ่ินจัดข้ึน ในลักษณะหุ
นส�วนชุมชน ท่ีเกิดจากความรัก ความ
สมานฉันท< และเอ้ืออาทรต�อกัน โดยเห็นคุณค�าของประชาชน ว�าทุกคนมีส�วนร�วมเป6นหุ
นส�วน
สาธารณะ (Partnership) ในการพัฒนาชุมชนสังคมร�วมกัน ภายใต
แนวคิดสังคมอยู�เย็นเป6นสุขร�วมกัน 
(Green and Happiness Society) อาจจะเป6นตัวขับเคลื่อนท่ีทรงพลัง ท่ีจะอํานวยให
เกิดการพัฒนา
เพ่ือเสริมสร
างศักยภาพความเข
มแข็งของชุมชนได
อย�างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ได
อย�างเป6น
รูปธรรม 

ดังนั้น ผู
วิจัยจึงทําการวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค<การบริหาร
ส�วนตําบล ในการเสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง” เพ่ือต
องการทราบสมรรถนะป>จจุบันตามแนว
พระพุทธศาสนาขององค<การบริหารส�วนตําบล ท่ีมีความสัมพันธ<กับระดับสภาพชุมชนเข
มแข็งในเขต
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง และสร
างองค<ความรู
ตัวชี้วัดสมรรถนะเชิงพุทธ เพ่ือให
เกิดการต�อยอดผลจาก
การวิจัยไปใช
เป6นสารสนเทศ เป6นแนวทางในการประยุกต<ใช
ในการพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให
เกิดมาตรฐานสูงของบุคลากร เพ่ือยกระดับให
องค<การบริหารส�วนตําบล เป6นภาคส�วน
สําคัญของสังคมชุมชนชนบท ท่ีจะสามารถดํารงตนเป6นผู
สนับสนุนทุนทางป>ญญา และสร
าง
สภาพแวดล
อมท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาในมิติต�างๆ ของชุมชนท
องถ่ิน เพ่ือพัฒนาท
องถ่ินในมิติมนุษย<  
มิติสังคม รวมท้ังมิติด
านจิตใจใฝ�พัฒนา ท่ีทุกฝ�ายมีความเข
าใจในจุดมุ�งหมาย  และเอ้ือเฟ��อเก้ือกูลกัน 
ในการแบ�งป>นพลังป>ญญา ร�วมกันก
าวไปสู�จุดหมายแห�งความดีงาม สามารถสร
างความอยู�เย็นเป6นสุข
ร�วมกัน (Sustainable Development) ด
วยวิถีแห�งการปกครองส�วนท
องถ่ินเชิงพุทธ (Buddhist 
Local Government) ท่ีสามารถสร
าง “ชุมชนเข
มแข็ง” (Community Empowerment) ให
เกิดข้ึน
ในสังคมไทยได
อย�างยั่งยืน 
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๑.๒  วัตถุประสงค*การวิจัย 
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปในการพัฒนาสมรรถนะองค<การบริหารส�วนตําบลในการ

เสริมสร
างชุมชนเข
มแข็งในป>จจุบัน 
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค<การบริหารส�วนตําบลในการ

เสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง 
๑.๒.๓ เพ่ือนําเสนอแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค<การบริหารส�วน

ตําบลในการเสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง 
 

๑.๓ ป�ญหาที่ต'องการทราบ 
๑.๓.๑ สภาพการพัฒนาสมรรถนะองค<การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร
างชุมชน

เข
มแข็งในป>จจุบัน เป6นอย�างไร 
๑.๓.๒ ผลการศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค<การบริหารส�วนตําบลใน

การเสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง เป6นอย�างไร 
๑.๓.๓ แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค<การบริหารส�วนตําบลในการ

เสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง ควรเป6นอย�างไร 
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค<การบริหารส�วนตําบล ในการ

เสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง ผู
วิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัย แบ�งเป6น ๕ ด
าน ประกอบด
วยขอบเขต
ด
านเนื้อหา ขอบเขตด
านตัวแปร ขอบเขตด
านประชากร ขอบเขตด
านพ้ืนท่ี และขอบเขตด
านเวลา  
ซ่ึงแต�ละด
าน มีรายละเอียดดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด'านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้ ผู
วิจัยได
กําหนดขอบเขตเนื้อหา โดยศึกษาเอกสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฎี 

และ ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข
อง โดยศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวข
องกับ พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะองค<การบริหารส�วนตําบล ในการเสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง ตามขอบเขตเนื้อหา ท่ีเก่ียวข
อง 
ดังนี้ 

๑) แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ  
๒) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารองค<การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง 
๓) แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห<เชิงกลยุทธ<และการประเมินความต
องการจําเป6น 
๔) การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะในองค<การบริหารส�วนตําบล 
๕) งานวิจัยท่ีเก่ียวข
อง 
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๑.๔.๒ ขอบเขตด'านตัวแปร 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ�งศึกษาเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค<การ

บริหารส�วนตําบล ในการเสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง” ผู
วิจัยได
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข
อง โดยกําหนดตัวแปรท่ีใช
ในการวิจัยออกเป6น ๒ กลุ�ม ตามวัตถุประสงค<ของการวิจัยได
ดังนี้ 

๑) ตัวแปรของการวิจัยเชิงปริมาณ  
ตัวแปรของการวิจัยเชิงปริมาณ ตามวัตถุประสงค<ข
อท่ี ๒ เพ่ือวิเคราะห< 

“สมรรถนะป>จจุบันและสมรรถนะท่ีพึงประสงค< เพ่ือการทํางานมาตรฐานสูงอย�างมืออาชีพ ตามแนว
พระพุทธศาสนา ในการเสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง” และวิเคราะห<จัดลําดับความสําคัญความต
องการ
จําเป6น ตัวชี้วัดสมรรถนะฯ โดยใช
สูตร Modified Priority Needs Index (PNIModified)  ประกอบด
วย 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษาสูงสุด, สถานภาพ, 
ประสบการณ<การทํางานในตําแหน�ง, ขนาดขององค<การบริหารส�วนตําบล, ความคิดเห็นและความ
เข
าใจท่ัวไปต�อความเข
มแข็งของชุมชน และความคิดเห็นและความเข
าใจท่ัวไปต�อแนวคิดพุทธบูรณา
การ รวมถึงสมรรถนะเพ่ือการทํางานมาตรฐานสูงอย�างมืออาชีพ ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการ
เสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง ตามความคิดเห็นของผู
ตอบแบบสอบถาม และตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) คือ ระดับสมรรถนะป>จจุบันขององค<การบริหารส�วนตําบลฯ และระดับสมรรถนะท่ีพึง
ประสงค<ขององค<การบริหารส�วนตําบลฯ 

๒) ตัวแปรของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ตัวแปรของการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามวัตถุประสงค<ข
อท่ี ๑ และ ๓  เพ่ือสังเคราะห<  

ศึกษาบทบาทหน
าท่ีของ องค<การบริหารส�วนตําบล ในการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือความเข
มแข็งของ
ชุมชน ประกอบกับแนวคิดและองค<ประกอบการพัฒนาสมรรถนะ หลักการและคุณค�าของแนวคิด
ความเข
มแข็งของชุมชน ตามแนวคิดพระพุทธศาสนาและแนวคิดสมรรถนะในองค<การบริหารส�วน
ตําบล 

๑.๔.๓ ขอบเขตด'านประชากรและผู'ให'ข'อมูลสําคัญ 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�างท่ีใช
ในการวิจัยครั้งนี้ แบ�งออกเป6น ๒ กลุ�ม ได
แก� ประชากร

และกลุ�มตัวอย�างท่ีใช
สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และประชากรและกลุ�มตัวอย�างท่ีใช
สําหรับการวิจัย
เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

๑) ประชากรท่ีใช'สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีกําหนดในการศึกษาครั้ง
นี้ ได
แก� บุคลากรในองค<การบริหารส�วนตําบล ได
แก� ปลัดองค<การบริหารส�วนตําบล (อบต.) จํานวน  
๓๓๕ แห�ง๑๔ แห�งละ ๑ คน โดยศึกษาจากประชากรท้ังหมด 

๒) ผู'ให'ข'อมูลสําคัญสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ�งออกเป6น ๒ กลุ�ม คือ 
๒.๑) ผู
ให
ข
อมูลสําคัญท่ีใช
เทคนิคการสัมภาษณ<แบบก่ึงโครงสร
าง (Semi-

Structured Interview) รวมจํานวน ๒๒ รูปหรือคน   

                                                           

๑๔ กรมส�งเสริมการปกครองท
องถ่ิน, ข'อมูลจํานวนองค*กรปกครองส5วนท'องถิ่น ข'อมูล ณ วันท่ี ๙ 
มีนาคม ๒๕๕๘, [ออนไลน<]. แหล�งท่ีมา : http://www.dla.go.th/work/abt/summarize.jsp [๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙]. 
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๒.๒) ผู
ทรงคุณวุฒิท่ีใช
เทคนิคการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus group 
discussion) รวมจํานวน ๑๒ รูปหรือคน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด'านพ้ืนท่ี 
การวิจัย “พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค<การบริหารส�วนตําบล ในการ

เสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง” จะดําเนินการวิจัยจากองค<การบริหารส�วนตําบล ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนล�าง ๕ จังหวัด ได
แก�จังหวัดอุตรดิตถ<, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดกําแพงเพชร และ
จังหวัดพิจิตร รวมจํานวน ๓๓๕ แห�ง 

๑.๔.๕ ขอบเขตด'านระยะเวลา 
ในการวิจัยเพ่ือสร
างแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค<การบริหารส�วน

ตําบล ในการเสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง ผู
วิจัยได
กําหนดกรอบระยะเวลาแผนการดําเนินการวิจัยไว
  
๙ เดือน นับต้ังแต�ได
รับอนุมัติหัวข
อและโครงร�างวิทยานิพนธ< ต้ังแต�เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๙ เดือน  

 
๑.๕ สมมติฐานการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง "พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค<การบริหารส�วนตําบล ในการ
เสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง" ผู
วิจัยมุ�งสร
างและอธิบาย "แนวทางการพัฒนาสมรรถนะองค<การบริหาร
ส�วนตําบล" อันเป6นการวิจัยท่ีเน
นเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซ่ึงต
องวิเคราะห<เป6นองค<รวม (Holistic) 
ทําให
ผู
วิจัยไม�สามารถต้ังสมมุติฐานสําหรับตัวแปรท่ีสามารถตอบโจทย<การวิจัยตามวัตถุประสงค<ได

ท้ังหมด  

อย�างไรก็ดี ผู
วิจัยได
เลือกใช
การวิจัยเชิงปริมาณร�วมด
วย เพ่ือลดแนวโน
มความความ
ลําเอียง (Bias) ของข
อมูล สร
างความม่ันใจในการใช
ได
ของผลท่ีได
จากการศึกษาเชิงคุณภาพ ทําให

งานวิจัยนี้ เป6นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การต้ังสมมุติฐานการวิจัยในส�วน
นี้ จึงมุ�งถึงสมมุติฐานของแบบสอบถามเชิงปริมาณ (Questionaire) ท่ีผู
วิจัยพัฒนาข้ึน มาสร
างกรอบ
และประเด็นคําถาม ในการเก็บรวบรวมข
อมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะห< “สมรรถนะป>จจุบันและสมรรถนะ
ท่ีพึงประสงค< เพ่ือการทํางานมาตรฐานสูงอย�างมืออาชีพตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสร
าง
ชุมชนเข
มแข็ง” ท่ีผู
วิจัยจะสร
างข้ึนในระหว�างทําการวิจัย ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี ๑ ระดับสมรรถนะหลักเชิงพุทธบูรณาการ ขององค<การบริหารส�วนตําบล ใน
การเสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง มีความสัมพันธ<เชิงบวก กับระดับชุมชนเข
มแข็ง 
 
๑.๖ นิยามศัพท*เฉพาะที่ใช'ในการวิจัย 

๑.๖.๑ สมรรถนะ หมายถึง สมรรถนะหลักท้ัง ๕ ด
าน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 
๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และตามบัญชีความรู
 ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6น 
แนบท
ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท
องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส�วนท
องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   คือ การมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ การยึดม่ันในความถูกต
องและจริยธรรม ความเข
าใจในองค<กรและระบบงาน การบริการ
เป6นเลิศ และการทํางานเป6นทีม  



 
๙ 

๑.๖.๒ พุทธบูรณาการ หมายถึง การประยุกต<ใช
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ท่ีว�า
ด
วยการบริหาร ท้ังในด
านการบริหารตนเอง บุคลากร และการบริหารงานในองค<การ อันเป6น
สมรรถนะท่ีเอ้ือต�อการสร
างสมรรถนะหลักในภาคราชการ ท้ัง ๕ ด
าน และมีความสอดคล
องกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให
เกิดมาตรฐานสูง ในองค<การบริหารส�วนตําบล โดยมีหลักอารยวัฒิ ๕ เป6น
แกนสมรรถนะหลัก และหลักธรรมประจําแต�ละสมรรถนะ ท้ัง ๕ ด
าน ประกอบด
วยหลักอิทธิบาท ๔, 
ฆราวาสธรรม ๔, ภาวนา ๔, สังคหวัตถุ ๔  และพรหมวิหาร ๔ 

๑.๖.๓ การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง การศึกษาองค<ประกอบ ความเหมาะสม สอดคล
อง
ระหว�างพุทธธรรม และสมรรถนะหลักท้ัง ๕ ด
าน ประกอบด
วยการจัดลําดับความต
องการจําเป6น การ
สร
างตัวชี้วัดสมรรถนะเชิงพุทธ ของบุคลากรในองค<การบริหารส�วนตําบล เพ่ือให
สามารถนําไปใช
ใน
การพัฒนาและประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค<การบริหารส�วนตําบล เพ่ือ
เสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง  ให
เกิดมาตรฐานสูง ตามหลักไตรสิกขา และป>ญญา ๓ ด
วยการให
การศึกษา, 
อบรม และพัฒนา  

๑.๖.๔ สมรรถนะเชิงพุทธบูรณาการ หมายถึง การประยุกต<ใช
หลักพุทธธรรมและ
สมรรถนะหลักท่ีมีความต
องการจําเป6น จากผลการวิจัย ๕ ด
าน เพ่ือสร
างตัวชี้วัดสมรรถนะเชิงพุทธ 
ในการใช
อธิบายกลุ�มของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ท่ีมีความสัมพันธ< และส�งผลกระทบต�อ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค<การบริหารส�วนตําบล เพ่ือเสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง  
ให
เกิดมาตรฐานสูง 

๑.๖.๕ ตัวช้ีวัดสมรรถนะเชิงพุทธ หมายถึง แบบจําลองท่ีประยุกต<หลักพุทธธรรมและ
สมรรถนะ  ท่ีใช
อธิบายองค<ประกอบสมรรถนะ เพ่ือความสามารถในการปฏิบัติงานในการเสริมสร
าง
ชุมชนเข
มแข็งให
มีมาตรฐานสูง ของบุคลากรขององค<กรการบริหารส�วนตําบล ตามสมรรถนะหลักท่ีมี
ความต
องการจําเป6นท้ัง ๕ ด
าน ประกอบด
วย ชื่อสมรรถนะ นิยามสมรรถนะ และคําอธิบาย
สมรรถนะ ในแต�ละสมรรถนะ   

๑.๖.๖ องค*การบริหารส5วนตําบล หรือ อบต. หมายถึง องค<กรปกครองส�วนท
องถ่ินใน
ชนบท (Rural) ท่ีมีความใกล
ชิดกับชุมชนท
องถ่ิน และมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร
างความเข
มแข็ง
ของชุมชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ในการศึกษานี้ได
แก� อบต. 
ในเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ ได
แก� จังหวัดอุตรดิตถ<, พิษณุโลก, สุโขทัย และเขตตรวจราชการท่ี ๑๘ 
ได
แก� จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร 

๑.๖.๗ ชุมชนเข'มแข็ง หมายถึง การท่ีกลุ�มประชาชนมีจิตสํานึกร�วมกัน มีบทบาท และขีด
ความสามารถ ในการจัดการเรื่องต�างๆ ท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตของตน บนพ้ืนฐานของสิทธิร�วมกันอย�างเท�า
เทียม และพ่ึงพาตนเองได
 โดยอาศัยองค<กร กลไก กระบวนการ และกิจกรรมหลากหลาย ท่ีองค<การ
บริหารส�วนตําบลจัดข้ึน ในลักษณะหุ
นส�วนชุมชน ตามตัวชี้วัดหลักความเข
มแข็งของชุมชนของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.) ประกอบด
วย ด
านการ
พ่ึงตนเอง ด
านการเก้ือกูล และด
านการมีส�วนร�วม 
 
 



 
๑๐ 

๑.๗ ประโยชน*ที่ได'รับจากการวิจัย 
๑.๗.๑ ทําให
ทราบ สภาพการพัฒนาสมรรถนะองค<การบริหารส�วนตําบลในการ

เสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง ท่ีเหมาะสมในป>จจุบัน 
๑.๗.๒ ทําให
มี การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะองค<การบริหารส�วน

ตําบลในการเสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง 
๑.๗.๓ ทําให
ทราบ แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะองค<การบริหารส�วน

ตําบลในการเสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง 
๑.๗.๔ ผลจากการวิจัยนําไปใช
เป6นสารสนเทศ เพ่ือเป6นแนวทางในการประยุกต<สร
าง

ระบบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ องค<กรปกครองส�วนท
องถ่ินเชิงพุทธ  ด
านการ
เสริมสร
างชุมชนเข
มแข็ง ขององค<การบริหารส�วนตําบล 
 



 
๑๑ 

บทท่ี ๒ 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 
การวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส!วนตําบล ในการ

เสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง” ผู&วิจัยได&ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง
เก่ียวกับเรื่องท่ีศึกษา เพ่ือใช&เป6นแนวทางสําหรับการกําหนดกรอบในการวิจัย เพ่ือนําไปสู!ความเข&าใจ
ในการสร&างแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะฯ อย!างเป6นระบบ โดยแบ!งออกเป6น  
๕ ส!วน  ดังต!อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ  
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารองค�การบริหารส!วนตําบลในการเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห�เชิงกลยุทธ�และการประเมินความต&องการจําเป6น 
๒.๔ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะในองค�การบริหารส!วนตําบล  
๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง  
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ  
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได&มีการ

กําหนดยุทธศาสตร�ท่ีครอบคลุมในทุกด&านของการพัฒนา โดยนําทุนของประเทศท้ัง ๖ ทุน ได&แก!  
ทุนมนุษย� ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม และทุนทาง
วัฒนธรรม มาใช&ประโยชน�อย!างบูรณาการและเก้ือกูลกัน๑  ประกอบกับในปGจจุบัน องค�การท้ังในและ
ต!างประเทศได&นําเอาหลักการสมรรถนะ (Competency) มาใช&ในการบริหารงานอย!างกว&างขวาง 
โดยเฉพาะอย!างยิ่งงานด&านบริหารทรัพยากรมนุษย� เช!น การสรรหา การพัฒนา และการรักษา
บุคลากร ในองค�การ เนื่องจากหลักการสมรรถนะ เป6นวิธีหนึ่งท่ีช!วยให&ผลงานของบุคลากรให&ตรงตาม
ความต&องการขององค�การ ซ่ึงเป6นสิ่งจําเป6นอย!างยิ่งต!อความสําเร็จขององค�การ อีกท้ังสมรรถนะกําลัง
ได&รับความสนใจจากองค�การต!าง ๆ องค�การท่ีต&องการนําสมรรถนะมาใช&ประโยชน� มีจํานวนเพ่ิมข้ึน
เรื่อย ๆ ในปGจจุบัน ท้ังหน!วยงานภาครัฐและเอกชน 

ดังนั้น ในส!วนขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน จึงมุ!งเน&นวิธีการสร&างมาตรฐานสูงให&แก!
บุคลากร โดยผ!านกระบวนการท่ีมุ!งพัฒนาเพ่ือสังเคราะห�และปรับประยุกต�สร&างแนวทางการ “ปรับวิธี
คิด” (Shared Values) และเสริมสมรรถนะ (People Competency) ของบุคลากรในองค�กร
ปกครองส!วนท&องถ่ิน โดยบูรณาการแนวทางการพัฒนาตามศาสตร�สมัยใหม! (Competency) เข&ากับ
แนวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงถือเป6น ๑ ใน ๖ ทุน ในการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ เพ่ือให&การศึกษาวิจัยเพ่ือการเสริมสร&างสมรรถนะในการ

                                                           

๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ, ประกาศ เร่ือง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห(งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔), (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา, ๒๕๕๐), หน&า ๑๒-๑๗. 



 
๑๒ 

พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ในกรอบงานการเสริมสร&างชุมชน
เข&มแข็ง เป6นทางเลือกหนึ่งในการแสวงหานวัตกรรมเพ่ือการสร&างมาตรฐาน ในการทํางานเพ่ือ
เสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง 

โดยในส!วนแรกนี้ จะกล!าวถึง ความหมาย ความสําคัญ ประเภท องค�ประกอบ แนว
ทางการพัฒนา และการประเมินสมรรถนะ รวมถึง สมรรถนะในระบบราชการไทย เพ่ือทําความเข&าใจ
ถึงแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ ดังต!อไปนี้ 

 
๒.๑.๑ ความหมายของสมรรถนะ 
สมรรถนะมาจากภาษาอังกฤษ ว!า Competency ซ่ึงพจนานุกรมของมหาวิทยาลัยเคม

บริดจ� (Cambridged University) ได&ให&ความหมายของ Competency ไว&ว!า Competency 
หมายถึง ทักษะท่ีสําคัญและจําเป6นสําหรับการทํางาน๒ ในขณะท่ีนักวิชาการบางท!าน ได&ให&
ความหมาย สมรรถนะ (Competency) ไว&ในพจนานุกรม Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary of Current English โดยใช&คําว!า Competence และ Competency สมรรถนะ 
หมายถึงการมีทักษะเพียงพอ หรือทักษะท่ีจําเป6นสําหรับเฉพาะงาน หรือเฉพาะเปoาหมาย๓ อย!างไรก็ดี 
เดวิด แม็ค เคลแลนด� (David Mc Clelland) ได&กล!าวว!า สมรรถนะ หมายถึง บุคลิกลักษณะท่ีซ!อน
อยู!ภายในปGจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลักดันให&ปGจเจกบุคคลนั้นสร&างผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือตาม
เกณฑ�ท่ีกําหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ๔ นักวิชาการบางท!านกล!าวในเชิงการประเมินผลว!า สมรรถนะ
หมายถึง คุณลักษณะของแต!ละบุคคลซ่ึงจะเป6นเหตุท่ีเก่ียวข&องกับเกณฑ�การพิจารณาผลงานท่ีดี หรือ 
มีประสิทธิภาพของงานตามสภาวการณ�นั้น ๆ๕ ซ่ึงสมรรถนะยังหมายถึงความสามารถและคุณสมบัติ
ของแต!ละบุคคลท่ีจําเป6นต&องมี เพ่ือให&สามารถทํางานในขอบเขตงานท่ีตนรับผิดชอบได&อย!างมี
ประสิทธิภาพ๖ นักวิชาการบางท!านจึงได&สรุปคํานิยามของสมรรถนะไว&ว!า หมายถึงกลุ!มของความรู& 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attributes) ท่ีเก่ียวข&องกันซ่ึงมีผลกระทบต!องานหลัก
ของตําแหน!งงานหนึ่ง ๆ โดยกลุ!มความรู& ทักษะ และคุณลักษณะดังกล!าวสัมพันธ�กับผลงานของ
ตําแหน!งนั้น ๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานท่ีเป6นท่ียอมรับ และเป6นสิ่งท่ีสามารถเสริมสร&าง
ข้ึนได& โดยผ!านการฝwกอบรม และการพัฒนา๗ ในขณะท่ีบางท!านได&กล!าวว!าสมรรถนะนั้นคือ 
                                                           

๒ Cambridge University Press, Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, (Singapore: 
Green Giant Press, 2007), p. 324. 

๓ Ashby, M, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, (UK : Oxford 
University press, 2010), p. 26. 

๔ McClelland, David. C. Testing for Competence Rather Than for Intelligence 
(Cambridge : Harvard University, 1973), pp. 1-13. 

๕ Spencer L. M. & Spencer S. M,  Competece At Work : Models for Superior 
Performance, ( New York : John Willey and Sons, 1993),  p. 9. 

๖ Shermon, Ganesd, Competency Based HRM : A Strategic Resource for Competency 
Mapping Assessment and Development Centers, ( New Delhi : Tata McGraw-Hill, 2004), p. 11 

๗ อ&างถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย[ด�วย Competency based 
learning, (กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนา อินเตอร�พริ้นท�, ๒๕๔๘), หน&า ๕๖. 



 
๑๓ 

ความสามารถ หรือสมรรถนะของผู&ดํารงตําแหน!งนั้น ๆ ต&องการ ซ่ึงไม!ได&หมายถึงเฉพาะพฤติกรรม 
แต!มองลึกไปถึงความเชื่อ ทัศนคติ อุปนิสัยส!วนลึกของตนด&วย๘ ซ่ึงเป6นสิ่งจําเป6นของบุคคลในการ
ทํางานให&ประสบความสําเร็จ มีผลงานได&ตามเกณฑ�หรือมาตรฐานท่ีกําหนดหรือสูงกว!า๙ อันได&แก!
ความรู& (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส!วนบุคคล (Personal Characteristic of 
Attributes) ท่ีส!งผลต!อการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ท่ีจําเป6น และมีผลให&บุคคลนั้นปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบของตนได&ดีกว!าบุคคลอ่ืน ซ่ึงสมรรถนะของคนเกิดได&จาก ๓ ทาง ๑) เป6นพรสวรรค�ท่ี
ติดตัวมาแต!กําเนิด ๒) เกิดจากประสบการณ�การทํางาน ๓) เกิดจากการฝwกอบรมและพัฒนา๑๐ 
อย!างไรก็ดีในความหมายของสํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน ได&ให&คําจํากัดความของ
สมรรถนะเอาไว&ว!า หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป6นผลมาจากความรู& ทักษะ ความสามารถ 
และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีทําให&บุคคลสามารถสร&างผลงานได&โดดเด!นกว!าเพ่ือนร!วมงานอ่ืน ๆ ใน
องค�กร๑๑ 

จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข&องกับความหมายของสมรรถนะตามแนวศาสตร�แห!งการ
บริหาร สรุปได&ว!า สมรรถนะคือกลุ!มของพฤติกรรมของบุคคล ในรูปของ ความรู& (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attributes) รวมถึงค!านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทาง
กายภาพ และอ่ืน ๆ  ท่ีซ!อนเร&นอยู!ภายในบุคคล ท่ีเอ้ือต!อการปฏิบัติงาน และมีความสัมพันธ�
สอดคล&องกับภาระงาน ตามตําแหน!งหน&าท่ี ตามเปoาหมายท่ีองค�การกําหนด หรือตามท่ีองค�การ
มอบหมายให&รับผิดชอบ เพ่ือการปฏิบัติงานได&อย!างมีประสิทธิภาพ ได&ประสิทธิผลตามเกณฑ�
เปoาหมายมาตรฐานขององค�การ หรืออยู!สูงกว!าเกณฑ�เปoาหมายมาตรฐานท่ีองค�การกําหนดไว&  โดย
สมรรถนะของบุคคลนั้น อาจมีข้ึนได&โดยเป6นพรสวรรค�ท่ีติดตัวมาแต!กําเนิด  เกิดจากประสบการณ�การ
ทํางาน หรือเกิดจากการฝwกอบรมและพัฒนา  
 
ตารางท่ี ๒.๑ แสดงความหมายของสมรรถนะตามแนวศาสตร�แห!งการบริหาร 
 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
Spencer & Spencer, 
(1993, p. 9) 

คุณลักษณะเป6นเหตุท่ีเก่ียวข&องกับผลงานท่ีดี หรือมี
ประสิทธิภาพของงาน 

Shermon, 
(2004, p. 11) 
 

คุณสมบัติท่ีบุคคลจําเป6นต&องมี เพ่ือประสิทธิภาพของ
งาน 

                                                           

๘ ณรงค�วิทย� แสนทอง, เทคนิคการจัดทํา Job Discription บนพ้ืนฐานของ Competency และ KPI, 
(กรุงเทพมหานคร : เอช อาร� เซ็นเตอร�, ๒๕๔๖), หน&า ๒๗. 

๙ เท้ือน ทองแก&ว, “ภาวะผู&นํา : สมรรถนะหลักของผู&บริหาร”, วารสารวิชาการ, ป�ท่ี ๕ ฉบับท่ี ๙ 
(กันยายน ๒๕๔๕) : ๓๕-๔๓. 

๑๐ ประจักษ�  ทรัพย�อุดม,  แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย[ด�วย Competency, (กรุงเทพมหานคร :  
ม.ป.ท., ๒๕๔๕), หน&า ๓.  

๑๑ สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน, คู(มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
คณะทํางานโครงการสมรรถนะสํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน, ๒๕๔๘), หน&า ๔๒. 



 
๑๔ 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
Scott B. Parry, 
(2004, p. 48) 

สมรรถนะคือกลุ!มของความรู& (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) และคุณลักษณะ (Attributes) สามารถวัดผล
เทียบกับมาตรฐานท่ีเป6นท่ียอมรับ และเป6นสิ่ง ท่ี
สามารถเสริมสร&างข้ึนได& โดยผ!านการฝwกอบรม และ
การพัฒนา 

David Mc Clelland, 
(1973, pp. 1-14)   

บุคลิกซ่ึงสามารถผลักดันให&ปGจเจกบุคคลสร&างผลงาน
ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 

ณรงค�วิทย� แสนทอง, 
(๒๕๔๖, หน&า ๒๗) 

สมรรถนะ หมายรวมถึงความเชื่อ ทัศนคติ อุปนิสัย
ส!วนลึกของบุคคล 

สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน, 
(๒๕๔๘, หน&า ๔) 

คุณลักษณะท่ีทําให&บุคคลสร&างผลงานได&โดดเด!นกว!า
เพ่ือนร!วมงานอ่ืน ๆ ในองค�กร 

เท้ือน ทองแก&ว, 
(๒๕๔๕, หน&า ๓๕-๔๓) 

ความรู& ทักษะ และคุณลักษณะท่ีจําเป6น เพ่ือผลงาน
ได&ตามเกณฑ�หรือมาตรฐานท่ีกําหนดหรือสูงกว!า 

ประจักษ� ทรัพย�อุดม,  
(๒๕๕๐, หน&า ๓) 

สมรรถนะของคนเกิดได&จาก ๓ ทาง คือ ๑) เป6น
พรสว ร รค� ท่ี ติ ด ตั วม าแต! กํ า เ นิ ด  ๒ )  เ กิ ดจ าก
ประสบการณ�การทํางาน ๓) เกิดจากการฝwกอบรม
และพัฒนา 

 
๒.๑.๒ ความสําคัญของสมรรถนะ 
หลักความสําคัญของสมรรถนะ หรือ Competency ในเชิงศาสตร�แห!งการบริหาร ได&มี

นักวิชาการและหน!วยงานให&ความเห็นไว&หลากหลาย เช!น มีแนวคิดของนักวิชาการต!อสมรรถนะ ว!ามี
ความสําคัญต!อการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค�การ ซ่ึงจะช!วยให&การคัดสรรบุคคลท่ีมีลักษณะดีท้ัง
ความรู& ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับงาน เพ่ือปฏิบัติงานให&สําเร็จตาม
ความต&องการขององค�การอย!างแท&จริง ช!วยให&ผู&ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตนเองว!า
อยู!ในระดับใด และจะต&องพัฒนาในเรื่องใด ช!วยให&เกิดการเรียนรู&ด&วยตนเองมากข้ึน ช!วยสนับสนุนให&
ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (Key Performance Indicator : KPIs) บรรลุเปoาหมาย เพราะสมรรถนะจะ
เป6นตัวบ!งบอกได&ว!า ถ&าต&องการให&บรรลุเปoาหมายตาม KPIs แล&วจะต&องใช&สมรรถนะตัวไหนบ&าง  
ช!วยให&เกิดการหล!อหลอมไปสู!สมรรถนะขององค�การท่ีดีข้ึน๑๒ ในขณะท่ีในส!วนของความสําคัญของ
สมรรถนะนั้น มีท้ังส!วนท่ีเหมือนและมีท้ังส!วนท่ีแตกต!างจากความสามารถท่ัวไป คือ ในส!วนท่ีเหมือน
ประกอบไปด&วยความรู&ความเข&าใจ ทัศนคติ และทักษะความชํานาญในการทํางาน แต!ในส!วนท่ี
แตกต!างกันคือศักยภาพส!วนบุคคล อุปกรณ� เครื่องมือท่ีต&องใช&ในการปฏิบัติงาน อํานาจการตัดสินใจท่ี

                                                           

๑๒ วิมาน วรรณคํา, “การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู&บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วิทยานิพนธ[ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาวะผู&นําทางการบริหาร
การศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา). 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงความหมายของสมรรถนะตามแนวศาสตร�แห�งการบริหาร (ต�อ) 



 
๑๕ 

เหมาะสม ท่ีต&องใช&ในการปฏิบัติงานนั้น ๆ ให&บรรลุผลงานตามเปoาหมาย ดังนั้นเหตุผลสําคัญท่ีต&องมี
การกําหนดสมรรถนะในการทํางานก็คือ เพ่ือสร&างคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีทําให&บุคคลในแต!ละตําแหน!ง
งานสามารถทํางานให&บรรลุผลลัพธ�ท่ีองค�กรต&องการ เพ่ือเป6นแนวทางการ คัดเลือก พัฒนา โยกย&าย 
บุคลากร และเป6นแนวทางการสร&างวัฒนธรรมการทํางาน รวมถึงใช&เป6นเครื่องมือในการประเมินผล
งานพนักงานอย!างเป6นธรรม เพ่ือท่ีจะปoองกันความสูญเสียท่ีจะเกิดจากการทํางาน และสามารถสร&าง
ขวัญกําลังใจให&แก!ผู&ปฏิบัติงาน๑๓ ในขณะท่ีสํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน ก็ได&ระบุว!า 
สมรรถนะหรือ Competency มีความสําคัญต!อการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค�กร คือสมรรถนะ
มีประโยชน�ต!อตัวผู&ปฏิบัติงาน ต!อตัวองค�กรหรือหน!วยงาน และต!อการบริหารงานบุคคลโดยรวม คือ 
ช!วยให&การคัดสรรบุคคลท่ีมีลักษณะดีท้ังความรู& ทักษะและความสามารถ ตลอดจนพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกับงาน เพ่ือปฏิบัติงานให&สําเร็จตามความต&องการขององค�กรอย!างแท&จริง, ช!วยให&
ผู&ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว!าอยู!ในระดับใด และจะต&องพัฒนาในเรื่องใด ช!วย
ให&เกิดการเรียนรู&ด&วยตนเองมากข้ึน,  ใช&ประโยชน�ในการพัฒนาฝwกอบรมแก!พนักงานในองค�กร, ช!วย
สนับสนุนให&ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (KPls) บรรลุเปoาหมายเพราะ Competency จะเป6นตัวบ!งบอกได&
ว!า ถ&าต&องการให&บรรลุเปoาหมายตามตัวชี้วัดหลักแล&วต&องใช& Competency ตัวไหนบ&าง, ปoองกันไม!ให&
ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย!างเดียว เช!น ยอดขายของพนักงานขายเพ่ิมสูงกว!าเปoาท่ีกําหนด ท้ัง 
ๆ ท่ีพนักงานขายคนนั้นไม!ค!อยต้ังใจทํางานมากนัก แต!เนื่องจากความต&องการของตลาดสูง จึงทําให&
ยอดขายเพ่ิมข้ึนเองโดยไม!ต&องลงแรงอะไรมาก แต!ถ&ามีการวัดสมรรถนะแล&ว จะทําให&สามารถ
ตรวจสอบได&ว!าพนักงานคนนั้นประสบความสําเร็จเพราะโชคช!วยหรือด&วยความสามารถของเขาเอง, 
ช!วยให&เกิดการหล!อหลอมไปสู!สมรรถนะขององค�กรท่ีดีข้ึน เพราะถ&าทุกคนปรับสมรรถนะของตัวเองให&
เข&ากับผลงานท่ีองค�กรต&องการอยู!ตลอดเวลาแล&ว ในระยะยาวก็จะส!งผลเกิดเป6น "สมรรถนะเฉพาะ" 
ขององค�กรนั้น ๆ เช!น เป6นองค�กรแห!งการคิดสร&างสรรค� เพราะทุกคนในองค�กรมีสมรรถนะในเรื่อง
การคิดสร&างสรรค� (Creative Thinking)๑๔ 

จากการให&ความหมายถึงความสําคัญของสมรรถนะ จะเห็นได&ว!าสมรรถนะนั้น  
มีความสําคัญยิ่งต!อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค�การ ท้ังในแง!ของการเอ้ือต!อการกําหนด
คุณสมบัติของบุคลากร การเป6นเครื่องมือในการจําแนก คัดสรร ประเมิน และกําหนด ศักยภาพของ
บุคลากรในองค�การ เป6นแนวทางในการสร&างกําหนดการพัฒนาการทํางานให&ตรงตามวัตถุประสงค�
ขององค�การ ตามระดับความสามารถของบุคลากร ซ่ึงสามารถส!งผลให&องค�การนั้นสามารถปรับปรุง
และพัฒนาพฤติกรรมของบุคลากรท่ีเหมาะสมกับงาน เพ่ือปฏิบัติงานให&สําเร็จตามความต&องการของ
องค�การได&อย!างแท&จริง 

 
 

                                                           

๑๓ เอนกลาภ สุทธินันท�, แนวทางการนําสมรรถนะท้ัง ๕ ไปเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน อย(าง
ได�ผล, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๔๘), หน&า ๖๕. 

๑๔ สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน, การปรับใช�สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย[ : 
การสัมมนาเร่ืองสมรรถนะของข�าราชการ เมื่อวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
คณะกรรมการข&าราชการพลเรือน, ๒๕๔๘), หน&า ๔. 



 
๑๖ 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงความสําคัญของสมรรถนะตามแนวศาสตร�แห!งการบริหาร 
 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
วิมาน วรรณคํา, 
(๒๕๕๓, หน&า ๕๗) 

สมรรถนะช!วยสนับสนุนให&ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (Key 
Performance Indicator : KPIs) บรรลุเปoาหมาย เพราะ
สมรรถนะจะเป6นตัวบ!งบอกได&ว!า ถ&าต&องการให&บรรลุ
เปoาหมายตาม KPIs แล&วจะต&องใช&สมรรถนะตัวไหนบ&าง 
ช!วยให&เกิดการหล!อหลอมไปสู!สมรรถนะขององค�การท่ีดีข้ึน 

เอนกลาภ สุทธินันท�, 
(๒๕๔๘, หน&า ๖๕) 

สมรรถนะ ช!วยให&สามารถประเมินศักยภาพส!วนบุคคล 
เลือกอุปกรณ� เครื่องมือท่ีต&องใช&ในการปฏิบัติงาน อํานาจ
การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ท่ีต&องใช&ในการปฏิบัติงานนั้น ๆ  
ให&บรรลุผลงานตามเปoาหมาย 

สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพล
เรือน,(๒๕๔๘, หน&า ๔) 

สมรรถนะช!วยให&สามารถตรวจสอบได&ว!าบุคลากรใน
องค�การประสบความสําเร็จเพราะโชคช!วย หรือด&วย
ความสามารถของเขาเอง, ช!วยให&เกิดการหล!อหลอมไปสู!
สมรรถนะขององค�การท่ีดีข้ึน เกิดเป6น "สมรรถนะเฉพาะ" 
ขององค�กรนั้น ๆ ได& 

 
๒.๑.๓ ประเภทของสมรรถนะ 
ประเภทของสมรรถนะ ในเชิงศาสตร�แห!งการบริหาร ได&มีนักวิชาการและหน!วยงานให&

ความเห็นไว&หลากหลาย บางท!านได&แบ!งประเภทของสมรรถนะ ออกเป6น ๒ ประเภท คือ
ความสามารถหลัก หมายถึง กลุ!มความสามารถท่ีทุกตําแหน!งในองค�การต&องมี ซ่ึงส!วนใหญ!จะมีอยู!  
๒ ส!วน คือ การจัดการ เช!น การวางแผน การแก&ไขปGญหา และการตัดสินใจ เป6นต&น และด&านท่ัวไป 
เช!น การสื่อสาร การเจรจาต!อรอง และทักษะด&านคอมพิวเตอร� เป6นต&น และความสามารถด&านเทคนิค 
หมายถึง ความสามารถท่ีอิงตามเนื้อหางานเป6นหลัก เช!น ด&านทรัพยากรบุคคล ด&านการตลาด  
ด&านบัญชีการเงิน เป6นต&น๑๕ ในขณะท่ีบางท!านได&แบ!งสมรรถนะออกเป6น ๓ ประเภท คือ สมรรถนะ
หลัก หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะท&อนให&เห็นถึงความรู& ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัย
ของคนในองค�การโดยรวมท่ีจะช!วยสนับสนุนให&องค�การบรรลุเปoาหมายตามวิสัยทัศน�ได&, สมรรถนะ
เก่ียวกับงาน หมายถึง บุคลิกของคนท่ีสะท&อนให&เห็นถึงความรู& ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัย 
ท่ีช!วยส!งเสริมให&บุคคลนั้นสามารถสร&างผลงานในการปฏิบัติงานในตําแหน!งนั้น ๆ ได&สูงกว!ามาตรฐาน
และสมรรถนะส!วนบุคคล หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะท&อนให&เห็นถึงความรู& ทักษะ ทัศนคติ 
ความเชื่อ และอุปนิสัย ท่ีทําให&บุคคลสามารถในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได&โดดเด!นกว!าคนท่ัวไป๑๖ อย!างไร

                                                           
๑๕ เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค, การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ, (กรุงเทพมหานคร : โกบัลคอน

เซิร�น, ๒๕๔๖), หน&า ๒๘. 
๑๖ ณรงค�วิทย� แสนทอง, เทคนิคการจัดทํา Job Discription บนพ้ืนฐานของ Competency และ 

KPI, หน&า ๑๐-๑๑. 



 
๑๗ 

ก็ดี นักวิชาการบางท!านยังแบ!งประเภทของสมรรถนะเป6น ๒ ประเภท คือสมรรถนะหลัก  
คือ คุณลักษณะของบุคลากรทุกคนท่ีต&องมีเพ่ือบรรลุความสําเร็จขององค�กร เช!น ความรอบรู&เก่ียวกับ
องค�กร ความซ่ือสัตย� ความใฝ�รู& เป6นต&น และสมรรถนะในงาน คือ ความสามารถท่ีผู&ปฏิบัติงานด&านนั้น 
พึงมีเพ่ือให&งานสําเร็จได&ผลผลิตตามท่ีต&องการ มี ๒ ลักษณะ คือ สมรรถนะร!วมของทุกตําแหน!งใน
กลุ!มงาน เป6นคุณลักษณะท่ีบุคคลทุกตําแหน!งในกลุ!มงานเดียวกันต&องมี เช!น กลุ!มฝwกอบรมจะต&องมี
คุณลักษณะท่ีเหมือนกัน คือมีความรู& พ้ืนฐานการฝwกอบรม และสมรรถนะเฉพาะตําแหน!ง เป6น
คุณลักษณะเฉพาะในกลุ!มงานนั้น ๆ เช!น ตําแหน!งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลต&องมีความรู&
ความสามารถในการประเมินความจําเป6นในการฝwกอบรม๑๗ 

ในส!วนของประเภทของสมรรถนะ บางท!านได&แบ!งออกเป6น ๓ ประเภท โดยเรียกว!าขีด
ความสามารถ คือ ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะหรือการ
แสดงออกของพฤติกรรมของพนักงานทุกคนในองค�กร ท่ีสะท&อนให&เห็นถึงความรู& ทักษะ ทัศนคติ 
ความเชื่อ และอุปนิสัยของบุคคลในองค�กรโดยรวม ถ&าพนักงานทุกคนในองค�กรมีขีดความสามารถ
ประเภทนี้ ก็จะมีส!วนท่ีจะช!วยสนับสนุนให&องค�กรบรรลุเปoาหมายตามวิสัยทัศน�ได& ขีดความสามารถ
ประเภทนี้จะถูกกําหนดจากวิสัยทัศน� พันธกิจ เปoาหมายหลัก หรือกลยุทธ�องค�กร, ขีดความสามารถ
ด&านการบริหาร (Managerial Competency) คือ ความสามารถด&านการบริหารจัดการเป6นขีด
ความสามารถท่ีมีได&ท้ังในระดับผู&บริหาร และระดับพนักงาน โดยจะแตกต!างกันตามบทบาทและ
หน&าท่ีความรับผิดชอบ (Role – Based) เช!น แตกต!างตามตําแหน!งทางการบริหาร งานท่ีรับผิดชอบ 
ซ่ึงบุคคลในองค�กรจําเป6นต&องมีในการทํางานเพ่ือให&งานสําเร็จ และต&องสอดคล&องกับแผนกลยุทธ� 
วิสัยทัศน� พันธกิจ ขององค�กร และขีดความสามารถตามตําแหน!งงาน (Functional Competency) 
คือ ความรู&ความสามารถในงาน ซ่ึงสะท&อนให&เห็นถึงความรู& ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงาน
ต!าง ๆ (Jop – Based) เช!น ตําแหน!งวิศวกรไฟฟoา ควรต&องมีความรู&ทางวิศวกรรม นักบัญชี ควรต&องมี
ความรู&ทางด&านบัญชี เป6นต&น หน&าท่ีงานท่ีต!างกัน ความสามารถในงานย!อมจะแตกต!างกันตามอาชีพ 
ซ่ึงอาจเรียกขีดความสามารถชนิดนี้ท่ีเรียกว!า Functional Competency หรือ Jop Competency 
เป6น Technical Competency ก็ได& อาจกล!าวได&ว!าขีดความสามารถชนิดนี้เป6นขีดความสามารถ
เฉพาะบุคคล ซ่ึงสะท&อนให&เห็นถึงความรู& ทักษะ พฤติกรรม และคุณลักษณะของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจริง 
ตามหน&าท่ีหรืองานท่ีรับผิดชอบท่ีได&รับมอบหมาย แม&ว!าหน&าท่ีงานเหมือนกัน ไม!จําเป6นว!าคนท่ี
ปฏิบัติงานในหน&าท่ีนั้น จะต&องมีความสามารถเหมือนกัน๑๘ และนักวิชาการบางท!านได&อธิบายว!า
สมรรถนะแบ!งเป6น ๒ ประเภทใหญ! คือ๑๙ 

๑) สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะพ้ืนฐานท่ี
เป6นหลักในทุกตําแหน!งงานในองค�การจะต&องมี ถือว!าเป6น “คุณสมบัติร!วม” ของทุกคนในองค�การท่ี

                                                           

๑๗ ชัชรินทร� ชวนวัน. “สมรรถนะ”, จุลสารสถาบันพัฒนาผู�บริหารการศึกษา.  (มกราคม ๒๕๔๗) : ๓-๔. 
๑๘ อาภรณ�  ภู!วิทยพันธุ�, Career Development in Practice, (กรุงเทพมหานคร : เอช  อาร�  เซ็น

เตอร�, ๒๕๔๗), หน&า ๕๖. 
๑๙ ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, เร่ิมต�นอย(างไร เมื่อจะนํา Competency มาใช�ในองค[การ, กรุงเทพมหานคร 

: สมาคมส!งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ�น), ๒๕๔๘,) หน&า ๕๖. 



 
๑๘ 

จะต&องมี สมรรถนะหลักขององค�การหนึ่งอาจไม!เหมือนกับอีกองค�การหนึ่งก็ได& สมรรถนะหลัก ก็คือ
ส!วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค�การ (Corporate Culture) 

๒) สมรรถนะอ่ืน ๆ (Others Competency) หมายถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะท่ี
องค�การต&องการสําหรับแต!ละตําแหน!งงานท่ีแตกต!างกันออกไป ได&แก! สมรรถนะตามหน&าท่ีสมรรถนะ
วิชาชีพ สมรรถนะทางเทคนิคหรือสมรรถนะในสายงาน (Functional/ Professional/ Technical/ 
Job Competency) สมรรถนะส!วนบุคคล (Personal/ Individual Competency) สมรรถนะภาวะ
ผู&นํา หรือการบริหาร (Leadership/ Managerial Competency) 

๒.๑) สมรรถนะตามหน&าท่ี วิชาชีพ เทคนิคหรือสมรรถนะในสายงาน (Functional/ 
Professional/ Technical/ Job Competency) หมายถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของผู&ดํารง
ตําแหน!งท่ีควรจะมีในตําแหน!งนั้น ๆ 

๒.๒) สมรรถนะส!วนบุคคล (Personal/ Individual Competency) หมายถึงคุณสมบัติ 
หรือคุณลักษณะเฉพาะของแต!ละบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีช!วยเสริมให&การปฏิบัติงานบรรลุผล
สําเร็จได&ดีเป6นพิเศษ 

๒.๓) สมรรถนะภาวะผู&นํ า  หรือการบริหาร (Leadership/ Managerial 
Competency) หมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของการเป6นผู&นํา จะกําหนดสําหรับคนท่ีจะต&อง
ไปรับตําแหน!งเป6นผู&บริหาร หรือหัวหน&างาน ว!าจะต&องมีคุณสมบัติอย!างไรบ&างในตําแหน!งนั้น ๆ  
ดังแผนภาพการแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีสะท&อนถึงผลงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๒.๑ การแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีสะท&อนถึงผลงาน๒๐ 

                                                           

๒๐ วรกานต� อินทรโสภา, “การพัฒนาสมรรถนะความเป6นผู&นําทางการเรียนการสอนของผู&บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก”, วิทยานิพนธ[ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

Core Competency 

Functional / Job / technical 
Competency 

Personal / Individual 
Competency 

Leadership / Managerial 
Competency 

แต�ละหน�วยงานจะมี Competency 
อ่ืน ๆ ตามลักษณะงานของแต�ละ 

ตําแหน�ง 

องค�กรเดียวกันใชC 
Core Competency เหมือนกัน 



 
๑๙ 

 
 

จากการให&ความหมายถึงประเภทของสมรรถนะ จะเห็นได&ว!า ประเภทของสมรรถนะจะมี
เท!าใดนั้น ข้ึนอยู!กับวิสัยทัศน� พันธกิจ หรือเปoาหมายหลักขององค�การ ซ่ึงจะหลอมรวมเป6นสมรรถนะ 
โดยจําแนกตามเปoาหมายและบทบาทของบุคลากรในองค�การนั้น ๆ โดยสรุปประเภทของสมรรถนะ มี 
๓ ประเภท คือ ๑) สมรรถนะหลักขององค�การ (Core Competency of Organisation) ท่ีจะถูก
กําหนดข้ึนตามวิสัยทัศน� พันธกิจ เปoาหมายหลักขององค�การ เพ่ือให&สมาชิกทุกคน มีความรู& ทักษะ 
คุณลักษณะตลอดจนบุคลิกภาพท่ีเป6นเอกลักษณ�เฉพาะ เพ่ือสนับสนุนให&การดําเนินงานบรรลุสู!
ความสําเร็จ ๒) สมรรถนะในการบริหารจัดการ (Professional Competency or Role 
Competency) เป6นการบ!งชี้ให&เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการในตําแหน!งความรับผิดชอบ 
ซ่ึงมีความสําคัญอย!างยิ่งท่ีบุคคลท่ีเข&ามาสู!ตําแหน!งนั้น ๆ ต&องปฏิบัติ เพ่ือให&ม่ันใจว!าผู&บริหารสามารถ
ปฏิบัติภารกิจบรรลุผลตามมาตรฐานของตําแหน!งท่ีถูกกําหนดไว& และ ๓) สมรรถนะในตําแหน!งหน&าท่ี 
(Functional Competency or Jop Competency) เป6นความสามารถของบุคคลตามหน&าท่ีท่ี
ต!างกัน เป6นปGจจัยท่ีทําให&เกิดความแตกต!าง ทําให&สามารถทํางานท่ีสูงกว!า หรือซับซ&อนกว!า จึงทําให&
เกิดผลสําเร็จท่ีแตกต!างกันของบุคคล๒๑ 

 
ตารางท่ี ๒.๓ แสดงประเภทของสมรรถนะตามแนวศาสตร�แห!งการบริหาร 

 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค, 
(๒๕๔๖, หน&า ๒๘) 

ประ เภทของสมรรถนะ  มี  ๒  ประกอบด& ว ย  ๑ . 
ความสามารถหลัก หมายถึง กลุ!มความสามารถท่ีทุก
ตําแหน!งในองค�การต&องมี ๒. ความสามารถด&านเทคนิค 
หมายถึง ความสามารถท่ีอิงตามเนื้อหางานเป6นหลัก  

ณรงค�วิทย� แสนทอง, 
(๒๕๔๖, หน&า ๑๐-๑๑)  

ประเภทของสมรรถนะ มี ๓ ประกอบด&วย ๑.สมรรถนะ
หลัก ๒.สมรรถนะเก่ียวกับงาน  ๓.สมรรถนะส!วนบุคคล 
คือบุคลิกลักษณะท่ีทําให&บุคคลสามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได&
โดดเด!นกว!าคนท่ัวไป 

ชัชรินทร� ชวนวัน,  
(๒๕๔๗, หน&า ๓-๔)   

ประเภทของสมรรถนะ มี ๒ ประกอบด&วย ๑. สมรรถนะ
หลัก ๒. สมรรถนะในงาน แบ!งออกเป6นสมรรถนะร!วม
ของทุกตําแหน!งในกลุ!มงาน  และสมรรถนะเฉพาะ
ตําแหน!ง  

อาภรณ� ภู!วิทยพันธ�,  
(๒๕๔๗, หน&า ๕๖)   

ป ระ เภทของสมรรถนะ  มี  ๓  ประกอบด& ว ย  ๑ .  
ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) ถูกกําหนด

                                                           

๒๑ วรกานต� อินทรโสภา, “การพัฒนาสมรรถนะความเป6นผู&นําทางการเรียนการสอนของผู&บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก”, วิทยานิพนธ[ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



 
๒๐ 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
จากวิสัยทัศน� พันธกิจ เปoาหมายหลัก หรือกลยุทธ�องค�กร 
๒. ขีดความสามารถด&านการบริหาร (Managerial 
Competency) พนักงาน โดยจะแตกต!างกันตามบทบาท
และหน&าท่ีความรับผิดชอบ (Role – Based) ๓. ขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ต า ม ตํ า แ ห น! ง ง า น  ( Functional 
Competency หรือ Jop Competency) 

ธํารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ,  
(๒๕๔๘, หน&า ๕๖)  

ประเภทของสมรรถนะ มี ๒ ประกอบด&วย  ๑. สมรรถนะ
หลัก (Core Competency)  ๒. สมรรถนะอ่ืน ๆ 
(Others Competency) แบ!งย!อยออกเป6น สมรรถนะใน
สายงาน (Functional/ Professional/ Technical/ 
Job Competency) สมรรถนะส!วนบุคคล (Personal/ 
Individual Competency)  และสมรรถนะภาวะผู&นํา 
หรือการบริหาร (Leadership/ Managerial 
Competency) 

 
๒.๑.๔ องค[ประกอบของสมรรถนะ 
องค�ประกอบของสมรรถนะ ในเชิงศาสตร�แห!งการบริหาร ได&มีนักวิชาการและหน!วยงาน

ให&ความเห็นไว&หลากหลาย โดยนักวิชาการบางท!าน ได&อธิบายแนวคิดองค�ประกอบของสมรรถนะว!ามี 
๕ ส!วน คือ ความรู& (Knowledge) คือ ความรู&เฉพาะในเรื่องท่ีต&องรู& เป6นความรู&ท่ีเป6นสาระสําคัญ เช!น 
ความรู&ด&านเครื่องยนต� เป6นต&น, ทักษะ (Skill) คือ สิ่งท่ีต&องการให&ทําได&อย!างมีประสิทธิภาพ เช!น 
ทักษะทางคอมพิวเตอร� ทักษะทางการถ!ายทอดความรู& เป6นต&น ทักษะท่ีเกิดได&นั้นมาจากพ้ืนฐานทาง
ความรู&และสามารถปฏิบัติได&อย!างคล!องแคล!วว!องไว, ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self – Concept) 
คือ เจตคติ ค!านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ�ของตน หรือสิ่งท่ีบุคคลเชื่อว!าตนเองเป6น 
เช!น ความม่ันใจในตนเอง เป6นต&น, บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Traits) เป6นสิ่งท่ีอธิบายถึง
บุคคลนั้น เช!น คนท่ีน!าเชื่อถือไว&วางใจได& หรือมีลักษณะเป6นผู&นํา เป6นต&น และแรงจูงใจ/เจตคติ 
(Motives/Attitude) เป6นแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซ่ึงทําให&บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ!งไปสู!
เปoาหมาย หรือมุ!งสู!ความสําเร็จ เป6นต&น๒๒ ในขณะท่ีนักวิชาการบางท!าน ได&กล!าวถึงองค�ประกอบของ
สมรรถนะ ว!าประกอบไปด&วย ๕ ปGจจัย คือ แรงจูงใจ หมายถึง เป6นสิ่งท่ีบุคคลต&องการหรือคิดตรงกัน
ในการกระทําซ่ึงจะเป6นแรงขับหรือเลือกพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา สิ่งท่ีจะผลักดัน ชี้ทางและเลือกท่ีจะ
ให&บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือให&บรรลุเปoาหมาย เช!น คนท่ีมีแรงผลักดันใฝ�สัมฤทธิ์สูงจะเป6นคนท่ี
พยายามต้ังเปoาหมายท่ีท&าทาย และเต็มไปด&วยความรับผิดชอบเพ่ือท่ีจะบรรลุเปoาหมาย, คุณลักษณะ 
หมายถึง เป6นคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะภายใน เช!น การควบคุมอารมณ�, การรับรู&

                                                           

๒๒ McClelland, David. C. Testing for Competence Rather Than for Intelligence, pp.  
1-13. 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงประเภทของสมรรถนะตามแนวศาสตร�แห�งการบริหาร (ต�อ) 



 
๒๑ 

 

ตนเอง หมายถึง ทัศนคติ ค!านิยม และภาพลักษณะท่ีแต!ละคนรับรู& ซ่ึงสิ่งเหล!านี้ของบุคคลจะทําให&
เกิดปฏิกิริยาต!อแรงจูงใจและทํานายถึงพฤติกรรมของสถานการณ�ต!าง ๆ ได&, ความรู& หมายถึง ข&อมูลท่ี
แต!ละคนรวบรวมและสะสมเอาไว& และทักษะ หมายถึง ความสามารถในการทํางาน ท้ังท่ีต&องใช&ทักษะ
ทางกายและทักษะทางความคิด๒๓ ซ่ึงทําให&นักวิชาการบางท!านได&อธิบายแนวคิดองค�ประกอบของ
สมรรถนะ โดยมององค�ประกอบของสมรรถนะว!าเป6นเสมือนภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) ดัง
แผนภาพต!อไปนี้ 

 
 

 
ส!วนท่ีพัฒนาได&ง!าย                      ทักษะ (Skills) 

ความรู& (Knowledge) 

 
ส!วนท่ีพัฒนาได&ยาก                   อุปนิสัย (Traits) 

แนวคิดของตน (Self Concept) 
แรงขับ (Motivation) 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๒ แบบจําลองภูเขาน้ําแข็ง (The Iceberg Model)๒๔ 
 

ทักษะ (Skills) เป6นความสามารถในการปฎิบัติงานตามความมุ!งม่ันจากจิตใจและร!างกาย 
โดยความสามารถนี้จะรวมไปถึงการคิดเชิงระบบ (Analytical Thinking) ท่ีจะต&องคิดถึงความเป6นเหตุ
เป6นผลด&วย เช!นทักษะในการเชื่อมโลหะ ซ่ึงจะต&องเชื่อมอย!างไร ให&โลหะติดเป6นเนื้อเดียวกันเป6น
เส&นตรง สวยงาม ไม!ทําลายพ้ืนผิวส!วนอ่ืน เป6นต&น 

ความรู� (Knowledge) เป6นข&อมูลท่ีอยู!ในตัวบุคคลซ่ึงจําเป6นต!องานท่ีรับผิดชอบ เช!น ความรู&
ทางบัญชีท่ีจําเป6นต&องรู&กระบวนการลงบัญชีตลอดจนงานอ่ืน ๆท่ีจําเป6นต!อบัญชี เป6นต&น 

อุปนิสัย (Traits) เป6นคุณลักษณะท่ีมักจะแสดงออกเพ่ือโต&ตอบต!อสถานการณ� เช!น การ
ทํางานของนักบริหารบางคนจะชอบความรวดเร็ว คิดเร็ว ทําเร็วในการทํางาน แต!บางคนจะคิดช&าแต!
รอบคอบ อันเนื่องมาจากปฏิกิริยาตอบสนองต!อปGญหาหรือสถานการณ�ของแต!ละคน เป6นต&น 

แนวคิดส(วนตน (Self Concept) เป6นส!วนของค!านิยม (Value) ทัศนคติ (Attitude) และ
ภาพลักษณ�ของตน (Self image) ซ่ึงจะสามารถสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาได& เช!น บางคนมี

                                                           
๒๓ Spencer L. M. & Spencer S. M., Competece At Work : Models for Superior 

Performance, p. 9. 
๒๔ ชูชัย สมิทธิไกร, การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร, พิมพ�ครั้ง

ท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แห!งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน&า ๒๙. 



 
๒๒ 

 

ค!านิยมเป6นผู&นํา ก็มักจะแสดงออกถึงความเป6นผู&นํากลุ!มเสมอ แต!บางคนชอบท่ีจะโต&แย&ง ก็มักจะ
แสดงออกถึงพฤติกรรมก&าวร&าว เป6นต&น 

แรงขับ (Motivation) เป6นสิ่งท่ีซ!อนเร&นอยู!ในความคิดหรือความต&องการท่ีจะเป6นต&นเหตุของ
การแสดงออก เช!น บางคนชอบทํางานยากเพราะรู&สึกว!าเป6นงานท&าทายในทางตรงกันข&ามกับ บางคน
เป6นคนเฉ่ือยชา จะชอบทํางานท่ีง!ายและสบาย เป6นต&น 

ดังนั้น ในส!วนท่ีเป6นยอดของภูเขาน้ําแข็ง คือส!วนท่ีเป6นทักษะและความรู& จะสามารถมองเห็น
ได&ชัดเจน จึงพัฒนาได&ง!าย ซ่ึงโดยท่ัวไปจะใช&การฝwกอบรมเป6นส!วนพัฒนาสมรรถนะในส!วนนี้ แต!ในอีก
ส!วนหนึ่ง ท่ีจมอยู!ใต&น้ํา คือ ส!วนท่ีเป6นอุปนิสัย แรงขับ และแนวคิดของตน จะพัฒนาได&ยากกว!า และ
ต&องสังเกตได&จากพฤติกรรม การแสดงออกเม่ือเผชิญกับสถานการณ�ใดสถานการณ�หนึ่ง อย!างไรก็ตาม 
ถ&าเป6นแรงขับ ส!วนอุปนิสัยจะพัฒนาได&เม่ือผ!านการหล!อหลอมจากการดํารงชีวิตและประสบการณ�
การทํางาน 

อย!างไรก็ตาม รูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) จะเห็นได&ชัดจากองค�ประกอบ
หลักท่ีมาจาก ๒ ส!วน คือ ความสามารถท่ีมีมาแต!เดิม (Innate Abilities) และความสามารถท่ีเกิดข้ึน
ภายหลัง (Acquired Abilities) ซ่ึงมีนักวิชาการด&านสมรรถนะได&ร!างออกมาเป6นรูปแบบของปริมิด
สมรรถนะ (Competency Pyramid) ดังต!อไปนี้ 

 
 
 

             พฤติกรรม   สังเกต 
(Behaviors) 

 
           ฝwกฝน                   ทักษะ             ความรู&              เรียนรู& 

     (Skills)              (Knowledge) 

 
   มีอยู!แล&ว                   ความถนัด  คุณสมบัติอ่ืน ๆ       พัฒนา 

           (Abilities)                 (Personal Characteristics) 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๓ ปริมิดสมรรถนะ (Competency Pyramid)๒๕ 
 

ความถนัด (Aptitude) จะเป6นความสามารถท่ีมีมาแต!เดิม (Innate Abilities) ซ่ึงนําไปสู!
ทักษะ (Skills) และความรู& (Knowledge) ซ่ึงเป6นความสามารถท่ีเกิดข้ึนภายหลัง (Acquired 
Abilities) ท่ีจําเป6นต&องใช&การเรียนรู&ความพยายามศึกษาหาข&อมูล และประสบการณ� เช!น ทักษะทาง

                                                           

๒๕ Lucia, A.D. & Lepsinger, R., The Art and Science of Competency Models: 
Pinpointing CriticalSuccess Factors in Organizations, (San Francisco : Jossey-Bass/Pfieffer, 1999), 
p. 26. 



 
๒๓ 

บัญชี ควรจะมีความถนัดทางคณิตศาสตร� ความถนัดทางการคํานวณจะเป6นประโยชน�ต!อการศึกษาหา
ความรู&ทางวิศวกรรม ความถนัดทางดนตรีจะทําให&เกิดทักษะทางการเล!นเป�ยโนได&ดี เป6นต&น ส!วนท่ี
เป6นคุณสมบัติอ่ืนท่ีพบ เช!น อุปนิสัยท่ีเชื่อม่ันในตนเอง ความเป6นผู&นํา ความม่ันคงทางอารมณ�จะ
นําไปสู!ความสามารถในการทํางาน สิ่งท่ีจะเห็นได&ชัดเจนจะมาจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา โดย
พฤติกรรมเหล!านี้จะมาจากท้ังในส!วนท่ีเป6นความสามารถท่ีมีมาแต!เดิม และความสามารถท่ีเกิดข้ึน
ภายหลัง๒๖ 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการบางท!าน ได&อธิบายถึงความสัมพันธ�ระหว!างสมรรถนะและผลของ
งานไว&ว!าความสัมพันธ�อย!างมีเหตุมีผล (Causal relationships) เป6นความสามารถด&านแรงจูงใจ 
คุณลักษณะ การรับรู&ตนเอง ล&วนเป6นสิ่งผลักดันให&เกิดพฤติกรรม ซ่ึงพฤติกรรมเหล!านี้จะเป6นตัว
คาดการณ�ถึงผลลัพธ�ของงาน ดังนี้ 

 
  ความต้ังใจ    การกระทํา         ผลลัพธ� 
 
 
 

 
 

 การแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีสะท�อนถึงผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๔ ความสัมพันธ�ระหว!างพฤติกรรมและผลของงาน๒๗ 

 
ซ่ึงนักวิชาการดังกล!าว ยังได&กล!าวว!า หลักเกณฑ�ท่ีใช&อ&างอิง (Criterion-referenced) 

หลักเกณฑ�นี้ เป6นสิ่งท่ีมีความสําคัญอย!างมาก เพราะคุณลักษณะต!าง ๆ ท่ีกล!าวไปแล&วจะไม!เป6น
                                                           

๒๖ ป�ยะชัย จันทรวงศ�ไพศาล, การค�นหาและวิเคราะห[เจาะลึก Competency ภาคปฏิบัติ,  
(กรุงเทพมหานคร : เอช อาร� เซ็นเตอร�, ๒๕๔๙), หน&า ๕๖. 

๒๗ Spencer L. M. & Spencer S. M., Competece At Work : Models for Superior 
Performance, p. 11. 

คุณลักษณะ
ส�วนตัวของ

บุคคล 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

พฤติกรรม 
ท่ีแสดงออก 

 

แรงจูงใจใฝNสัมฤทธ์ิ  
ทําใหCดีกว�าโดยแข�งกับ 

มาตรฐานความเปSนเลิศ 

เพ่ือนําไปสู� 
ความสําเร็จท่ีภมูิใจ 

- การตั้งเปXา 

- ความรับผดิชอบถือ
เปSนของตนเอง 

- การใชCขCอมูล
ปXอนกลับ 

ปรับปรุงใหCดีข้ึน
ตลอดเวลา 

ผ�านการประเมินแลCว 

นวัตกรรม 

คุณภาพ 

บริการ 

ผลิตผล ฯลฯ 



 
๒๔ 

สมรรถนะ ถ&าปราศจากความสามารถในการทํานายหรือคาดการณ�ว!ามันจะเกิดข้ึน ดังนั้นเกณฑ�ท่ีไม!
ก!อให&เกิดความแตกต!างในการปฏิบัติงานจึงไม!ถือว!าเป6นสมรรถนะ รวมท้ังไม!ควรนําไปใช&ในการ
ประเมินบุคคลอีกด&วย๒๘ 

องค�ประกอบของสมรรถนะมีหลายส!วน คือ ความรู& (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความ
คิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self- Concept) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Traits) รวมถึงแรงจูงใจ
ใฝ�สัมฤทธิ์ (Motives) ซ่ึงท้ังหมดล&วนมีความสัมพันธ�อย!างมีเหตุมีผล (Causal relationships) ในการ
ใช&อ&างอิง (Criterion-referenced) เพ่ือการทํานายคาดการณ�ถึงพฤติกรรมของบุคลากรและผลลัพธ�
ของงาน แสดงให&เห็นว!าองค�ประกอบของสมรรถนะท่ีแม!นตรง สามารถนําไปใช&เป6นเครื่องมือในการ
สร&าง การทํานาย และประเมินผลท่ีจะเกิดข้ึนในองค�การได& 

 
ตารางท่ี ๒.๔ แสดงองค�ประกอบของสมรรถนะตามแนวศาสตร�แห!งการบริหาร 

 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
David C. McClelland,  
(1973, pp. 1-14) 

องค�ประกอบของสมรรถนะมี ๕ ส!วน คือ ความรู& 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง 
(Self – Concept) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล 
(Traits) และแรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) 

Spencer L. M. & Spencer S. M.,  
(1993,  p. 9) 

องค�ประกอบของสมรรถนะประกอบด&วย ๕ ปGจจัย คือ 
แรงจูงใจ, คุณลักษณะ, การรับรู&ตนเอง, ความรู& และ
ทักษะ 

ป�ยะชัย จันทรวงศ�ไพศาล, 
(๒๕๔๙, หน&า ๕๖) 

องค�ประกอบของสมรรถนะ โดยมององค�ประกอบของ
สมรรถนะเป6นเสมือนภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model) 
แบ!งเป6นท้ังส!วนท่ีพัฒนาได&ง!าย และส!วนท่ีพัฒนาได&ยาก 

Lucia and Lepsinger, 
(1999, p. 26) 

สมรรถนะมีองค�ประกอบหลักท่ีมาจาก ๒ ส!วน คือ 
ความสามารถท่ีมีมาแต!เดิม (Innate Abilities) และ
ความสามารถท่ีเกิดข้ึนภายหลัง (Acquired Abilities) 

Spencer L. M. & Spencer S. M., 
(1993,  pp. 11-14) 

ความสัมพันธ�อย!างมีเหตุมีผล (Causal relationships) 
ของสมรรถนะ ในการใช&อ&างอิง (Criterion-referenced) 
การทํานายคาดการณ�ถึงพฤติกรรมของบุคลากรและ
ผลลัพธ� ของงาน คือความสามารถด& านแรงจู ง ใจ 
คุณลักษณะ และการรับรู&ตนเอง 

 
 
 
 

                                                           

๒๘ Ibid., p. 11. 



 
๒๕ 

๒.๑.๕ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 
การทําความเข&าใจถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ในเชิงศาสตร�แห!งการบริหาร จําเป6น

ยิ่งต&องศึกษาจากรูปแบบหรือกรอบท่ีได&มีนักวิชาการและหน!วยงานให&ความเห็นและกําหนดไว& เพ่ือ
เป6นทางเลือก ประมวลวิเคราะห� เปรียบเทียบ และบูรณาการกับหลักพุทธธรรม สําหรับการจัดทํา
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินได&ในการวิจัยข้ันต!อไป ในส!วนนี้ ผู&วิจัย
จึงขอประมวลความเห็นของนักวิชาการ เพ่ือความเข&าใจถึงการพัฒนาสมรรถนะ ซ่ึงนักวิชาการบาง
ท!านได&กล!าวไว&ว!า๒๙ การนําหลักการสมรรถนะ (Competency-based Approach) มาใช&ในการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในภาครัฐของประเทศไทยนั้นได&รับการยอมรับมากข้ึน หลังจากท่ี
สํานักงาน ก.พ. ได&นําแนวคิดนี้มาใช&ในวงราชการ และปGจจุบันได&กําหนดไว&เป6นหลักการสําคัญสําหรับ
ข&าราชการพลเรือน โดยหลายหน!วยงานได&มีการศึกษาและกําหนดรูปแบบสมรรถนะ (Competency 
Model) สําหรับบุคลากร โดยมีการประยุกต�ใช&หลักการสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากร ตามวงจร
การพัฒนาสมรรถนะบุคคล (Competency Development Lifecycle) ดังแผนภาพท่ี ๒.๕ ต!อไปนี้ 

 
 

วงจรระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคคล (Competence Development Lifecycle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๕ ระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคคล๓๐ 
                                                           

๒๙ ชัชรินทร� ชวนวัน, สมรรถนะ, หน&า ๓-๔. 
๓๐ พลสัณห� โพธ์ิศรีทอง, การบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารงานบุคคล, [ออนไลน�]. แหล!งท่ีมา : 

http://www.otepc.go.th/otepc๐๙/files/article/article7.pdf  [๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙].   

กําหนดทิศทาง HRM 

วิสัยทัศน� กลยุทธ�องค�กร  
กลยุทธ� HRM 

โมเดล
สมรรถนะ 

ประเมินสมรรถนะ 
Com-Assessment 

ประเมินการพัฒนา 
Monitoring Assessment 

การพัฒนาสมรรถนะ 
Development 

กําหนดรูปแบบสมรรถนะ 
(Self-Competency-Model) 
ท่ีสอดคล&องกับตําแหน!ง 

๑.ประเมินสมรรถนะตนเอง 

(self-Assessment) 

๒.ค�าความต�างระหว�างสมรรถนะ 

ป̀จจุบัน กับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

(GAP Analysis) 

การพัฒนาสมรรถนะตนเอง 

๑. จัดทํา ID Plan 

๒. ออกแบบหลักสูตรการ
พัฒนาสมรรถนะเพ่ือสนอง
ต!อสมรรถนะท่ีมี gaps น&อย 

กํากับ ติดตาม การพัฒนา
และประเมินพฤติกรรม
อย!างต!อเน่ือง 
(Continuous Performance 
Monitoring and 
Assessment to 
confirm Improvement) 



 
๒๖ 

จากภาพระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคคลดังกล!าว จะมีการดําเนินงานใน ๓ ระยะท่ี
ต!อเนื่องกัน คือ 

ระยะท่ี ๑ การจัดทํารูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) 
ระยะท่ี ๒ การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) 
ระยะท่ี ๓ การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development) 

การดําเนินงานในระยะท่ี ๓ การพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development) สําหรับ
บุคลากรในองค�การ เป6นการนํารูปแบบสมรรถนะไปดําเนินการพัฒนา ซ่ึงหมายถึง การพัฒนา
สมรรถนะจะเกิดข้ึนได&จะต&องมีการดําเนินงานใน ๒ ส!วนท่ีสําคัญมาก!อน กล!าวคือ 

๑. จะต&องมีการกําหนดรูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) หรือเรียกกันท่ัวไปว!า 
"โมเดลสมรรถนะของตําแหน!ง" ท่ีต&องการพัฒนานั้นข้ึนมาเสียก!อน ตามข้ันท่ี ๑ เช!น ต&องการพัฒนา
ในตําแหน!งนายก อปท ก็ต&องมีการกําหนดโมเดลสมรรถนะตําแหน!งผู&บริหาร, ต&องการพัฒนาตําแหน!ง
เลขานุการนายก  ก็ต&องมีการกําหนดโมเดลสมรรถนะตําแหน!งเลขานุการนายก  เป6นต&น และ
สมรรถนะท่ีกําหนดเป6นโมเดลนั้น ควรเป6นสมรรถนะท่ีเป6นความต&องการจําเป6นสําหรับการปฏิบัติงาน
ในตําแหน!งนั้น ๆ โดยแท&จริง มิใช!เป6นความต&องการของเจ&าของตําแหน!ง หรือผู&จัดการพัฒนา 

๒. ต&องมีการนําโมเดลสมรรถนะท่ีกําหนดข้ึนมานั้น เข&าสู!การประเมินสมรรถนะ 
(Competency Assessment) ในข้ันท่ี ๒ เพ่ือให&ทราบจุดแข็งและจุดอ!อนของบุคคลในตําแหน!งนั้น
ว!ามีสมรรถนะใดท่ีโดดเด!นดีแล&ว และสมรรถนะใดท่ีมีจุดอ!อนท่ีต&องการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถให&
สูงข้ึน 

ประเด็นสําคัญท่ีเป6นเง่ือนไขท่ีต&องคํานึงอย!างมากของการพัฒนาสมรรถนะขององค�กร
ปกครองส!วนท&องถ่ิน ท่ีควรมีข้ึนในปGจจุบันและอนาคตอันใกล& ก็คือ การพัฒนาจากฐานสมรรถนะหรือ
ขีดความสามารถท่ีมีความแตกต!างจากการฝwกอบรมแบบเดิม ตามท่ีได&มีนักวิชาการ ได&กล!าวถึงการ
พัฒนาสมรรถนะ ว!ามีกระบวนการ ดังนี้  

๑. การประเมินสมรรถนะ ควรมีการประเมินและกําหนดสมรรถนะระดับองค�กร ระดับทีม 
และระดับบุคคล เครื่องมือท่ีใช&ในการพัฒนาสมรรถนะ อาจเป6นแบบบันทึกการพัฒนา หรืออาจใช&
รูปแบบต&นไม&การพัฒนา ซ่ึงเหมาะท่ีจะใช&ในการพัฒนาสมรรถนะของทีมงาน เริ่มต้ังแต!การวาง
แผนการฝwกอบรมและพัฒนา การสร&างหลักสูตร การปฐมนิเทศ การบริหารการปฏิบัติงาน การบริหาร
สมรรถนะ และการสร&างระบบสนับสนุนการเรียนรู& 

๒. การวางแผนพัฒนาสมรรถนะ สมรรถนะขององค�กรข้ึนอยู!กับสมรรถนะระดับบุคคลท่ี
จะต&องมีการวิเคราะห�งานท่ีทํา โดยแปลงวิสัยทัศน�มาสู!แผนปฏิบัติย!อย แล&วกําหนดเป6นกลุ!มงานหรือ
สาขาย!อย ๆ กําหนดวัตถุประสงค�ท่ีสําคัญ กําหนดเป6นความสามารถของแต!ละบุคคลท่ีพึงมี แยกเป6น
ทักษะย!อย ๆ แล&วจัดเป6นกลุ!มทักษะ โดยผ!านกระบวนการจัดการความรู& ซ่ึงข้ันตอนในการพัฒนา
สมรรถนะ สามารถเริ่มจากการให&บุคลากรได&สํารวจตนเอง และบันทึกรายการสมรรถนะท่ีเห็นว!า
สําคัญท่ีสุด มีจุดแข็ง และเปoาหมายอย!างไร มีวัตถุประสงค�ในแต!สมรรถนะอย!างไร จะวางแผนการ
พัฒนาในป�ต!อไปอย!างไร รวมท้ังแผนการพัฒนาระยะยาว สมรรถนะระดับบุคคลจะต&องมีความ
สอดคล&อง หรือสนับสนุนสมรรถนะหลักขององค�กรหรือแผนก ดังนั้นในการพัฒนาสมรรถนะของ
องค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ซ่ึงเป6นส!วนหนึ่งของการบริหารในระดับปฏิบัติการนั้น ผู&บริหารสาย



 
๒๗ 

สนับสนุนจึงต&องต้ังคําถามสําหรับตนเอง ๔ ข&อ คือ ๑) งานท่ีตนเองรับผิดชอบมีความหมายหรือ
ความสําคัญอย!างไร ๒) กิจกรรรมของงานท่ีสําคัญท่ีสุด มีอะไรบ&าง ๓) เปoาหมายหรือวัตถุประสงค�
หลักของงานในตําแหน!งผู&บริหาร 

๓. การปฏิบัติตามแผน โดยท่ัวไปใช&การฝwกอบรม และการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาท่ี
กําหนดไว& 

๔. การประเมินความก&าวหน&าในการพัฒนาสมรรถนะเป6นระยะ ๆ๓๑ 
 
จากความเห็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามแนวศาสตร�แห!งการบริหาร จะเห็นได&ว!า แนว

ทางการพัฒนาสมรรถนะ ในข้ันแรกจะต&องมีการกําหนดรูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) 
และดําเนินการตามข้ันตอนในกรอบวงจรระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคคล (Competence 
Development Lifecycle) โดยเริ่มจากกําหนดทิศทางจาก วิสัยทัศน� กลยุทธ�องค�กร แล&วจึงนํามา
สร&างโมเดลสมรรถนะ จากนั้นทําประเมินสมรรถนะ Com-Assessment เพ่ือนําไปพัฒนาสมรรถนะ 
Development และประเมินการพัฒนา Monitoring Assessment เช!น ในกรณีการพัฒนาสมรรถะ
ในตําแหน!งนายก องค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ก็ต&องมีการกําหนดโมเดลสมรรถนะตําแหน!งผู&บริหาร, 
ต&องการพัฒนาตําแหน!งเลขานุการนายก ก็ต&องมีการกําหนดโมเดลสมรรถนะตําแหน!งเลขานุการนายก 
เป6นต&น และสมรรถนะท่ีกําหนดเป6นโมเดลนั้น ควรเป6นสมรรถนะท่ีเป6นความต&องการจําเป6นสําหรับ
การปฏิบัติงานในตําแหน!งนั้น ๆ โดยแท&จริง มิใช!เป6นความต&องการของเจ&าของตําแหน!ง หรือผู&จัดการ
พัฒนา ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้จะมีการศึกษาความต&องการจําเป6นสําหรับการปฏิบัติงานขององค�กร
ปกครองส!วนท&องถ่ินด&วย เพ่ือให&แนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินเป6นท่ี
ยอมรับ และตรงต!อความต&องการจําเป6นในบริบทปGจจุบัน 

 

ตารางท่ี ๒.๕ แสดงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามแนวศาสตร�แห!งการบริหาร 
 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
Davies and Elliso, 
(1977, pp. 54-67) 

การพัฒนาสมรรถนะ ประกอบด&วย การประเมิน การวาง
แผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผน และการประเมินความก&าวหน&า 

ชัชรินทร� ชวนวัน, 
(๒๕๔๗, หน&า ๓-๔) 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ มีข้ันตอนในกรอบวงจรระบบการ
พัฒนาสมรรถนะบุคคล (Competence Development 
Lifecycle) โดยเริ่มจากกําหนดทิศทางจาก วิสัยทัศน� กลยุทธ�
องค�กร แล&วจึงนํามาสร&างโมเดลสมรรถนะ จากนั้นทําประเมิน
สมรรถนะ Com-Assessment เพ่ือนําไปพัฒนาสมรรถนะ 
Development และประเมินการพัฒนา Monitoring 
Assessment 

 
                                                           

๓๑ Davies and Ellison 1977 : 55-67  อ&างถึงใน วรกานต� อินทรโสภา, “การพัฒนาสมรรถนะความเป6น
ผู&นําทางการเรียนการสอนของผู&บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก”, วิทยานิพนธ[ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



 
๒๘ 

๒.๑.๖ การประเมินสมรรถนะ 
ในส!วนนี้ ผู&วิจัยขอประมวลความเห็นของนักวิชาการ เพ่ือความเข&าใจถึงการประเมิน

สมรรถนะ โดยสํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน กล!าวถึงความสําคัญของการประเมิน
สมรรถนะไว&ว!า องค�การสมัยใหม! ท้ังภาครัฐและเอกชนในสังคมเศรษฐกิจท่ีเน&นองค�ความรู& 
(Knowledge Economy) ถือว!าทรัพยากรบุคคลอันเป6นทรัพย�สิน (Asset) ขององค�การมีสภาพ เป6น
ทุน (Human Capital) ซ่ึงมีความสําคัญยิ่งต!อการบริหารและการสร&างคุณค!า (Value Creation) 
ให&กับองค�การ ผลการศึกษาในต!างประเทศระบุว!า ร&อยละ ๘๕ ของผลประกอบการขององค�การนั้น
เกิดจาก “ทุนมนุษย�” อย!างไรก็ตาม ทรัพยากรบุคคลถือเป6นสิ่งท่ีเข&าใจและบริหารได&ยากท่ีสุด 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลได&ยากท่ีสุดในกระบวนการบริหารท้ังหมดด&วย จึงมีคําสรุปว!า “หากไม!
สามารถวัดประเมินทรัพยากรบุคคลได& ก็ไม!สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให&เกิดประโยชน�สูงสุดต!อ
องค�การได&”๓๒ ในขณะท่ี การประเมิน Competency เพ่ือนําไปใช&ในการประเมินผลงานสามารถทํา
ได& ๔ แนวทาง คือ การใช&ดุลยพินิจของผู&ประเมิน หมายถึง การให&ผู&ประเมินใช&ดุลยพินิจของตัวเองใน
การประเมินว!าผู&ถูกประเมินมี Competency อยู!ในระดับใด, การบันทึกพฤติกรรมประกอบการ
ประเมิน หมายถึง การให&ผู&ประเมิน ประเมินเพียงคนเดียว แต!ผู&ประเมินจะต&องมีหลักฐานทาง
พฤติกรรมท่ีเด!น ๆ ท้ังด&านบวกและลบของผู&ถูกประเมินมาแสดงประกอบกับระดับคะแนนท่ีให&,  การ
ประเมินแบบหลายทิศทาง หมายถึง การประเมินโดยใช&ผู&ประเมินมากกว!าหนึ่งคน อาจจะเป6น
ผู&บังคับบัญชาโดยตรงกับผู&บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไป หรือผู&บังคับบัญชากับผู&ถูกประเมิน หรือ
ผู&บังคับบัญชากับเพ่ือนร!วมงาน ฯลฯ และการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา หมายถึง การประเมินแบบ
รอบทิศทาง ท้ังผู& ถูกประเมิน ตัวเอง ผู& บั ง คับบัญชาโดยตรง เ พ่ือนร! วมงาน ลูกค& า  และ
ผู&ใต&บังคับบัญชา๓๓  

จากความเห็นแนวทางการประเมินสมรรถนะตามแนวศาสตร�แห!งการบริหาร จะเห็นได&ว!า 
การประเมิน เป6นเครื่องมือสําคัญซ่ึงจะช!วยให&องค�การทราบว!า จะใช&กําลังคนอย!างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และจะต&องต้ังเปoาหมายอย!างไร อีกท้ังหากไม!สามารถวัดประเมินทรัพยากรบุคคลได& ก็ไม!
สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให&เกิดประโยชน�สูงสุดต!อองค�การได& ซ่ึงการประเมินสมรรถนะ  
สามารถทําได&หลายแนวทาง เช!น การใช&ดุลยพินิจของผู&ประเมิน, การสังเกต, การทดสอบสมรรถนะ, 
การจําลองสถานการณ� และการประเมินตนเอง เป6นต&น 
 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงแนวทางการประเมินสมรรถนะตามแนวศาสตร�แห!งการบริหาร 
 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน, 
 (๒๕๔๘, หน&า ๑) 

หากไม!สามารถวัดประเมินทรัพยากรบุคคลได& ก็ไม!
สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให&เกิดประโยชน�สูงสุด
ต!อองค�การได& 

                                                           
๓๒ สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน, การปรับใช�สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย[ 

: การสัมมนาเร่ืองสมรรถนะของข�าราชการ เมื่อวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘, หน&า ๑. 
๓๓ ณรงค�วิทย� แสนทอง, เทคนิคการจัดทํา Job Discription บนพ้ืนฐานของ Competency และ 

KPI, หน&า ๗๗-๘๐. 



 
๒๙ 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
ณรงค�วิทย� แสนทอง, 
(๒๕๔๖, หน&า ๗๗-๘๐) 

การประเมินสมรรถนะ  สามารถทําได& ๔ แนวทาง คือ 
การใช&ดุลยพินิจของผู&ประเมิน, การบันทึกพฤติกรรม
ประกอบการประเมิน, การประเมินแบบหลายทิศทาง 
และการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา 

อัจฉรา สุทธิพรมณีวัฒน�, 
(๒๕๔๘, หน&า ๒๔-๒๗) 

การประเมินสมรรถนะ ประกอบด&วย การสังเกต, การ
ทดสอบสมรรถนะ, การจําลองสถานการณ� และการ
ประเมินตนเอง 

 
๒.๑.๗ สมรรถนะในระบบองค[การบริหารส(วนตําบล 
ในระบบราชการไทย ได&เริ่มมีการปรับใช&หลักสมรรถะในการบริหารทรัพยากรมนุษย�  

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ท่ีได&เห็นชอบกับแผนงานปฏิรูประบบจําแนก
ตําแหน!งและค!าตอบแทน ตามแผนการปรับเปลี่ยนระบบ บริหารบุคคล ภายใต&แผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ สํานักงาน ก.พ. จึงได&จัดทําสมรรถนะต&นแบบของระบบราชการพลเรือนไทยจากข&อมูล
หลายแหล!งด&วยกัน กล!าวคือ 

๑) ข&อมูลจากแบบสรุปลักษณะงาน (Role Profile) เป6นแบบสอบถามท่ีให&ผู&ตอบบรรยาย
ลักษณะของงานแบบย!อท่ีระบุลักษณะงาน โดยเน&นการมุ!งผลสัมฤทธิ์ประจําตําแหน!ง ซ่ึงประกอบด&วย
หน&าท่ีความรับผิดชอบหลัก คุณวุฒิท่ีจําเป6น ความรู& ทักษะ ประสบการณ� และสมรรถนะท่ีจําเป6นของ
ตําแหน!งงาน 

๒) จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการผู&เชี่ยวชาญเก่ียวกับสมรรถนะ จํานวน ๑๖ ครั้ง โดยผู&เชี่ยวชาญ
ในแต!ละกลุ!มงานได&มาร!วมประชุมและให&ความเห็นเก่ียวกับสมรรถนะท่ีจําเป6นในแต!ละกลุ!มงาน 
นอกจากนี้ยังมีการเก็บข&อมูลจากประสบการณ�จริงในการทํา งานของข&าราชการแต!ละท!านท่ีเข&าร!วม
ประชุมในครั้งนั้น 

๓) ข&อมูลจากฐานข&อมูลสมรรถนะของบริษัทเฮย�กรุ�ป เป6นข&อมูลสมรรถนะขององค�การ
ภาครัฐในต!างประเทศ 

สําหรับการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน!งและค!าตอบแทนใหม!นั้น สํานักงาน ก.พ. ได&ให&
ความสําคัญกับสมรรถนะเป6นเรื่องหลัก โดยจัดตําแหน!งต!าง ๆ ในภาคราชการเป6น ๑๘ กลุ!มงาน ใน
แต!ละกลุ!มงานได&กําหนดสมรรถนะ ประจํากลุ!ม งาน ๆ ละ ๓ สมรรถนะ มีจุดประสงค�เพ่ือสนับสนุน
ให&ข&าราชการ แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับหน&าท่ีและส!งเสริมให&ปฏิบัติภารกิจในหน&าท่ี ได&ดียิ่งข้ึน 
และกําหนดให&ข&าราชการทุกคนต&องมีสมรรถนะหลักร!วมกัน ๕ สมรรถนะ ซ่ึงเป6นคุณลักษณะร!วมกัน
ของข&าราชการพลเรือน มีจุดมุ!งหมาย เพ่ือหล!อหลอมค!านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค�ร!วมกัน ซ่ึง
ต&นแบบสมรรถนะ (Competency Model) สําหรับระบบราชการพลเรือนไทย ประกอบด&วย
สมรรถนะ ๒ ส!วน คือ 

๑) สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร!วมของข&าราชการพลเรือนทุกตําแหน!งท้ังระบบ กําหนด

ข้ึนเพ่ือหล!อหลอมค!านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค�ร!วมกัน ประกอบด&วย ๕ สมรรถนะ คือ 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงแนวทางการประเมินสมรรถนะตามแนวศาสตร�แห�งการบริหาร (ต�อ) 



 
๓๐ 

(๑) การมุ!งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
(๒) การบริการท่ีดี (Service Mind) 
(๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
(๔) จริยธรรม (Integrity) 
(๕) ความร!วมแรงร!วมใจ (Teamwork) 

๒) สมรรถนะประจํากลุ!มงาน 
สมรรถนะประจํา กลุ!มงาน คือ สมรรถนะท่ีกําหนดเฉพาะสําหรับแต!ละกลุ!มงานเพ่ือ

สนับสนุนให&ข&าราชการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแก!หน&าท่ี และส!งเสริมให&สามารถปฏิบัติภารกิจใน
หน&าท่ีได&ดียิ่งข้ึน โดยกําหนดให&แต!ละกลุ!มงานมีสมรรถนะประจํากลุ!มงาน กลุ!มงานละ ๓ สมรรถนะ 
(ยกเว&นกลุ!มงานนักบริหารระดับสูงมี ๕ สมรรถนะ) 

ซ่ึงสํานักงาน ก.พ. ได&ดําเนินการร!วมกับท่ีปรึกษาพัฒนาระบบจําแนกตําแหน!งและ
ค!าตอบแทนภาครัฐใหม! ให&สอดคล&องกับแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีเน&น
ผลสัมฤทธิ์ ในการทํางานเพ่ือประชาชน โดยการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน!งและค!าตอบแทนใน
ภาครัฐเน&น การทํางานโดยยึดผลลัพธ� ความคุ&มค!า ความรับผิดชอบ ตอบสนองความต&องการของ
สังคมและประชาชนผู&รับบริการ เป6นกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการปรับคุณภาพข&าราชการ ส!งเสริมให&
ข&าราชการพัฒนาและใช&สมรรถนะอย!างสัมฤทธิ์ผล  

ระบบจําแนกตําแหน!งและค!าตอบแทนในภาครัฐท่ีปรับปรุงใหม!นี้ เป6นระบบท่ีมีการนํา
สมรรถนะมาใช&ในการบริหารผลงานข&าราชการ โดยถือเป6นส!วนหนึ่งของผลงานท่ีคาดหวังจาก
ข&าราชการ ในขณะเดียวกันก็ยังนําไปใช&ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลด&านอ่ืน ๆ เช!น การสรรหา 
และการพัฒนา อีกด&วย อีกท้ังมีข&อศึกษาสนับสนุนว!า เม่ือนําโมเดลสมรรถนะ (Competency 
Model) มาใช&ในองค�กรแล&ว จะช!วยให&การบริหารทรัพยากรมนุษย�มีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน 
สํานักงาน ก.พ. จึงได&ศึกษาเพ่ือนําสมรรถนะมาปรับใช&ในราชการเป6นภาพย!อย ๆ เฉพาะบางเรื่อง เช!น 
ระบบการสรรหาและเลือกสรร ระบบนักบริหารระดับกลาง ระบบนักบริหารระดับสูง ระบบพนักงาน
ราชการ เป6นต&น๓๔ 

ในส!วนขององค�การบริหารส!วนตําบล ซ่ึงเป6นหน!วยงานให&บริการกิจการสาธารณะของ
ภาครัฐในระดับตําบล ซ่ึงได&รับต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส!วนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ฉบับแก&ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ได&มีระบบจําแนกตําแหน!งของข&าราชการ
หรือพนักงานส!วนท&องถ่ิน เช!นเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงกําหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน ในประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ท่ีกําหนดให&การประเมินผลการปฏิบัติงานให&คํานึงถึงระบบ
การบริหารผลงานท่ีเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู!ผลการปฏิบัติงานระดับองค�กร คุณภาพ
และปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีได&ปฏิบัติมา ความสามารถและความ
                                                           

๓๔ สํานักงานคณะกรรมการขCาราชการพลเรือน, “การปรับใชCสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย�", 
ใน เอกสารประกอบการสัมนา เรื่อง สมรรถนะของข�าราชการ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘, รวบรวมจัดพิมพ�โดย 
สํานักงานคณะกรรมการขCาราชการพลเรือน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน ก.พ., ๒๕๔๘) : ๑-๒๓. 



 
๓๑ 

อุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการ
เป6นพนักงานส!วนท&องถ่ิน โดยเฉพาะอย!างยิ่งความใน ข&อ ๓/๑ แห!ง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน ฉบับ
ลงวันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ แก&ไขเพ่ิมเติมตามความในประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน (ฉบับท่ี 
๔) ระบุว!า "การสรรหาบุคคล การแต!งต้ังและการให&พ&นจากตําแหน!ง การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และ
เสริมสร&างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน ให&พิจารณาโดยคํานึงถึงความรู& 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6นตามบัญชีความรู& ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6นท&ายประกาศนี้” 

ซ่ึงจากประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ินดังกล!าว ได&มี
การจัดทําบัญชีความรู& ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6น แนบท&ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน (ฉบับท่ี 
๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต!อไปนี้ 

๑) ความรู&ท่ีจําเป6นในงานของข&าราชการหรือพนักงานส!วนท&องถ่ิน แบ!งเป6น ความรู&ท่ี
จําเป6นในงานของข&าราชการหรือพนักงานส!วนท&องถ่ิน มีจํานวน ๒๑ ด&าน คือ  ๑) ความรู&ท่ีจําเป6นใน
งาน (ความรู&เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ), ความรู&เรื่องกฎหมาย (ความรู&เฉพาะทางในงานท่ี
รับผิดชอบ), ความรู&เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ&าอยู!หัว, ความรู&ท่ัวไปเรื่องชุมชน, ความรู&เรื่องการจัดการความรู&, ความรู&เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติ
การและแผนยุทธศาสตร�, ความรู&เรื่องการติดตามและประเมินผล, ความรู&เรื่องระบบการจัดการ
องค�กร, ความรู&เรื่องการวิเคราะห�ผลกระทบต!างๆ เช!น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล&อม (EIA), การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA), ฯลฯ, ความรู&เรื่องการทํางบการเงินและงบประมาณ, ความรู&
เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด&วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (GFMIS), ความรู&เรื่องการบริหาร
ความเสี่ยง, ความรู&เรื่องบัญชีและระบบบัญชี, ความรู&เรื่องจัดซ้ือจัดจ&างและกฎระเบียบพัสดุ, ความรู&
เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล, ความรู&เรื่องการพัฒนาบุคลากร, ความรู&เรื่องงานธุรการและงานสาร
บรรณ, ความรู&เรื่องสถานการณ�ภายนอกและผลกระทบต!อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนท่ี, ความรู&เรื่อง
สื่อสารสาธารณะ, ความรู&เรื่องการบริหารจัดการฮาร�ดแวร� (Hardware) ซอฟต�แวร� (Software) 
และเน็ตเวิร�ก (Network)  และความรู&เรื่องบรรณารักษ�  

และการกําหนดความรู&ท่ีจําเป6นประจําสายงานของข&าราชการหรือพนักงานส!วนท&องถ่ิน มี
ดังนี้ สายงานในตําแหน!งประเภทบริหาร ให&กําหนดความรู&ท่ีจําเป6นประจําสายงานไว&อย!างน&อยสาย
งานละ ๗ ด&าน, สายงานในตําแหน!งประเภทอํานวยการ ให&กําหนดความรู&ท่ีจําเป6นประจําสายงานไว&
อย!างน&อยสายงานละ ๗ ด&าน, สายงานในตําแหน!งประเภทวิชาการ ให&กําหนดความรู&ท่ีจําเป6นประจํา
สายงานไว&อย!างน&อยสายงานละ ๕ ด&าน, สายงานในตําแหน!งประเภทท่ัวไป ให&กําหนดความรู&ท่ีจําเป6น
ประจําสายงานไว&อย!างน&อยสายงานละ ๓ ด&าน  

โดยการกําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ� และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับความรู&ท่ีจําเป6นในงานของ
ข&าราชการหรือพนักงานส!วนท&องถ่ิน ให&เป6นไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางข&าราชการ
หรือพนักงานส!วนท&องถ่ินกําหนด  



 
๓๒ 

๒) ทักษะท่ีจําเป6นในงานของข&าราชการหรือพนักงานส!วนท&องถ่ิน แบ!งเป6นทักษะท่ีจําเป6น
ในงานของข&าราชการหรือพนักงานส!วนท&องถ่ิน มีจํานวน ๙ ด&าน ดังนี้ ทักษะการบริหารข&อมูล, ทักษะ
การใช&คอมพิวเตอร�, ทักษะการประสานงาน, ทักษะในการสืบสวน, ทักษะการบริหารโครงการ, ทักษะ
ในการสื่อสาร การนําเสนอ และถ!ายทอดความรู&, ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน, ทักษะการ
เขียนหนังสือราชการ และทักษะการใช&เครื่องมือและอุปกรณ�ทางวิทยาศาสตร�  

การกําหนดทักษะท่ีจําเป6นประจําสายงานของข&าราชการหรือพนักงานส!วนท&องถ่ิน มีดังนี้ 
สายงานในตําแหน!งประเภทบริหาร ให&กําหนดทักษะท่ีจําเป6นประจําสายงานไว& อย!างน&อยสายงานละ 
๔ ด&าน, สายงานในตําแหน!งประเภทอํานวยการ ให&กําหนดทักษะท่ีจําเป6นประจําสายงานไว&อย!างน&อย
สายงานละ ๔ ด&าน, สายงานในตําแหน!งประเภทวิชาการ ให&กําหนดทักษะท่ีจําเป6นประจําสายงานไว&
อย!างน&อยสายงานละ ๓ ด&าน และ สายงานในตําแหน!งประเภทท่ัวไป ให&กําหนดทักษะท่ีจําเป6นประจํา
สายงานไว&อย!างน&อยสายงานละ ๓ ด&าน 

การกําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ� และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับทักษะท่ีจําเป6นในงานของ
ข&าราชการหรือพนักงานส!วนท&องถ่ิน ให&เป6นไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางข&าราชการ
หรือพนักงานส!วนท&องถ่ินกําหนด 

๓) สมรรถนะท่ีจําเป6นในงานของข&าราชการหรือพนักงานส!วนท&องถ่ิน จําแนกเป6น  
๓ ประเภท ดังนี้  

สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะท่ีข&าราชการทุกประเภทและระดับตําแหน!งจําเป6นต&อง
มี เพ่ือเป6นการหล!อหลอมให&เกิดพฤติกรรมและค!านิยมท่ีพึงประสงค�ร!วมกัน ซ่ึงจะก!อให&เกิดประโยชน�
สูงสุดต!อองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบด&วย ๕ สมรรถนะ 
ดังนี้ การมุ!งผลสัมฤทธิ์,  การยึดม่ันในความถูกต&องและจริยธรรม, ความเข&าใจในองค�กรและระบบงาน
, การบริการเป6นเลิศ และการทํางานเป6นทีม 

สมรรถนะประจําผู&บริหาร หมายถึง สมรรถนะท่ีข&าราชการในตําแหน!งประเภทบริหาร
และอํานวยการ ซ่ึงต&องกํากับดูแลทีมงานหรือผู& ใต& บังคับบัญชาจําเป6นต&องมีในฐานะผู&นําท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือนําทีมงานหรือผู&ใต&บังคับบัญชาให&สามารถปฏิบัติหน&าท่ีได&อย!างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล&องตามวัตถุประสงค�ขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ประกอบด&วย ๔ สมรรถนะ ดังนี้ การเป6น
ผู&นําในการเปลี่ยนแปลง, ความสามารถในการเป6นผู&นํา, ความสามารถในการพัฒนาคน และการคิด
เชิงกลยุทธ� 

สมรรถนะประจําสายงาน หมายถึง สมรรถนะท่ีกําหนดเฉพาะสําหรับประเภทและระดับ
ตําแหน!งในสายงานต!างๆ เพ่ือสนับสนุนและส!งเสริมให&ข&าราชการท่ีดํารงตําแหน!งในสายงานนั้น 
สามารถปฏิบัติภารกิจในหน&าท่ีได&อย!างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กรปกครองส!วน
ท&องถ่ิน ประกอบด&วย ๒๒ สมรรถนะ ดังนี้ การกํากับติดตามอย!างสมํ่าเสมอ, การแก&ไขปGญหาอย!างมือ
อาชีพ, การแก&ปGญหาและดําเนินการเชิงรุก, การค&นหาและการบริหารจัดการข&อมูล, การควบคุมและ
จัดการสถานการณ�อย!างสร&างสรรค�, การคิดวิเคราะห�, การบริหารความเสี่ยง, การบริหารทรัพยากร, 
การมุ!งความปลอดภัยและการระวังภัย, การยึดม่ันในหลักเกณฑ�, การวางแผนและการจัดการ, การ
วิเคราะห�และการบูรณาการ, การสร&างให&เกิดการมีส!วนร!วมทุกภาคส!วน, การสั่งสมความรู&และความ
เชี่ยวชาญในสายอาชีพ, การให&ความรู&และการสร&างสายสัมพันธ�, ความเข&าใจผู&อ่ืนและตอบสนองอย!าง



 
๓๓ 

สร&างสรรค�, ความเข&าใจพ้ืนท่ีและการเมืองท&องถ่ิน, ความคิดสร&างสรรค�, ความละเอียดรอบคอบและ
ความถูกต&องของงาน, จิตสํานึกและรับผิดชอบต!อสิ่ งแวดล&อม, ศิลปะการโน&มน&าวจูงใจ  
และสร&างสรรค�เพ่ือประโยชน�ของท&องถ่ิน 

๔) การกําหนดสมรรถนะท่ีจําเป6นประจําสายงานของข&าราชการหรือพนักงานส!วนท&องถ่ิน 
มีดังนี้ สมรรถนะหลัก ให&กําหนดเป6นสมรรถนะท่ีจําเป6นประจําสายงานในทุกประเภทและระดับ
ตําแหน!งท้ัง ๕ สมรรถนะ, สมรรถนะประจําผู&บริหาร ให&กําหนดเป6นสมรรถนะท่ีจําเป6นประจําสายงาน
ในตําแหน!งประเภทบริหารและอํานวยการ ท้ัง ๔ สมรรถนะ, สมรรถนะประจําสายงานให&กําหนดเป6น
สมรรถนะท่ีจําเป6นประจําสายงานในทุกประเภทและระดับตําแหน!งไว&อย!างน&อยสายงานละ ๓ 
สมรรถนะ 

การกําหนดรายละเอียด หลักเกณฑ� และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับสมรรถนะท่ีจําเป6นในงานของ
ข&าราชการหรือพนักงานส!วนท&องถ่ิน ให&เป6นไปตามมาตรฐานท่ัวไปท่ีคณะกรรมการกลางข&าราชการ
หรือพนักงานส!วนท&องถ่ินกําหนด๓๕ 

 
จากแนวทางการปรับใช&สมรรถะในการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในระบบราชการไทย และ

องค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินนั้น  จะเห็นได&ว!า สมรรถนะ เป6นเครื่องมือสําคัญซ่ึงใช&ในการบริหาร
ผลงานข&าราชการหรือพนักงานส!วนท&องถ่ินในปGจจุบัน โดยประกอบด&วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ประจําผู&บริหาร และสมรรถนะประจําสายงาน ซ่ึงสามารถนําไปใช&ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ด&านอ่ืน ๆ เช!น การสรรหา และการพัฒนาบุคลากรในองค�กร ในงานวิจัยนี้จึงใช&สมรรถนะหลักท้ัง  
๕ ด&าน  ตามบัญชีความรู& ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6น แนบท&ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ในการกําหนดประเด็นในการวิจัย เพ่ือสร&างรูปแบบ 
พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส!วนตําบล ในการเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง 
ตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยต!อไป 

 
ตารางท่ี ๒.๗ แสดงสมรรถนะในระบบระบบองค�การบริหารส!วนตําบล 

 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน, 
(๒๕๔๘, หน&า ๑) 

สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร!วมของข&าราชการพล
เรือนทุกตําแหน!งท้ังระบบ กําหนดข้ึนเพ่ือหล!อหลอม
ค! า นิ ย มแ ล ะพฤ ติ ก ร รม ท่ี พึ ง ป ร ะส ง ค� ร! ว ม กั น 
ประกอบด&วยสมรรถนะ ๕ สมรรถนะ คือ 
๑) การมุ!งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
๒) การบริการท่ีดี (Service Mind) 

                                                           

๓๕ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน, ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส(วนท�องถิ่น เร่ือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส(วนท�องถิ่น (ฉบับท่ี ๔), 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๘), หน&า ๑๕-๑๘. 



 
๓๔ 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
๔) จริยธรรม (Integrity) 
๕) ความร!วมแรงร!วมใจ (Teamwork) 

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส!วนท&องถ่ิน, 
(๒๕๔๘, หน&า ๑๕-๑๘) 

ระบบจําแนกตําแหน!งของข&าราชการหรือพนักงาน
ส!วนท&องถ่ิน แนบท&ายประกาศ ประกอบด&วยความรู& 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6น ในงานของข&าราชการ
หรือพนักงานส!วนท&องถ่ิน 
โดยสมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะท่ีข&าราชการ
ทุกประเภทและระดับตําแหน!งจําเป6นต&องมี เพ่ือเป6น
การหล!อหลอมให&เกิดพฤติกรรมและค!านิยมท่ีพึง
ประสงค�ร!วมกัน ซ่ึงจะก!อให&เกิดประโยชน�สูงสุดต!อ
องค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติ ประกอบด&วย ๕ สมรรถนะ  
๑) การมุ!งผลสัมฤทธิ์ 
๒) การยึดม่ันในความถูกต&องและจริยธรรม 
๓) ความเข&าใจในองค�กรและระบบงาน 
๔) การบริการเป6นเลิศ 
๕) การทํางานเป6นทีม 

 
 

จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข&องกับสมรรถนะตามแนวศาสตร�แห!งการบริหาร  
สรุปได�ว(า หลักการสมรรถนะนั้น มีความสําคัญยิ่งต!อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค�การ ท้ังในแง!
ของการเอ้ือต!อการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากร การเป6นเครื่องมือในการจําแนก คัดสรร ประเมิน 
และกําหนด ศักยภาพของบุคลากรในองค�การ เป6นแนวทางในการสร&างกําหนดการพัฒนาการทํางาน
ให&ตรงตามวัตถุประสงค�ขององค�การ ตามระดับความสามารถของบุคลากร ซ่ึงสามารถส!งผลให&
องค�การนั้นสามารถปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมของบุคลากรท่ีเหมาะสมกับงาน เพ่ือปฏิบัติงานให&
สําเร็จตามความต&องการขององค�การได&อย!างแท&จริง ซ่ึงประเภทของสมรรถนะนั้น มี ๓ ประเภท คือ  
๑) สมรรถนะหลักขององค�การ (Core Competency of Organisation) ๒) สมรรถนะในการบริหาร
จัดการ (Professional Competency or Role Competency) และ ๓) สมรรถนะในตําแหน!ง
หน&าท่ี (Functional Competency or Jop Competency) ท้ังหมดล&วนมีความสัมพันธ�อย!างมีเหตุมี
ผล (Causal relationships) ในการใช&อ&างอิง (Criterion-referenced) เพ่ือการทํานายคาดการณ�ถึง
พฤติกรรมของบุคลากรและผลลัพธ�ของงาน แสดงให&เห็นว!าองค�ประกอบของสมรรถนะท่ีแม!นตรง 
สามารถนําไปใช&เป6นเครื่องมือในการสร&าง การทํานาย และประเมินผลท่ีจะเกิดข้ึนในองค�การได& 
เนื่องจากหลักการสมรรถนะ Competency ในแนวศาสตร�แห!งการบริหาร คือ ความรู& ทักษะ และ
พฤตินิสัยท่ีจําเป6นต!อการทํางานของบุคคล ให&ประสบผลสําเร็จสูงกว!ามาตรฐานท่ัวไป ประกอบด&วย

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงสมรรถนะในระบบระบบองค�การบริหารส�วนตําบล (ต�อ) 



 
๓๕ 

องค�ประกอบหลัก ๓ ประการ คือ ความรู& (Knowledge) คือสิ่งท่ีองค�การต&องการให& “รู&” เช!นความรู&
ความเข&าใจ ทักษะ (Skill) คือสิ่งท่ีองค�กรต&องการให& “ทํา” เป6นสิ่งท่ีต&องผ!านการเรียนรู&และฝwกฝนเป6น
ประจํา จนเกิดเป6นความชํานาญในการปฏิบัติ พฤตินิสัยท่ีพึงปรารถนา หรือคุณลักษณะส!วนบุคคล 
(Attiributes) คือสิ่งท่ีองค�การต&องการให& “เป6น” เช!น ความใฝ�รู& ความซ่ือสัตย� ความรักในองค�การ 
และความมุ!งม่ันในความสําเร็จ รวมถึงค!านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และ
อ่ืน ๆ  ท่ีซ!อนเร&นอยู!ภายในบุคคล ท่ีเอ้ือต!อการปฏิบัติงาน และมีความสัมพันธ�สอดคล&องกับภาระงาน 
ตามตําแหน!งหน&าท่ี ตามเปoาหมายท่ีองค�การกําหนด หรือตามท่ีองค�การมอบหมายให&รับผิดชอบ สิ่ง
เหล!านี้จะอยู!ลึกลงไปในจิตใจ ต&องปลูกฝGงสร&างยากกว!าความรู&และทักษะ แต!ถ&าหากมีอยู!แล&ว จะเป6น
พลังผลักดันให&คนมีพฤติกรรมท่ีองค�การต&องการ เพ่ือการปฏิบัติงานได&อย!างมีประสิทธิภาพ ได&
ประสิทธิผลตามเกณฑ�เปoาหมายมาตรฐานขององค�การ หรืออยู!สูงกว!าเกณฑ�เปoาหมายมาตรฐานท่ี
องค�การกําหนดไว&  

จากการทบทวนเอกสารดังกล!าว ทําให&ได&ความชัดเจนเก่ียวกับการแสวงหาวิธีการพัฒนา
บุคลากรในองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน เพ่ือเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง โดยผ!านกระบวนการวิจัยท่ีมุ!ง
พัฒนาเพ่ือสังเคราะห�และปรับประยุกต�สร&างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของ
บุคลากรในองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ตามแนวศาสตร�แห!งการบริหาร โดยในข้ันต!อไปนั้น ข้ันแรก
จะต&องมีการกําหนดสมรรถนะหลัก ตามระบบจําแนกตําแหน!งของข&าราชการหรือพนักงานส!วน
ท&องถ่ิน ท้ัง ๕ ด&าน โดยบูรณาการกับแนวทางการพัฒนาคู!กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตาม
ความเห็นจากผู&เชี่ยวชาญ รวมท้ังจากการศึกษา "ความต&องการจําเป6น" หรือ Needs ในองค�การ
บริหารส!วนตําบล  จากผลการวิจัยเชิงประจักษ� แล&วจึงนํามาสร&างโมเดลสมรรถนะ เพ่ือให&พุทธบูรณา
การเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส!วนตําบล ในการเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง เป6นท่ียอมรับ 
และตรงต!อความต&องการจําเป6นในบริบทปGจจุบันและอนาคตได&ต!อไป 

 
 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค[การบริหารส(วนตําบลในการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง 

การพัฒนาประเทศในปGจจุบันได&ให&ความสําคัญกับ “ชุมชน” มากยิ่งข้ึนเพราะชุมชนเป6น
รูปแบบการมีวิถีชีวิตร!วมกันอย!างต!อเนื่อง กลุ!มบุคคลในชุมชนมีการพ่ึงพาอาศัยท้ังทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม แม&ตัวตนของชุมชนเคยล!มสลายในช!วงการมุ!งเน&นสร&างความ
เป6นรัฐชาติ (National State) แต!ก็กลับมามีความสําคัญเม่ือแนวความคิดการกระจายอํานาจท่ี
เรียกร&องให&ประชาชนมีส!วนร!วมทางการเมืองการปกครองมากข้ึน จึงมีการมองหารากฐานท่ีแท&จริง
ของสังคมการเมืองการปกครองนั่นก็คือ องค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน เพ่ือ  “ชุมชน” ซ่ึงถือว!าเป6น
แหล!งรวมของบุคคลท่ีอยู!ร!วมกันท้ังเชิงพ้ืนท่ีและเชิงวัฒนธรรม และเป6นองค�กรท่ีมีพลังในการพัฒนา
เบ้ืองต&นของประเทศ ท้ังยังเป6นส!วนสําคัญในการสร&างความเข็มแข็งของประเทศ โดยการเริ่มจากการ
สร&างให&ชุมชนมีความเข็มแข็ง   

โครงสร&างขององค�การบริหารส!วนตําบลในประเทศไทยในปGจจุบัน คือการบริหารการ
นําเอาทรัพยากรบริหาร (administrative resource) ท่ีมีอยู! ไม!ว!าจะเป6น คน (Man) เงิน (Money) 



 
๓๖ 

วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material)  มาบริหารจัดการตามแผนงาน (Management)  หรือดําเนินวิธี
ปฏิบัติงาน (Method) ด&วยประการใด ๆ ให&มีประสิทธิภาพ เพ่ือให&สามารถนําไปพัฒนาตาม
วัตถุประสงค�ขององค�การบริหารส!วนตําบลนั้น ๆ ได& และบทบาทขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินใน
การเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง เพ่ือตอบสนองต!อปGญหาความต&องการในการแก&ไขปGญหาและพัฒนา
ท&องถ่ินเพ่ือให&เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก!ประชาชนในท&องถ่ินได&นั้น ย!อมเริ่มมาจากการให&ความสําคัญ
กับ “ชุมชน” ท่ีทุกฝ�ายมีส!วนร!วมนั่นเอง 

ผู&วิจัยได&ทบทวนวรรณกรรมในส!วนท่ีเก่ียวข&องกับ โครงสร&างขององค�การบริหารส!วน
ตําบลในประเทศไทย แนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศและท&องถ่ินไทยในปGจจุบัน 
แนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับชุมชน ความหมายและองค�ประกอบของความเข&มแข็งของชุมชน ลักษณะของ
ความเข&มแข็งของชุมชน กระบวนการเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชน บทบาทการสร&างความ
เข&มแข็งของชุมชนของภาคส!วนสังคม และตัวชี้วัดความเข&มแข็งของชุมชน เพ่ือเชื่อมโยงสู!บทบาท
หน&าท่ีการเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชนโดยองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินระดับตําบล   ดังต!อไปนี้ 

๒.๒.๑ โครงสร�างขององค[การบริหารส(วนตําบลในประเทศไทย 
โครงสร&างขององค�การบริหารส!วนตําบลประกอบไปด&วยส!วนต!าง ๆ ดังต!อไปนี้ 

๑) สภาองค�การบริหารส!วนตําบล สภาองค�การบริหารส!วนตําบลประกอบด&วย
สมาชิกสภาองค�การบริหารส!วนตําบล จํานวนหมู!บ&านละ ๒ คน ซ่ึงเลือกต้ังข้ึนโดยราษฎรผู&มีสิทธิ
เลือกต้ังในแต!ละ หมู!บ&านในเขตองค�การบริหารส!วนตําบลนั้น ๆ ในกรณีท่ีเขตองค�การบริหารส!วน
ตําบลใดมีเพียง ๑ หมู!บ&านให&สภาองค�การบริหารส!วนตําบลนั้นประกอบด&วยสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส!วนตําบลจํานวน ๖ คน และในกรณีท่ีเขตองค�การบริหารส!วนตําบลใดมีเพียง ๒ หมู!บ&านให&
สภาองค�การบริหารส!วนตําบลนั้นประกอบด&วยสมาชิกสภาองค�การบริหารส!วนตําบลจํานวนหมู!บ&าน
ละ ๓ คน อายุของสภาองค�การบริหารส!วนตําบลมีกําหนดคราวละ ๔ ป�นับแต!วันเลือกต้ังสภาองค�การ
บริหารส!วนตําบลมีประธานสภาและรองประธานสภา ๑ คน ซ่ึงเลือกจากสมาชิกสภา องค�การบริหาร
ส!วนตําบลให&นายอําเภอแต!งต้ังประธานและรองประธานสภาองค�การบริหารส!วนตําบลตามมติของ 
สภาองค�การบริหารส!วนตําบล มีวาระการดํารงตําแหน!งคราวละ ๒ ป�นับแต!วันท่ีได&รับเลือกเป6น
ประธานหรือรองประธานสภาองค�การบริหารส!วนตําบล 

๒) นายกองค�การบริหารส!วนตําบล องค�การบริหารส!วนตําบลมีนายกองค�การ
บริหารส!วนตําบล ๑ คน ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนตามกฎหมายว!าด&วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท&องถ่ินหรือผู&บริหารท&องถ่ิน มีวาระอยู!ในตําแหน!งคราวละ ๔ ป�นับแต!วันเลือกต้ัง โดยจะ
ดํารงตําแหน!งติดต!อกันก่ีวาระก็ได&๓๖ นายกองค�การบริหารส!วนตําบลอาจแต!งต้ังรองนายกองค�การ
บริหารส!วนตําบลซ่ึงมิใช!สมาชิกองค�การบริหารส!วนตําบลเป6นผู&ช!วยเหลือในการบริหาร ราชการของ
องค�การบริหารส!วนตําบลตามท่ีนายกองค�การบริหารส!วนตําบลมอบหมายได&ไม!เกิน ๒ คน และอาจ
แต!งต้ังเลขานุการนายกองค�การบริหารส!วนตําบล ๑ คนซ่ึงมิได&เป6นสมาชิกสภาองค�การบริหารส!วน
ตําบลหรือเจ&าหน&าท่ีของรัฐได& 
                                                           

๓๖ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค[การบริหารส(วนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นุเบกษา, ๒๕๕๒), หน&า ๙. 



 
๓๗ 

๓) พนักงานส!วนตําบล องค�การบริหารส!วนตําบลมีพนักงานส!วนตําบลและอาจ
จัดแบ!งการ บริหารงานออกเป6น (๑) สํานักงานปลัดองค�การบริหารส!วนตําบล (๒) ส!วนต!าง ๆ  
ท่ีองค�การบริหารส!วนตําบลได&ต้ังข้ึน ให&ปลัดองค�การบริหารส!วนตําบล ๑ คนเป6นผู&บังคับบัญชา
พนักงานส!วนตําบลและลูกจ&างองค�การบริหารส!วนตําบลรองจากนายกองค�การบริหารส!วนตําบลและ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค�การบริหารส!วนตําบลให&เป6นไปตามนโยบายและมี
อํานาจหน&าท่ีตามท่ีมี กฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกองค�การบริหารส!วนตําบลมอบหมาย 

๔) อํานาจหน&าท่ีสภาองค�การบริหารส!วนตําบล สภาองค�การบริหารส!วนตําบลมี
อํานาจหน&าท่ี ดังต!อไปนี้๓๗ (๑) ให&ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลเพ่ือเป6นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค�การบริหารส!วนตําบล (๒) พิจารณาและให&ความเห็นชอบร!างข&อบังคับตําบล  
ร!างข&อบังคับงบประมาณรายจ!ายประจําป� และร!างข&อบังคับงบ ประมาณรายจ!ายเพ่ิมเติม (๓) ควบคุม
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให&เป6นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตําบลตาม (๑) และ
กฎหมาย ระเบียบ และข&อบังคับของทางราชการ 

๕) อํานาจหน&าท่ีนายกองค�การบริหารส!วนตําบล นายกองค�การบริหารส!วนตําบลมี
อํานาจหน&าท่ีดังต!อไปนี้ (๑) กําหนดนโยบายโดยไม!ขัดต!อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการขององค�การบริหารส!วนตําบลให&เป6นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค�การบริหาร
ส!วนตําบล ข&อบัญญัติระเบียบ และข&อบังคับของทางราชการ (๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับ
ราชการขององค�การบริหารส!วนตําบล (๓) แต!งต้ังและถอดถอนรองนายกองค�การบริหารส!วนตําบล
และเลขานุการนายกองค�การบริหารส!วนตําบล (๔) วางระเบียบเพ่ือให&งานขององค�การบริหารส!วน
ตําบลเป6นไปด&วยความเรียบร&อย (๕) รักษาการให&เป6นไปตามข&อบัญญัติองค�การบริหารส!วนตําบล 
และ (๖) ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว&ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมาย 

๖) อํานาจหน&าท่ีขององค�การบริหารส!วนตําบล 
องค�การบริหารส!วนตําบลมีอํานาจหน&าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ัง ในด&านเศรษฐกิจ

สังคมและ วัฒนธรรม และภายใต&บังคับแห!งกฎหมาย องค�การบริหารส!วนตําบล มีหน&าท่ีต&องทําใน
เขตองค�การบริหารส!วนตําบล ดังต!อไปนี้ (ม.๖๗) (๑) จัดให&มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๓) ปoองกันโรคและระงับโรคติดต!อ (๔) ปoองกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) ส!งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม (๖) ส!งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู&สูงอายุ และผู&พิการ (๗) คุ&มครอง 
ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม (๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปGญญาท&องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท&องถ่ิน (๙) ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดย
จัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให&ตามความจําเป6นและสมควร  

และองค�การบริหารส!วนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองค�การบริหารส!วนตําบล 
ดังต!อไปนี้ (ม.๖๘) (๑) ให&มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให&มีและบํารุงการไฟฟoา
หรือแสงสว!างโดยวิธีอ่ืน (๓) ให&มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (๔) ให&มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การ
กีฬา การพักผ!อนหย!อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให&มีและส!งเสริมกลุ!มเกษตรกรและกิจการสหกรณ� 
                                                           

๓๗ โกวิทย� พวงงาม, การปกครองท�องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทสํานักพิมพ�วิญ�ูชน จํากัด, 
๒๕๔๘), หน&า ๒๔๔-๒๔๕. 



 
๓๘ 

(๖) ส!งเสริมให&มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บํารุงและส!งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
(๘) การคุ&มครองดูแลและรักษาทรัพย�สินอันเป6นสาธารณสมบัติของแผ!นดิน (๙) หาผลประโยชน�จาก
ทรัพย�สินขององค�การบริหารส!วนตําบล (๑๐) ให&มีตลาด ท!าเทียบเรือ และท!าข&าม (๑๑) กิจการ
เก่ียวกับการพาณิชย� (๑๒) การท!องเท่ียว (๑๓) การผังเมือง๓๘  

นอกจากนี้ องค�การบริหารส!วนตําบลยังมีอํานาจและหน&าท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท&องถ่ินของตนเอง ตามมาตรา ๑๖ แห!งพระราชบัญญัติ 
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให&แก!องค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อีก คือ 
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ินของตนเอง (๒) การจัดให&มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทาง
ระบายน้ํา (๓) การจัดให&มีและควบคุมตลาด ท!าเทียบเรือ ท!าข&าม และท่ีจอดรถ (๔) การ
สาธารณูปโภคและการก!อสร&างอ่ืนๆ (๕) การสาธารณูปการ (๖) การส!งเสริม การฝwก และประกอบ
อาชีพ (๗) การพาณิชย� และการส!งเสริมการลงทุน (๘) การส!งเสริมการท!องเท่ียว (๙) การจัดการ
ศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห� และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู&ด&อยโอกาส 
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปGญญาท&องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท&องถ่ิน (๑๒) 
การปรับปรุงแหล!งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู!อาศัย (๑๓) การจัดให&มีและบํารุงรักษา
สถานท่ีพักผ!อนหย!อนใจ (๑๔) การส!งเสริมกีฬา (๑๕) การส!งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน (๑๖) ส!งเสริมการมีส!วนร!วมของราษฎรในการพัฒนาท&องถ่ิน (๑๗) การ
รักษาความสะอาดและความเป6นระเบียบเรียบร&อยของบ&านเมือง (๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ําเสีย (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (๒๐) การจัดให&มี
และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว� (๒๒) การจัดให&มีและควบคุมการ
ฆ!าสัตว� (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป6นระเบียบเรียบร&อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืนๆ (๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช&ประโยชน�จากป�าไม& ท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม (๒๕) การผังเมือง (๒๖) การขนส!งและการวิศวกรรมจราจร  
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ (๒๘) การควบคุมอาคาร (๒๙) การปoองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร&อย การส!งเสริมและสนับสนุนการปoองกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สิน และ (๓๑) กิจการอ่ืนใดท่ีเป6นผลประโยชน�ของประชาชนในท&องถ่ินตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด๓๙ 

 
 
 
 
 

                                                           

๓๘ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค[การบริหารส(วนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒, หน&า ๘.  

๓๙ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให�แก(
องค[กรปกครองส(วนท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 
๒๕๔๒), หน&า ๕๓-๕๔. 



 
๓๙ 

ตารางท่ี ๒.๘ แสดงหลักการบริหารขององค�การบริหารส!วนตําบลในประเทศไทย 
 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
(๒๕๔๒, หน&า ๑-๑๐) 

๑) การจัดต้ังองค�การบริหารส!วนตําบล แบ!งออกเป6น ๒ 
รูปแบบ “สภาตําบล” สภาตําบลท่ีมีรายได&ไม!รวมเงิน
อุดหนุนตํ่ากว!า ๑๕๐,๐๐๐ บาท และรูปแบบ “องค�การ
บริหารส!วนตําบล” ต้ังข้ึนจากสภาตําบลท่ีมีรายได&ไม!รวมเงิน
อุดหนุน ในป�งบประมาณท่ีล!วงมาติดต!อกันสามป�เฉลี่ยไม!ตํ่า
กว!าป�ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
๒) โครงสร&างขององค�การบริหารส!วนตําบล ประกอบด&วย 
สภาองค�การบริหารส!วนตําบล, นายกองค�การบริหารส!วน
ตําบล, พนักงานส!วนตําบล, อํานาจหน&าท่ีสภาองค�การ
บริหารส!วนตําบล, อํานาจหน&าท่ีนายกองค�การบริหารส!วน
ตําบล และอํานาจหน&าท่ีขององค�การบริหารส!วนตําบล 

พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป   
และศุภวัฒนากร วงศ�ธนวสุ, 
 (๒๕๔๖, หน&า ๖๗) 

โครงสร& า งองค�การบริ หารส! วน ตํ าบล  (ด& าน บุคคล ) 
ประกอบด&วย 
๑) สภาองค�การบริหารส!วนตําบล มีท่ีมาจากประชาชน
เลือกต้ัง 
๒) นายกองค�การบริหารส!วนตําบล มีท่ีมาจากประชาชน
เลือกต้ัง 
๓) ข&าราชการส!วนตําบล 

โกวิทย� พวงงาม, 
(๒๕๔๘, หน&า ๒๔๔-๒๔๕) 

อํานาจหน&าท่ีสภา อบต. ประกอบด&วย 
๑) ให&ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล 
๒) พิจารณาและให&ความเห็นชอบร!างข&อบังคับตําบล ร!าง
ข&อบังคับงบประมาณรายจ!ายประจําป� และร!างข&อบังคับงบ 
ประมาณรายจ!ายเพ่ิมเติม  
๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารให&
เป6นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตําบลตาม (๑) และ
กฎหมาย ระเบียบ และข&อบังคับของทางราชการ 

 
๒.๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร[การพัฒนาประเทศและท�องถ่ินไทยในปtจจุบัน  
นับจากประเทศไทย ได&นําการบริหารเชิงยุทธศาสตร�มาใช&ในการพัฒนาประเทศเป6นครั้ง

แรก ในป� พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเรียกว!า แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑  พ.ศ. ๒๕๐๔ 
โดยมุ!งเน&นการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจเป6นสําคัญ ต!อมานับจากแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห!งชาติ ฉบับท่ี 
๒  พ.ศ. ๒๕๑๐ เป6นต&นมา ได&เพ่ิมยุทธศาสตร�การพัฒนาด&านสังคมเข&ามาด&วย และจนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ฉบับปGจจุบัน ประเทศไทยได&มีการ



 
๔๐ 

กําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ เพ่ือมุ!งเน&นการพัฒนาประเทศให&คนในสังคมอยู!ร!วมกันอย!าง
สงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย!างมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต&กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ�ได&ยากและซับซ&อนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาในระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได&กําหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร�การพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเร!งสร&างภูมิคุ&มกันเพ่ือปoองกันปGจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของ
ประเทศด&านต!างๆ ให&เข&มแข็ง ควบคู!ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให&มีคุณภาพ มีโอกาสเข&าถึง
ทรัพยากรและได&รับประโยชน�จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย!างเป6นธรรม รวมท้ังสร&างโอกาส
ทางเศรษฐกิจด&วยฐานความรู& และความคิดสร&างสรรค�บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป6นมิตร
ต!อสิ่งแวดล&อม นําไปสู!การพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและยั่งยืน๔๐  

เนื่องด&วยชุมชนและองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน เป6นพลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ การบังคับใช&พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให&แก!
องค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒๔๑ ได&ส!งผลต!อการพัฒนาความเข&มแข็งของชุมชนและการ
ดําเนินงานขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน โดยเฉพาะอย!างยิ่งในด&านงานส!งเสริมคุณภาพชีวิต  
การขยายฐานรายได&ท่ีท&องถ่ินจัดเก็บเอง และการบริหารงานขององค�กรท่ีเน&นประสิทธิภาพ  
เป6นหลักประกันว!าประชาชนในท&องถ่ินจะได&รับการบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพและได&มาตรฐาน 
รวมท้ังเป6นกลไกสําคัญในการสร&างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลในระดับชุมชน  
เพ่ือตอบสนองจุดมุ!งหมายในการให&ชุมชนเข&ามามีส!วนร!วมในการพัฒนาท&องถ่ินตามความหลากหลาย
ของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปGญญาท&องถ่ิน รัฐบาลไทยจึงมีการประกาศและบังคับใช&
พระราชบัญญัติสภาองค�กรชุมชนเม่ือป� พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือส!งเสริมให&ชุมชนเข&ามามีส!วนร!วมใน
กระบวนการพัฒนา เช!น การจัดทําแผนชุมชนโดยมีเวทีแลกเปลี่ยนร!วมกันคิด การร!วมกันหาแนว
ทางแก&ไขปGญหาด&านต!าง ๆ ท่ีนําไปสู!การสร&างเปoาหมายร!วมกันของการพัฒนาชุมชนท&องถ่ินนั้น ๆ๔๒ 

ในส!วนนี้ ผู&วิจัยจึงได&ศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว!าด&วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘๔๓ รวมท้ังระเบียบกระทรวงมหาดไทยว!าด&วยการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖๔๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

                                                           

๔๐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห(งชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นุเบกษา, ๒๕๕๕).  หน&า ๑๐. 

๔๑ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให�แก(
องค[กรปกครองส(วนท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒, หน&า ๔๘.  

๔๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห(งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙), (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 
๒๕๕๔), หน&า ๕. 

๔๓ กระทรวงมหาดไทย, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค[กรปกครอง
ส(วนท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๔๘), หน&า ๔๖. 

๔๔ กระทรวงมหาดไทย, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(าด�วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องค[กรปกครองส(วนท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 
๒๕๔๖), หน&า ๑๔. 



 
๔๑ 

ว!าด&วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๔๕ ซ่ึงได&ระบุ 
ประเภทและความหมาย ความสอดคล&องของแผนพัฒนาตําบลกับแผนพัฒนาระดับต!าง ๆ องค�กรใน
การจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ิน และข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาตําบล ดังต!อไปนี้ 

๑.) ประเภทและความหมายของแผนพัฒนาตําบล 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว!าด&วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส!วน
ท&องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว!าด&วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กร
ปกครองส!วนท&องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได&ระบุ ประเภทของแผนพัฒนาตําบลไว&ดังนี้ 

"แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา”  หมายถึง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กร
ปกครองส!วนท&องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน   
ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน�    พันธกิจ และจุดมุ!งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล&องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ!นดิน ยุทธศาสตร�การพัฒนา
จังหวัด อําเภอ และชุมชน  

 “แผนพัฒนาท&องถ่ินสี่ป�” หมายถึง แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ท่ีกําหนด
วิสัยทัศน� ประเด็นยุทธศาสตร� เปoาประสงค� ตัวชี้วัด ค!าเปoาหมาย และกลยุทธ� โดยสอดคล&องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู!บ&านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป6นการกําหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับป�งบประมาณแต!ละป� ซ่ึงมีความต!อเนื่องและ
เป6นแผนก&าวหน&า 

จากนิยามดังกล!าว จะเห็นได&ว!าแผนพัฒนาสี่ป� มีลักษณะกว&าง ๆ คือ เป6นเอกสารท่ีแสดง
ความสอดคล&องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา เป6นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและ
วัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ เป6นเอกสารท่ี
แสดงโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเป6นห&วงระยะเวลาสามป� และเป6นเอกสารท่ีจะ
แสดงความเชื่อมโยงระหว!างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา กับงบประมาณรายจ!ายประจําป�  

โดยท่ีแผนพัฒนาสามป� ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว!าด&วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น เป6นการแปลงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาไปสู!การปฏิบัติ 
ซ่ึงมีหลักคิดท่ีว!า ภายใต&ยุทธศาสตร�การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได&มากกว!าหนึ่งแนวทาง 
และภายใต& แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการหรือกิจกรรมได&มากกว!าหนึ่งโครงการหรือกิจกรรม
ท่ีจะต&องนํามาดําเนินการเพ่ือให&บรรลุตามวัตถุประสงค�และเปoาหมายท่ีต&องการในแต!ละยุทธศาสตร�
การพัฒนา ซ่ึงจะมีผลต!อวัตถุประสงค� เปoาหมาย จุดมุ!งหมายการพัฒนาอย!างยั่งยืน และวิสัยทัศน�ใน
ท่ีสุด นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป�เป6นแผนท่ีมีความสัมพันธ�ใกล&ชิดกับงบประมาณรายจ!ายประจําป� 
กล!าวคือ องค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินใช&การวางแผนพัฒนาเป6นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจ!ายประจําป� โดยนําโครงการหรือกิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป� ในป�ท่ีจะจัดทํางบประมาณ
รายจ!ายประจําป� ไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือให&กระบวนการจัดทํางบประมาณเป6นไปด&วยความ
                                                           

๔๕ กระทรวงมหาดไทย, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค[กรปกครอง
ส(วนท�องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 
๒๕๔๙), หน&า ๓-๔. 



 
๔๒ 

รอบคอบ และผ!านกระบวนการมีส!วนร!วมของประชาชน ดังนั้น โครงการท่ีจะบรรจุอยู!ในแผนพัฒนา
สามป� โดยเฉพาะในแผนประจําป�แรก ของห&วงระยะเวลาสามป�นั้น ควรมีสภาพความพร&อมอย!างน&อย
สองประการ คือ (๑) มีความแน!นอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความ
เป6นไปได& โครงการหรือกิจกรรม รวมท้ังผลประโยชน�สาธารณะท่ีจะได&รับจากโครงการหรือกิจกรรม 
(๒) กิจกรรมท่ีอยู!ในแผนประจําป�แรกของห&วงระยะเวลาสามป� ควรมีความพร&อมในเรื่องรูปแบบ และ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให&สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใช&จัดทํา
งบประมาณรายจ!ายประจําป�ได&ต!อไป  

และด&วยเหตุนี้ การจัดทําแผนพัฒนาสามป�  จึงเป6นเครื่องมือท่ีจะช!วยให&องค�กรปกครอง
ส!วนท&องถ่ิน  ได&พิจารณาอย!างรอบคอบให&เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว!างแนวทางการดําเนินงานต!าง ๆ  
ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและส!งผลท้ังในเชิงสนับสนุน และเป6นอุปสรรคต!อกัน  เพ่ือให&องค�กรปกครอง
ส!วนท&องถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช&ทรัพยากรการบริหารของท&องถ่ิน
อย!างมีประสิทธิภาพเพ่ือให&เกิดประโยชน�สาธารณะสูงสุด๔๖ 

นอกจากนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว!าด&วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครอง
ส!วนท&องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข&อ ๔ วรรคสิบห&า ได&กําหนด “แผนการดําเนินงาน” ซ่ึงเป6นแผนการ
ดําเนินงานขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินประจําป�งบประมาณนั้น  
ซ่ึงแผนดําเนินงานไม!ถือว!าเป6นแผนพัฒนาตามระเบียบท่ีได&กล!าวไว&ข&างต&นแต!อย!างใด๔๗ 

๒.) ความสอดคล&องของแผนพัฒนาตําบลกับแผนพัฒนาระดับต!าง ๆ  
จากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให&แก!องค�กรปกครองส!วน

ท&องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติให&เทศบาล องค�การบริหารส!วนตําบลและ
การปกครองส!วนท&องถ่ินรูปพิเศษมีอํานาจหน&าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ินของตนเอง และ
องค�การบริหารส!วนจังหวัดซ่ึงนอกจากจะมีอํานาจหน&าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาท&องถ่ินของตนเอง
แล&วยังมีอํานาจหน&าท่ีในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด
อีกด&วย เนื่องจากการวางแผนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวเก่ียวข&องกับการกําหนดนโยบายการ
ปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอํานาจหน&าท่ี  
ท่ีกฎหมาย กําหนดองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินย!อมมีความเป6นอิสระในการวางแผนพัฒนาท&องถ่ิน
และการดําเนิน ตามแผน ความเป6นอิสระนั้นไม!ได&หมายถึงความเป6นอิสระในฐานะเป6น “รัฐอิสระ” 
แต!เป6นการมอบอํานาจหน&าท่ีในการจัดบริการสาธารณะบางส!วนให& และยังต&องอยู!ในการ กํากับดูแล 
หรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกด&วย  

ผู&ท่ีเก่ียวข&องกับการวางแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินจะต&องตระหนักว!า
แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินจะต&องสอดคล&องกับแผนพัฒนาระดับต!างๆ ได&แก!

                                                           

๔๖ กรมส!งเสริมการปกครองท&องถ่ิน, คู(มือการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น (แผนยุทธศาสตร[ แผนพัฒนา
สามปw แผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล), (กรุงเทพมหานคร : กรมส!งเสริมการปกครองท&องถ่ิน, ๒๕๕๙). 
หน&า ๓๔. 

๔๗ กระทรวงมหาดไทย, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว(าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค[กรปกครอง
ส(วนท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘, หน&า ๔๖-๔๗. 



 
๔๓ 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และ
รัฐวิสาหกิจต!างๆ ซ่ึงเป6นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับ
จังหวัด ตลอดจนยุทธศาสตร�การพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาอําเภอในระดับอําเภอ ซ่ึงในการกําหนด
ยุทธศาสตร�และแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอําเภอนั้น ท้ังองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน และประชาคม
จะมีส!วนเก่ียวข&องอยู!ด&วย ดังแผนภาพต!อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๖ ความสัมพันธ�ของแผนพัฒนาระดับต!าง ๆ กับแผนพัฒนาท&องถ่ิน๔๘ 
 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ดังกล!าว 
จะเห็นได&ว!า มีการกําหนดยุทธศาสตร�ท่ีครอบคลุมในทุกด&านของการพัฒนา โดยขยายจากแผนพัฒนา
ฯ ฉบับท่ี ๑๐ ท่ีนําทุนของประเทศเพียง ๓ ทุน คือทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล&อม เพ่ิมเป6น ๖ ทุน ได&แก!  ทุนมนุษย�  ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน  
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม และทุนทางวัฒนธรรม มาใช&ประโยชน�อย!างบูรณาการและ
เก้ือกูลกัน โดยเฉพาะการสร&างฐานทางปGญญาเพ่ือเป6นภูมิคุ&มกันให&กับคนและสังคมไทยเป6นสังคมท่ีมี
คุณภาพ โดยนําความรู&และจุดแข็งของ "อัตลักษณ�ไทย" มาปรับโครงสร&างเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม

                                                           

๔๘ กรมส!งเสริมการปกครองท&องถ่ิน, คู(มือการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น (แผนยุทธศาสตร[ แผนพัฒนา
สามปw แผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล), หน&า ๑๑-๑๒. 



 
๔๔ 

ท่ีเข&มแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอย!างรู&เท!าทัน สร&างความยั่งยืนของภาค
เกษตรและความม่ังค่ังด&านอาหารและพลังงาน รวมท้ังการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม
อย!างยั่งยืน ควบคู!ไปกับการเสริมสร&างระบบธรรมาภิบาลและความสมานฉันท�ในทุกภาคส!วนและทุก
ระดับ เป6นฐานการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและสมดุล มุ!งสู!การอยู!ร!วมกันในสังคมอย!างมีความสุขและ
เป6นธรรม  ภายใต&การบริหารการพัฒนาโดยใช&แนวคิด Plan-Do-Check-Act (PDCA) มาปรับใช&ได& 
เริ่มต้ังแต!จัดทําแนวทางยุทธศาสตร�ให&ชัดเจนท้ังวัตถุประสงค� เปoาหมายและแนวทาง รวมท้ังจัดทําการ
บริหารจัดการ อาทิ กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือต!าง ๆ ในการนําทางและกํากับการบริหาร
จัดการแผน ไปสู!การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ โดยทุกภาคส!วนมีการปฏิบัติงานภายใต&ระบบท่ีออกแบบ
ไว&อย!างจริงจัง รวมถึงตรวจสอบติดตามความก&าวหน&าและประเมินผลท่ีสะท&อนผลกระทบและความ
พึงพอใจของประชาชนท่ีมีต!อผลการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน นําไปสู!การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการ
ดําเนินงานให&การขับเคลื่อนแผนบรรลุตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนด 

โดยแนวทางการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ เพ่ือเชื่อมโยงสู!การปฏิบัติให&เกิด
ประสิทธิภาพนั้น ได&ให&ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 
๑๑ เป6นกรอบทิศทางหลักและแปลงสู!การปฏิบัติในระดับต!าง ๆ ท่ีสอดคล&องกับสภาพภูมิสังคม และ
กระจายการพัฒนาลงสู!พ้ืนท่ีโดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนท่ี ภารกิจ และการมีส!วนร!วม ให& “จังหวัด” 
เป6นพ้ืนท่ีดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป6นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู!ประเทศ
และประเทศสู!ชุมชน “เพ่ิมการใช�องค[ความรู� เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร�างสรรค[”  
ให&เป6นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส!วนท้ังระดับพ้ืนท่ี ท&องถ่ิน และชุมชน ใช&
กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย!าง
บูรณาการให&การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด&วยกระบวนการ “สร�างเครือข(าย” หรือคลัสเตอร� ท่ี
ตอบสนองต!อการแก&ปGญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยมีแนวทางสําคัญท่ีสําคัญประการ
หนึ่งคือ “การเสริมสร�างบทบาทของทุกภาคส(วนให�สามารถขับเคล่ือนแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ 
ได�อย(างมีประสิทธิภาพ” อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให&มีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนา
เพ่ือ “เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน” ให&พร&อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง รวมท้ังการ 
“เสริมสร� างความเข�มแ ข็งให�องค[กรปกครองส(วนท�อง ถ่ิน” ทุกรูปแบบ๔๙ ผลั ก ดันให&
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเข&าร!วมพัฒนาชุมชนให&มากข้ึน สนับสนุนให&ภาคเอกชนมีบทบาทนําในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให&เป6นผู&นําการเปลี่ยนแปลง และด&วย
เหตุท่ีนโยบายของรัฐบาลก็ดี นโยบายของแต!ละกระทรวง ทบวง กรมก็ดี รวมถึงแผนพัฒนาจังหวัดก็ดี 
แผนพัฒนาท&องถ่ิน แผนพัฒนาตําบล และชุมชนก็ดี จําเป6นต&องมีการกําหนดแผนให&สอดคล&องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) จึงถือได&ว!า เป6น “แผนแม(บท (Road Map)” ในการพัฒนาประเทศไทยใน
ปGจจุบัน ดังแผนภาพความเชื่อมโยงต!อไปนี้ 

                                                           

๔๙ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ, ประกาศ เร่ือง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห(งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙), หน&า ๒๒. 



 
๔๕ 

 
แผนภาพท่ี ๒.๗ ความเชื่อมโยงกลไก และกระบวนการของแผนชาติสู!แผนระดับท&องถ่ิน๕๐ 

 
จากยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศและท&องถ่ินไทยในปGจจุบัน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ดังกล!าวมาข&างต&น ผู&วิจัยจึงได&นําแนวทางการ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ สู!การปฏิบัติให&เกิดประสิทธิภาพ ในด&านการ
สร&างเครือข!าย (Cluster) การเสริมสร&างบทบาทของทุกภาคส!วนให&สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๑ ได&อย!างมีประสิทธิภาพ ด&วยการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการพัฒนาเพ่ือ “เสริมสร�าง
ความเข�มแข็งของชุมชน” รวมท้ังการ “เสริมสร�างความเข�มแข็งให�องค[กรปกครองส(วนท�องถ่ิน” 
ให&พร&อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เพ่ือเข&าร!วมพัฒนาชุมชนให&มากข้ึน มาเป6นกรอบแนวคิดสําคัญ
ในการวิจัยในครั้งนี้ โดยการ “ประยุกต[การใช�หลักพุทธธรรม ซ่ึงเป|นทุนองค[ความรู�ทางวัฒนธรรม” 
ทางพระพุทธศาสนา อันเป6นศาสนาประจําชาติ และเป6นต&นเค&าแห!งความรู&และจุดแข็งของอัตลักษณ�
ไทย เพ่ือเป6นส!วนสําคัญในการสร&างนวัตกรรม มาใช&ประโยชน�อย!างบูรณาการและเก้ือกูลกัน ให&เป6น
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส!วน ให&สามารถจับต&องและชี้วัดได&อย!างเป6น
รูปธรรม ด&วยกระบวนการวิจัยเพ่ือสร&างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักท้ัง ๕ ด&าน ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และตามบัญชีความรู& ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีจําเป6น แนบท&ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗   ตามหลักพุทธธรรม เพ่ือนําการพัฒนาท&องถ่ิน ท่ีสามารถเสริมการสร&างฐานทาง “ปGญญา
ภายใน” ในการเสริมสร&างความเข&มแข็งให&กับชุมชน เพ่ือเป6น “ภูมิคุ&มกัน” ให&กับคนและสังคมไทย 
โดยผู&วิจัยจะนํากรอบแนวคิดดังกล!าวข&างต&นมาบูรณาการกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักใน
                                                           

๕๐ เรื่องเดียวกัน, หน&า ๒๒. 



 
๔๖ 

องค�การบริหารส!วนตําบล เพ่ือใช&เป6นแนวทางในการกําหนดกรอบในการวิจัย นิยามศัพท� สร&าง
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย และใช&ในการวิเคราะห�และอภิปรายผลอีกในบทต!อ ๆ ไป 

 
ตารางท่ี ๒.๙ แสดงแนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศและท&องถ่ินไทยในปGจจุบัน 

 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ,   
(๒๕๕๕, หน&า ๑๐) 

เร!งสร&างภูมิคุ&มกันเพ่ือปoองกันปGจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐาน
ของประเทศด&านต!างๆ ให&เข&มแข็ง ควบคู!ไปกับการพัฒนา
คนและสังคมไทยให&มีคุณภาพ มีโอกาสเข&าถึงทรัพยากร
และได&รับประโยชน�จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย!างเป6นธรรม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙),   
(๒๕๕๕, หน&า ๕) 

ส!งเสริมให&ชุมชนเข&ามามีส!วนร!วมในกระบวนการพัฒนา 
เช!น การจัดทําแผนชุมชนโดยมีเวทีแลกเปลี่ยนร!วมกันคิด 
การร!วมกันหาแนวทางแก&ไขปGญหาด&านต!าง ๆ ท่ีนําไปสู!การ
สร&างเปoาหมายร!วมกันของการพัฒนาชุมชนท&องถ่ินนั้น ๆ 

กรมส!งเสริมการปกครองท&องถ่ิน,   
(๒๕๕๙, หน&า ๓๔) 

ประเภทของแผนพัฒนาตําบล ประกอบด&วย 
๑) แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา คือ แผนพัฒนาท&องถ่ินซ่ึง
แสดงถึงวิสัยทัศน�    พันธกิจ และจุดมุ!งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล&องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห!งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ!นดิน 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และชุมชน 
๒) แผนพัฒนาสามป� คือ มีลักษณะกว&าง ๆ คือ เป6นเอกสาร
ท่ีแสดงความสอดคล&องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา เป6น
เครื่องมือท่ีจะช!วยให&องค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน  ตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช&ทรัพยากรการบริหาร
ของท&องถ่ินอย!างมีประสิทธิภาพเพ่ือให&เกิดประโยชน�
สาธารณะสูงสุด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว!าด&วย
การจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๖,   
(๒๕๔๖, หน&า ๑๔) 

๓) แผนการดําเนินงาน เป6นแผนการดําเนินงานขององค�กร
ปกครองส!วนท&องถ่ิน ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดใน
พ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินประจําป�งบประมาณ
นั้น 

ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙),   
(๒๕๕๕, หน&า ๒๒) 

แนวทางการบริหารจัดการแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ เพ่ือ
เชื่อมโยงสู!การปฏิบัติให&เกิดประสิทธิภาพ ประกอบด&วย 
๑) เพ่ิมการใช&องค�ความรู&  เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร&างสรรค� 

 



 
๔๗ 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
๒) สร&างเครือข!ายหรือคลัสเตอร� ท่ีตอบสนองต!อการ
แก&ปGญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ี 
๓) การเสริมสร&างบทบาทของทุกภาคส!วนให&สามารถ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ ได&อย!างมีประสิทธิภาพ 
๔) เสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชน” ให&พร&อมรองรับกับ
ความเปลี่ยนแปลง  
๕) เสริมสร&างความเข&มแข็งให&องค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน” 
ทุกรูปแบบ 

 

๒.๒.๓ แนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับชุมชน 
คําว!า "ชุมชน" (เทียบเคียงกับคําในภาษาอังกฤษคือ Community คํานี้เป6นคําใหม!ใน

ภาษาไทย เดิมนั้นภาษาไทยไม!มีคํานี้ใช& อาจมีคําไทยในอดีตท่ีมีความหมายเทียบเคียงกันบ&าง คือ  
ถ่ินฐาน ย!าน บาง ส!วนคําว!าชุมชน เพ่ิมมีการนํามาใช&ครั้งแรกเม่ือรัฐบาลมีการวางแผนพัฒนาชนบท 
โดยการจัดต้ังกรมการพัฒนาชุมชน ในป� พ.ศ. ๒๕๐๕๕๑ จากนั้นจึงมีการใช&คํานี้อย!างแพร!หลาย จาก
อดีตจนถึงปGจจุบันได&มีผู&ท่ีให&ความหมายไว&หลายท!าน  เก่ียวกับความหมายโดยท่ัวไปของคําว!าชุมชน 
ซ่ึง พจนานุกรมศัพท�สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๔  ให&ความหมายว!า ชุมชนหรือ
ประชาคม คือ (๑) มีกลุ!มย!อยท่ีมีลักษณะหลายประการเหมือนกันลักษณะสังคม แต!มีขนาดเล็กกว!า
และมีความสนใจร!วมทีประสานงานในวงแคบกว!า ชุมชน หมายถึง เขตพ้ืนท่ีระดับของความคุ&นเคย 
และการติดต!อระหว!างบุคคล ตลอดจนพ้ืนฐานความยึดเหนี่ยว เฉพาะบางอย!างท่ีทําให&ชุมชนต!างไป
จากกลุ!มเพ่ือนบ&าน ชุมชนมีลักษณะเศรษฐกิจเป6นแบบเลี้ยงตัวเองทีจํากัดมากว!าสังคม แต!ภายใน
วงจํากัดเหล!านั้นย!อมมีการสังสรรค�ใกล&ชิดกว!า และความเห็นอกเห็นใจลึกซ้ึงกว!า  อาจจะมีสิ่งเฉพาะ
บางประการท่ีผูกพันเอกภาพ เช!นเชื้อชาติ ต&นกําเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา (๒) มีความรู&สึกและ
ทัศนคติท้ังมวลท่ีผูกพันปGจเจกบุคคลให&รวมเข&าเป6นกลุ!ม๕๒ และมีนักวิชาการได&กล!าวถึงชุมชนใน
ความหมายว!า หมายถึงการอยู!รวมกันของกลุ!มคนจํานวนหนึ่ง ในพ้ืนท่ีแห!งหนึ่งเพ่ืออาศัยทรัพยากร 
ธรรมชาติในบริเวณนั้นในการดํารงชีวิต โดยเหตุท่ีมีคนกลุ!มดังกล!าวอาศัยอยู!ร!วมกันใช&ทรัพยากรเพ่ือ
การผลิต จึงมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธ�ซ่ึงต!างกันและกันข้ึน มีองค�กรหรือสถาบันของชุมชน
กฎเกณฑ�ต!าง ๆ ท้ังนี้ชุมชนหมายถึงสังคมขนาดเล็กในชนบทท่ียังไม!พัฒนาหรือสังคมหมู!บ&านท่ีสมาชิก
ของสังคมยังมีความสัมพันธ�แบบเครือญาติ และยังสามารถรักษาแบบแผนการดํารงชีวิตบางส!วนได& 
และได&ตีความหมายของคําว!าชุมชน “ชุมชน” ในระดับเดียวกับคําว!า “สังคมหมู!บ&าน” ซ่ึงเป6นการ
ช!วยให&เข&าในความหมายของคําว!าชุมชน ในระดับ”สังคมหมู!บ&าน” ซ่ึงเป6นการช!วยให&เข&าใจใน
ความหมายของคําว!าชุมชน ในลักษณะท่ีจะเป6นประโยชน� ลักษณะท่ีจะเป6นประโยชน�ต!อการศึกษา

                                                           
๕๑ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๐๕, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๐๕), หน&า ๕๖. 
๕๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท[สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 

(กรุงเทพมหานคร  : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๒๔), หน&า ๑๑๒. 

ตารางท่ี ๒.๙ แสดงแนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศและทCองถ่ินไทยในป̀จจุบัน (ต�อ) 



 
๔๘ 

วิเคราะห�ชุมชน ท้ังนี้ เพราะคําว!า “หมู!บ&าน” สื่อความหมายให&เข&าใจถึงการกระจุกตัวของบ&านหลาย 
ๆ บ&านหรือหลายครัวเรือนในพ้ืนท่ีแห!งหนึ่งหรือในระบบนิเวศน�แห!งหนึ่ง และเป6นหน!วยสังคมขนาด
เล็กท่ีสุด ท่ีสมาชิกของสังคมพัฒนาข้ึนตามธรรมชาติและต!อมาภายหลังทางราชการอาจจะกําหนดให&
เป6นหมู!บ&าน” ในความหมายของทางราชการ๕๓ 

จากความหมายดังกล!าวข&างต&น พอสรุปได&ว!า ชุมชนคือกลุ!มคนท่ีมีจํานวนมากกว!าหนึ่งคน 
เข&ามาร!วมกันขบวนการทางสังคม ภายใต&มิติอุดมการณ� และสถานการณ�ท่ีต!างกันไป ท้ังในแง!
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สิ่งแวดล&อม หรือภายใต&อุดมการณ�หรือ
สถานการณ�อ่ืน ๆ อันมีลักษณะหลอมรวม ในด&านกายภาพ หรือจิตภาพ ท้ังในด&านเครือข!ายพ้ืนท่ี 
หรือเครือข!ายกิจกรรม และอาจจะมีอาณาเขตท่ีจับต&องได&ชัดเจนหรือไม!ก็ได& ด&านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล&อม 

 
ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงแนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับชุมชน 

 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน,  
(๒๕๒๔, หน&า ๑๑๒) 

ชุมชนหรือประชาคม คือ  
๑) ชุมชน คือกลุ!มย!อยท่ีมีลักษณะหลายประการ
เหมือนกับลักษณะสังคม แต!มีขนาดเล็กกว!าและมีความ
สนใจร!วมท่ีประสานงานในวงแคบกว!า 
๒) มีความรู&สึกและทัศนคติท้ังมวลท่ีผูกพันปGจเจก
บุคคลให&รวมเข&าเป6นกลุ!ม 

ชยันต� วรรธนะภูต,ิ   
(๒๕๓๖, หน&า ๕๖) 

ชุมชน หมายถึงการอยู!รวมกันของกลุ!มคนจํานวนหนึ่ง 
ในพ้ืนท่ีแห!งหนึ่งเพ่ืออาศัยทรัพยากร ธรรมชาติใน
บริเวณนั้นในการดํารงชีวิต โดยเหตุท่ีมีคนกลุ!มดังกล!าว
อาศัยอยู!ร!วมกันใช&ทรัพยากรเพ่ือการผลิต จึงมีการ
กําหนดรูปแบบความสัมพันธ�ซ่ึงต!างกันและกันข้ึน มี
องค�กรหรือสถาบันของชุมชนกฎเกณฑ�ต!าง ๆ 

 
๒.๒.๔ ความหมายและองค[ประกอบของความเข�มแข็งของชุมชน  
คือการท่ีประชาชนในชุมชนต!าง ๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตัวกันเป6น “องค�กรชุมชน” 

โดยมีการเรียนรู& การจัดการและการแก&ไขปGญหาร!วมกันของชุมชนแล&วถึงได&เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
การพัฒนาท้ังทางด&านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล&อมภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสู!
ภายนอกชุมชนท่ีดีข้ึนตามลําดับ โดยจะเรียกชุมชนนี้ว!า กลุ!ม ชมรม สหกรณ� บริษัท องค�กรชาวบ&าน 
เครือข!าย หรืออ่ืน ๆ ท่ีมีความหมายแสดงถึงการร!วมมือช!วยเหลือกันเพ่ือผลประโยชน�ร!วมกัน และ
ด&วยความเอ้ืออาทรต!อชุมชนอ่ืน ๆ ในสังคมด&วย ท้ังนี้องค�ประกอบของชุมชนเข&มแข็งมีนักวิชาการไทย
                                                           

๕๓ ชยันต� วรรธนะภูติ, คู(มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ืองานพัฒนา, (ขอนแก!น: สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก!น, ๒๕๓๖), หน&า ๕๖. 



 
๔๙ 

หลายท!านได&ให&กําหนดไว&แตกต!างกันดังนี้ โดยบางท!านได&กล!าวถึง “ความเข&มแข็งของชุมชน” โดยใช&
คํากล!าวท่ีว!า “ความเป6นชุมชน” (Civility) หมายถึง ลักษณะของความเข&มแข็งของชุมชนประการ
หนึ่ง โดยกล!าวว!า “ความเป6นชุมขนมิใช!สิ่งท่ีจําเป6นสําหรับชาวบ&านเท!านั้นหากแต!จําเป6นสําหรับ
องค�กรทุกชนิด ถ&ามหาวิทยาลัยมีความเป6นชุมชนวิชาการ (Academic Community) มหาวิทยาลัยก็
จะมีพลังทางด&านสติปGญญามากกว!านี้ หรือการท่ีพระสงฆ�สร&างความเป6นชุมชนข้ึนในวัดหรือหมู!คณะ 
การพระศาสนาก็จะมีพลังมากข้ึน เป6นต&น” นอกจากชุมชนเข&มแข็ง (Civil Community) ยังกล!าวถึง 
“ชุมชนยั่งยืน” (Sustainable Community) คือ วาทกรรมอย!างหนึ่งท่ีถูกหยิบยกมากล!าวอ&างใน
กระบวนการพัฒนาชุมชน ซ่ึงโดยความหมายแล&วก็มีนัยเป6นอย!างเดียวกัน อย!างไรก็ตาม ก็มีการต้ัง
ข&อสังเกตต!อความเข&มแข็งของชุมชนไว&ว!า ถ&าประชาชนรวมตัวกันและมีการจัดการ จะเกิดทุนทาง
สังคม (Social Capital) ซ่ึงเป6นทุนท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําให&เกิดพลังในการแก&ไขปGญหาชุมชน๕๔ ในขณะท่ี
นักวิชาการอีกท!านหนึ่ง กล!าวว!า ความเข&มแข็งของชุมชน คือ การท่ีประชาชนในชุมชนต!าง ๆ ของ
เมืองหรือชนบทรวมตัวกันเป6น “องค�กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู& การจัดการและการแก&ไขปGญหา
ร!วมกันของชุมชน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาท้ังทางด&านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล&อมภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสู!ภายนอกชุมชนท่ีดีข้ึนตามลําดับ โดยจะเรียกชุมชนนี้
ว!า กลุ!ม ชมรมสหกรณ� บริษัท องค�กรชาวบ&าน เครือข!าย หรืออ่ืนๆท่ีมีความหมายแสดงถึงการร!วมมือ
ช!วยเหลือกันเพ่ือผลประโยชน�ร!วมกัน และด&วยความเอ้ืออาทรต!อชุมชนอ่ืนๆในสังคมด&วย๕๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑ แสดงความหมายและองค�ประกอบของความเข&มแข็งของชุมชน 
 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
ประเวศ วะสี อ&างใน โกวิทย� พวงงาม,  
(๒๕๕๓, หน&า ๒๗) 

ความหมายของ “ความเข&มแข็งของชุมชน” (Civil 
Community) หรือ “ชุมชนยั่งยืน” (Sustainable 
Community) คือการท่ีประชาชนรวมตัวกันและมี
การจัดการ ซ่ึงจะเป6นทุนทางสังคม (Social Capital) 
ท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําให&เกิดพลังในการแก&ไขปGญหาชุมชน 
 

ธีรพงษ� แก&วหาวงษ� อ&างใน โกวิทย� พวงงาม,  
(๒๕๕๓, หน&า ๖๒) 

องค�ประกอบของ ความเข&มแข็งของชุมชน คือ การท่ี
ประชาชนในชุมชนต!าง ๆ ของเมืองหรือชนบท 
๑) มีการรวมตัวกันเป6น “องค�กรชุมชน”  
๒) มีการเรียนรู&ร!วมกัน 
๓) มีการจัดการร!วมกัน 
๔) มีการแก&ไขปGญหาของชุมชนร!วมกัน 

 

                                                           

๕๔ ประเวศ วะสี อ&างใน โกวิทย� พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท�องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : 
บพิธการพิมพ�, ๒๕๕๓), หน&า ๒๗. 

๕๕ ธีรพงษ� แก&วหาวงษ� อ&างใน โกวิทย� พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท�องถิ่น, หน&า ๖๒. 



 
๕๐ 

๒.๒.๕ ลักษณะและกระบวนการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
ได&มีผู&ท่ีให&ความหมายลักษณะของความเข&มแข็งของชุมชนไว&หลายท!าน  เก่ียวกับลักษณะ

ของชุมชนเข&มแข็งแตกต!างกันไป โดยนักวิชาการท!านหนึ่ง ได&เสนอเรื่องความเข&มแข็งของชุมชนว!า
อาจพิจารณาได&จาก ตัวบุคคลหรือทุนมนุษย� คือ สิ่งท่ีบ!งบอกความเข&มแข็งของชุมชน คือ การ
เจริญเติบโตในเชิงปริมาณและคุณภาพขององค�กร นั่นคือ มีสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน และมีการสืบทอดคน
รุ!นใหม! ๆ เข&ามารับช!วงภาวะงาน ส!วนในมติเชิงคุณภาพดูได&จากความรู&ความสามารถและทักษะ 
รวมท้ังความคิดและพลังแห!งศีลธรรมท้ังของสมาชิกและผู&นํา อีกท้ังผู&นําอาจดูได&จากความสามารถ
และการประสานผลประโยชน� สิ่งสําคัญท่ีต&องดูอีกอย!างคือ พลังสร&างสรรค�ของสมาชิกในการคิดค&น 
และทํากิจกรรมอย!างมีชีวิตชีวา และมีความต!อเนื่อง และพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของ
กิจกรรม คือ ผลงานหรือกิจกรรมกลุ!มมีความต!อเนื่องดําเนินการอย!างเป6นเครือข!าย และขยายกิจการ
ใหม! ๆ นอกจากนี้ พิจารณาได&จากความสามารถในการจัดการกับปGญหาท่ีองค�กรเผชิญในภาวะวิกฤต 
รวมถึงการพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของทุนท่ีเป6นวัตถุประสงค� หรือสภาพแวดล&อมพิจารณา
จากทุนด&านปริมาณของวัตถุท่ีมากข้ึนหรือได&มา ส!วนมิติเชิงคุณภาพพิจารณาจากความยั่งยืนของทุน 
นอกจากนี้ยังต&องพิจารณาจากทุนเพ่ือนหรือเครือข!าย การมีเครือข!ายสมาชิกหรือกิจกรรม สะท&อนให&
เห็นถึงความสามารถในการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน และเห็นถึงศักยภาพในการระดมทุน พิจารณาได&
จากเครือข!ายสมาชิกท่ีมีกว&างขวางมากข้ึน และความสามารถในการจัดการเครือข!าย และโดยเฉพาะ
อย!างยิ่งต&องพิจารณาจากสถานภาพขององค�กรชุมชน ซ่ึงองค�ประกอบจากหนึ่งถึงสี่เป6นเพียงการ
พิจารณาจากตัวองค�กรชุมชนเท!านั้น การพิจารณาศักยภาพควรพิจารณาอ&างอิงจากภายนอกด&วย  
นั่นคือ การประเมินยอมรับต!อองค�กรชุมชนจากกลุ!มบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข&องว!าให&การยอมรับใน
เรื่องไหนมากน&อยเพียงใด และด&วยเหตุท่ีการเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชน อาศัยอยู!บนพ้ืนฐาน
ของกระบวนการมีส!วนร!วมของประชาชน โดยแต!ละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสู!ความเข&มแข็งของชุมชน
ในมิติต!าง ๆ เช!น มิติทางด&านเศรษฐกิจ มิติทางด&านทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางด&านสังคมและมิติ
ทางด&านวัฒนธรรม ซ่ึงในการสร&างความเข&มแข็งของชุมชนนั้น อาจพัฒนาความเข&มแข็งได&เพียงบางมิติ
เท!านั้น เนื่องจากเง่ือนไขและกระบวนการท่ีนําไปสู!ความเข&มแข็งในแต!ละมิติของแต!ละชุมชนมีความ
แตกต!างกัน ดังนั้นกระบวนการเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชน จึงเป6นแนวคิดท่ีต&องการเตรียม
ความพร&อมในการสร&างความเข&มแข็งให&กับชุมชนโดยมีข้ันตอนตามลําดับ คือ  

ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมคนหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคลในชุมชนเป6น
หัวใจสําคัญของการพัฒนา องค�กรชุมชนจะเข&มแข็งไม!ได&หากผู&นําในชุมชนและประชาชนขาดจิตสํานึก 
ขาดความรู&ความเข&าใจในการกําหนดประเด็นปGญหา การพัฒนาทางเลือก เ พ่ือดําเนินกิจ
กรรมการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการถ!ายทอดความรู&และขาดการพัฒนาวิสัยทัศน� การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลหรือการเตรียมคนจึงเป6นปGจจัยหลักสําคัญในความสําเร็จของการพัฒนาในระดับ
ชุมชนซ่ึงจากการดําเนินงานท่ีผ!านมาพอว!าหากดําเนินการได&อย!างมีประสิทธิภาพก็จะทําให&โครงการท่ี
ดําเนินการในชุมชนประสบความสําเร็จสูง โดยผู&นําหรือแกนนําท่ีประสบความสําเร็จ มักจะสร&างความ
เข&มแข็งให&แก!ชุมชน   

ข้ันตอนท่ี ๒ การกําหนดประเด็นปGญหาของชุมชนและการพัฒนาทางเลือก เพ่ือดําเนิน
กิจกรรม กําหนดและวางกรอบประเด็นปGญหาโดยชุมชน มีการทํากิจกรรมอย!างต!อเนื่องเชื่อมโยงไป



 
๕๑ 

กับการพัฒนาทางเลือกในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือแก&ไขปGญหา ท้ังนี้ เพราะการพัฒนาทางเลือก 
ร!วมกันย!อมนําไปสู!การดําเนินกิจกรรมร!วมกัน แต!การท่ีจะทําให&ท้ังสองกิจกรรมเป6นไปได&โดย
ปราศจากความขัดแย&งนั้นเป6นเรื่องท่ีเป6นไปได&ยาก ดังนั้น จึงต&องมีการดําเนินการโดยผ!าน
กระบวนการท่ีสําคัญ คือ กระบวนการศึกษาและวิเคราะห�ชุมชน และการพัฒนาทางเลือกเพ่ือดําเนิน
กิจกรรม  

ข้ันตอนท่ี ๓ การดําเนินกิจกรรมชุมชน “กิจกรรมสาธารณะของชุมชน” เป6นกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนหลายกรณี เช!น กรณีปGญหา กรณีความสนใจ เป6นต&น ซ่ึงมีลักษณะพิเศษ คือ เกิดความสนใจ
และการมีเปoาหมายร!วมกันของชุมชน ทําให&มีการรวมพลัง มีการสนทนาอย!างพินิจพิเคราะห� ริเริ่ม
กิจกรรมอย!างสร&างสรรค� มีการจัดการร!วมกันภายในความสัมพันธ�ในแนวระนาบ เรียนรู&และสรุป
บทเรียนร!วมกัน ลักษณะความร!วมมือในการดําเนินการกิจกรรมสาธารณะของชุมชน จึงเป6นลักษณะ
เครือข!ายความร!วมมือ (Net-Working) จากหลายฝ�ายท่ีเก่ียวข&องเป6นพหุภาคี  

ดังนั้น กระบวนการเสริมสร&างชุมชนให&เข&มแข็ง จึงเป6นการหันกลับมาพิจารณารากเหง&า
ของตนเองต้ังแต!ความเป6นจริงของสังคม กระบวนการศึกษาเรียนรู&เพ่ือความเป6นไทย หันมาสร&าง
จิตสํานึกของความเป6นพลเมือง (Civic Consciousness) สร&างความรักในชุมชนท&องถ่ิน รักในเพ่ือน
รอบข&างรวมท้ังสิ่งแวดล&อม อีกท้ังเข&าร!วมกันเป6นเครือข!ายถักทอเป6นเส&นสายใยแห!งความร!วมมือเพ่ือ
พัฒนาสังคมมีความเป6นชุมชนอิสระหรือองค�กรแบบพลเมืองท่ีเข&มแข็ง มีความหลากหลาย ปราศจาก
การครอบงําโดยอํานาจรัฐและทุนเป6นองค�กรอาสาสมัครของสังคม เพ่ือองค�กรและพลเมืองเข&าร!วมมือ
กันก็จะเกิดความเข&มแข็งของชุมชนและสังคมท่ีจะช!วยกันแก&ไขปGญหาและพัฒนาเพ่ือให&คนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได&ในท่ีสุด๕๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๒  แสดงลักษณะและกระบวนการเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชน 
 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
โกวิทย� พวงงาม,   
(๒๕๕๓, หน&า ๗๕) 

ความเข&มแข็งของชุมชนว!าอาจพิจารณาได&จาก 
๑) ตัวบุคคลหรือทุนมนุษย�  
๒) ปริมาณและคุณภาพของกิจกรรม  
๓) ปริมาณและคุณภาพของทุนท่ีเป6นวัตถุประสงค�  
๔) ทุนเพ่ือนหรือเครือข!าย  
๕) สถานภาพขององค�กรชุมชน  
การเตรียมความพร&อมในการสร&างความเข&มแข็งให&กับชุมชนมี
ข้ันตอนตามลําดับ คือ 
๑) ข้ันตอนท่ี ๑ การเตรียมคนหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
๒) ข้ันตอนท่ี ๒ การกําหนดประเด็นปGญหาของชุมชนและการ
พัฒนาทางเลือก  
๓) ข้ันตอนท่ี ๓ การดําเนินกิจกรรมชุมชน 

                                                           

๕๖ โกวิทย� พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท�องถิ่น, หน&า ๗๕. 



 
๕๒ 

๒.๒.๖ บทบาทการสร�างความเข�มแข็งของชุมชนของภาคส(วนสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ได&มุ!งเน&นการสร&างความเข&มแข็งของชุมชนและ

สังคม เป6นการมุ!งพัฒนาประเทศจากฐานราก คือสร&างฐานของสังคมให&เป6นชุมชนท&องถ่ินท่ีเข&มแข็ง 
จากส!วนล!างของสังคม คือสร&างจากฐานความเป6นจริงของชีวิต สังคม วัฒนธรรม และฐานทรัพยากร
ของประเทศ แผนพัฒนาดังกล!าว จึงเป6นการปรับกระบวนทรรศน�ใหม!ของการพัฒนา ซ่ึงเป6นการ 
ปฏิวัติความคิด ตรงตามความหมายของคํา วตะ = หมุน ปฏิ = ทวนกลับ คือหมุนกลับไปเอาข&างล!าง
หรือชุมชนท&องถ่ินเป6นตัวต้ัง เม่ือชุมชนท&องถ่ินหรือฐานล!างของสังคมม่ันคงแข็งแรง ก็จะรองรับให&
สังคมท้ังหมดลงตัวและยั่งยืน โดยมุ!งเน&นให&ท&องถ่ินสามารถพัฒนาความเข&มแข็งทุกด&านด&วยตนเอง
มากท่ีสุด โดยเสริมกลไกระบบต!าง ๆ เช!น ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ ระบบ
ความยุติธรรม ระบบการสื่อสาร ระบบการเมือง เข&าไปเชื่อมโยงกับความเข&มแข็งของท&องถ่ินอย!าง
สนับสนุนเก้ือกูลกัน ไม!ใช!โดยข&างบนมีอํานาจเหนือข&างล!าง เช!นท่ีเคยเป6นมา เป6นการเปลี่ยนแปลง
ตัวเองจากการใช&อํานาจ มาเป6นการพัฒนาความรู&ต!าง ๆ ให&รู&จริง เพ่ือทําให&ชุมชนท&องถ่ินและชาติ
เข&มแข็ง ด&วยการเน&นสร&างจิตสํานึกใหม! ว!าทุกคนล&วนมีศักด์ิศรีและคุณค!าความเป6นคนเสมอกับคนอ่ืน 
ๆ และมีศักยภาพท่ีจะสิ่งดีๆ เพราะความรู&ไม!ได&มีแต!ในตําราเท!านั้น หากแต!คนทุกคนมีความรู&ในตัวท่ี
ได&มาจากประสบการณ�ชีวิตและการทํางาน ความรู&ในตัวคนนี้สามารถนํามาทําประโยชน�ได& และควร
นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู&กันในการพยายามทําสิ่งดีงามร!วมกัน เพ่ือเป6นพลังสร&างสรรค�ในการพัฒนา
ประเทศต!อไป โดย ประเวศ วะสี๕๗ ได&เสนอโมเดลภาพรวมโครงสร&างชุมชนท&องถ่ินเข&มแข็ง ระบบท่ี
จะธํารงบูรณภาพและดุลยภาพของประเทศ ไว&ดังนี้ 

 

 
แผนภาพท่ี ๒.๘ โครงสร&างชมุชนท&องถ่ินเข&มแข็ง ระบบท่ีจะธํารงบูรณภาพและดุลยภาพของประเทศ 

 
ฐานของพระเจดีย� คือชุมชนท&องถ่ินท่ีแข็งแรง จึงจะสามารถรองรับองค�และยอดพระเจดีย�

ได&  

                                                           

๕๗ ประเวศ วะสี,  กระบวนทรรศน[ใหม(ในการพัฒนาประเทศไทย : ท�องถิ่นเข�มแข็ง, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัททีคิวพีจํากัด, ๒๕๕๒), หน&า ๔๒-๔๓. 



 
๕๓ 

องค�พระเจดีย� คือระบบต!างๆ ซ่ึงจะต&องเชื่อมกับฐานพระเจดีย�อย!างเก้ือกูลกัน เช!น ระบบ
เศรษฐกิจ แทนท่ีจะลอยตัวพ่ึงพิงนอกประเทศแล&ววิกฤตซํ้าแล&วซํ้าอีก เพราะความผันผวน หาก
เชื่อมโยงกับฐานล!างซ่ึงกว&างใหญ!ไพศาลก็จะม่ันคง ระบบเศรษฐกิจท่ีจะม่ันคงคือ ระบบเศรษฐกิจมห
ภาคกับระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีเชื่อมโยงอย!างเก้ือกูลกัน 

ยอดพระเจดีย� คือความดีงามได&แก! ความเป6นธรรม ความเป6นธรรมเป6นเรื่องสําคัญท่ีสุด
สําหรับการอยู!ร!วมกันในสังคม ถ&าขาดความเป6นธรรมแล&วจะมีความขัดแย&ง และความรุนแรง หาความ
สมานฉันท�ไม!ได& และประเทศจะเจริญต!อไปไม!ได& 

ความเป6นธรรมหรือส!วนยอดพระเจดีย�จะไปควบคุมให&ระบบต!าง ๆ หรือองค�พระเจดีย�
เชื่อมกับฐานพระเจดีย�หรือชุมชนท&องถ่ิน ทําให&เกิดพระเจดีย�ท่ีสมบูรณ�และงดงาม คือประเทศท่ีคนท้ัง
มวลมีสันติสุข 

 

ตารางท่ี ๒.๑๓ แสดงบทบาทการสร&างความเข&มแข็งของชุมชนของภาคส!วนสังคม 
 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
ประเวศ วะสี,  
(๒๕๕๒, หน&า ๔๒-๔๓) 

ได&เสนอโมเดลภาพรวมโครงสร&างชุมชนท&องถ่ินเข&มแข็ง 
ระบบท่ีจะธํารงบูรณภาพและดุลยภาพของประเทศ คือ
การท่ีชุมชนท&องถ่ินท่ีแข็งแรง  ด&วยการมีระบบต!างๆ 
ซ่ึงจะต&องเชื่อมกับฐานชุมชนอย!างเก้ือกูล เพ่ือจุดหมาย
คือความดีงามได&แก! ความเป6นธรรมในสังคม 

 
๒.๒.๗ ตัวช้ีวัดความเข�มแข็งของชุมชน 
ในส!วนนี้ ได&มีผู&ท่ีให&ความหมายไว&หลายประการ  เก่ียวกับตัวชี้วัดความเข&มแข็งของชุมชน 

โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ (สศช) ได&พัฒนาดัชนีชี้วัดความ
เข&มแข็งของชุมชน เพ่ือชี้วัดผลสําเร็จหรือผลลัพธ�ความเข&มแข็งของชุมชนท่ีมีต!อการเสริมสร&างความ
อยู!เย็นเป6นสุขท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย โดยได&สังเคราะห�หาตัวบ!งชี้หรือประเด็นตัวชี้วัดและตัวชี้วัดท่ี
สะท&อนถึงเปoาหมายสุดท&าย (Ends) ของความเข&มแข็งของชุมชน ท่ีจะส!งผลต!อการบรรลุเปoา
หมายความอยู!เย็นเป6นสุขในชุมชนได& โดยได&กําหนดตัวบ!งชี้หรือประเด็นชี้วัดความเข&มแข็งของชุมชน 
ซ่ึงสะท&อนถึงเปoาหมายและกลไกการพัฒนาชุมชนให&มีความเข&มแข็งท่ีสําคัญได&รวม ๗ ตัวบ!งชี้ และ
ตัวชี้วัดรวม ๑๖ ตัวชี้วัด โดยกระจายอยู!ในองค�ประกอบหลักของความเข&มแข็งของชุมชน ดังนี้๕๘ 

๑) ชุมชนพ่ึงตนเองได� ประกอบด&วยตัวบ!งชี้หรือประเด็นชี้วัดท่ีสําคัญคือ ความเข&มแข็ง
ขององค�กรชุมชน การเรียนรู&เพ่ือแก&ไขปGญหาร!วมกันอย!างต!อเนื่อง และเศรษฐกิจชุมชน โดย 

  ๑.๑) ความเข�มแข็งขององค[กรชุมชน หมายถึงองค�กรในชุมชนใดๆ มี
การรวมตัวกันอย!างม่ันคง เป6นปwกแผ!น มีการจัดการอย!างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการท่ีดี 
เป6นท่ีพ่ึงพิงของคนในชุมชนในการแก&ไขปGญหาหรือการพัฒนาชีวิตความเป6นอยู!ให&ดีข้ึน โดยมีตัวชี้วัดท่ี

                                                           

๕๘ วรวิทย� อวิรุทธ�วรกุล และธีระพงษ� มาลัยทอง, “การสร&างองค�ความรู& และตัวช้ีวัด : การพัฒนาดัชนีช้ีวัด
ความเข&มแข็งของชุมชน”, วารสารเศรษฐกิจและสังคม, ป�ท่ี ๔๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มีนาคม) ๒๕๕๐ : ๔๑-๔๓. 



 
๕๔ 

สําคัญคือ ๑.๑.๑) ตัวชี้วัดความมีเสถียรภาพทางการเงินหรือความม่ันคงขององค�กรต!างๆในชุมชน
โดยรวม ซ่ึงสะท&อนถึงศักยภาพขององค�กรต!างๆ ของชุมชน ในการพ่ึงตนเองและเป6นท่ีพ่ึงพิงของ
สมาชิกกลุ!ม ๑.๑.๒) ตัวชี้วัดกลุ!มองค�กรในชุมชน ซ่ึงสะท&อนถึงความพยายามแก&ไขปGญหาหรือพัฒนา
ชีวิตความเป6นอยู!ของชุมชนให&มีความม่ันคงและพ่ึงตนเองได&ในท่ีสุด ๑.๑.๓) ตัวชี้วัดการพ่ึงพิงทุน
การเงินในชุมชน ท่ีสะท&อนถึงขีดความสามารถการพ่ึงพิงทุนขององค�กรต!าง ๆ ในชุมชน และ ๑.๑.๔) 
ตัวชี้วัดความเข&มแข็งของกลุ!มผู&นําในชุมชน สะท&อนถึงกลไกการขับเคลื่อนชุมชนให&มีความเข&มแข็ง 

  ๑.๒) การเรียนรู�เพ่ือแก�ไขปtญหาร(วมกันอย(างต(อเนื่อง คือกระบวนการ
เรียนรู&ของชุมชนหรือภาคีเครือข!ายการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง การรู&เท!าทันการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวตลอดเวลา ตลอดจนการจัดการและการบริหาร
จัดการท่ีดีของชุมชน โดยมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญคือ ๑.๒.๑) ตัวชี้วัดการเรียนรู&กับปราชญ�ชาวบ&านหรือศูนย�
เรียนรู&ของชุมชน สะท&อนถึงศักยภาพการเรียนรู&เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการพ่ึงตนเองได&ภายใน
ชุมชน ๑.๒.๒) ตัวชี้วัดผู&มีภูมิปGญญาท&องถ่ิน/ชาวบ&านในหมู!บ&าน สะท&อนถึงศักยภาพของความรู&ของ
คนในชุมชนท่ีจะพัฒนาตนเองได& ๑.๒.๓) ตัวชี้วัดภาคีเครือข!ายการพัฒนา สะท&อนถึงแหล!งเสริมสร&าง
ศักยภาพในการเรียนรู&ของชุมชนได&อย!างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และ ๑.๒.๔) ตัวชี้วัดการจัดทําแผนชุมชน
ท่ีมีคุณภาพ สะท&อนถึงศักยภาพของการเรียนรู&ท่ีจะพัฒนาชุมชนไปสู!การพ่ึงตนเองได& 

  ๑.๓) เศรษฐกิจชุมชนเข�มแข็ง หมายถึงชุมชนมีศักยภาพและขีด
ความสามารถในการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชนสูง รวมท้ังคนในชุมชนมีงานทําและรายได&ท่ี
พอเพียงต!อการเลี้ยงชีพของครอบครัว ไม!ให&มีการอพยพออกไปหางานทําท่ีอ่ืน โดยมีชี้วัดท่ีสําคัญคือ 
๑.๓.๑) ตัวชี้วัดผู&ย&ายถ่ินท่ีหางานทําและต&องการรายได&เพ่ิม ซ่ึงสะท&อนถึงผลกระทบข้ันสุดท&ายของ
การเป6นชุมชนพ่ึงตนเอง และ ๑.๓.๒) ตัวชี้วัดการประกอบอาชีพเกษตรทฤษฎีใหม!หรือการประกอบ
อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สะท&อนถึงการประกอบอาชีพแบบพ่ึงตนเอง 

๒) ชุมชนเก้ือกูลกัน ประกอบด&วยตัวบ!งชี้หรือประเด็นชี้วัดท่ีสําคัญคือ การจัดสวัสดิการ
ในชุมชน และความสามัคคีช!วยเหลือเก้ือกูลต!อกัน โดย 

  ๒.๑) การจัดสวัสดิการในชุมชน หมายถึงการเป6นชุมชนท่ีมีความเอ้ือ
อาทรในเรื่องการแบ!งปGนผลประโยชน�หรือกําไรจากการดําเนินกิจกรรมต!าง ๆ ในชุมชน โดยมีตัวชี้วัด
ท่ีสําคัญได&แก! ๒.๑.๑) ตัวชี้วัดการจัดสวัสดิการของชุมชนอย!างต!อเนื่อง สะท&อนถึงความสามารถของ
ชุมชนท่ีให&การช!วยเหลือและแบ!งปGนกันของคนในชุมชน 

  ๒.๒) ความสามัคคีช(วยเหลือเก้ือกูลต(อกัน หมายถึงชุมชนมีความสามัคคี 
และการช!วยเหลือเก้ือกูลต!อกันของคนในชุมชน ซ่ึงมีตัวชี้วัดสําคัญได&แก! ๒.๒.๑) ตัวชี้วัดครัวเรือนท่ี
เข&าร!วมกิจกรรมสาธารณะของชุมชน/หมู!บ&าน ซ่ึงสะท&อนถึงความสามัคคีของคนในชุมชนท่ีเข&ามา
ร!วมกันเพ่ือแก&ไขปGญหาหรือพัฒนาสิ่งท่ีเป6นสาธารณประโยชน�ของส!วนรวม 

๓) การมีส(วนร(วมของชุมชน ประกอบด&วยตัวบ!งชี้หรือประเด็นชี้วัดท่ีสําคัญคือ การ
เป6นสมาชิกกลุ!ม และการรักษาคุณค!าของประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปGญญาท่ีเป6นเอกลักษณ�ของ
ชุมชน /ท&องถ่ินหรือเอกลักษณ�ความเป6นไทย โดย 

  ๓.๑) การเป|นสมาชิกกลุ(ม หมายถึงคนในชุมชนเข&าร!วมกันพัฒนาชีวิต
ความเป6นอยู!หรือร!วมแก&ไขปGญหาของตนเองให&ดีข้ึน โดยมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญได&แก! ๓.๑.๑) ตัวชี้วัด



 
๕๕ 

ครัวเรือนท่ีเป6นสมาชิกกลุ!มในชุมชนสะท&อนถึงการเข&าร!วมกับกลุ!มต!างๆ เพ่ือการพัฒนาชีวิตความ
เป6นอยู!หรือแก&ไขปGญหาของคนในชุมชน และ ๓.๑.๒) ตัวชี้วัดอาสาสมัครในองค�กรภาครัฐและเอกชน 
สะท&อนถึงการมีจิตสาธารณะของคนในชุมชนในการท่ีจะร!วมกันพัฒนาชุมชนเพ่ือให&คนในชุมชนมีชีวิต
ความเป6นอยู!ท่ีดี 

   ๓.๒) การรักษาคุณค(าของประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน/ท�องถ่ินหรือ
เอกลักษณ[ความเป|นไทย หมายถึงการเข&าร!วมกันรักษาคุณค!าของประเพณี วัฒนธรรมท่ีเป6น
เอกลักษณ�ของชุมชน/ท&องถ่ินหรือของประเทศของคนในชุมชน โดยมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญได&แก! ๓.๒.๑) 
ตัวชี้วัดคนในชุมชนเข&าร!วมกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรม สะท&อนถึงความเข&มแข็งด&านการรักษาธํารง
ไว&ซ่ึงประเพณี วัฒนธรรมท่ีเป6นเอกลักษณ�ของชุมชน/ท&องถ่ินหรือเอกลักษณ�ความเป6นไทยได&อย!าง
ต!อเนื่อง และ ๓.๒.๒) ตัวชี้วัดคนในชุมชนท่ีเข&าร!วมรักษา พัฒนา ต!อยอดภูมิปGญญาท&องถ่ิน สะท&อนถึง
ความเข&มแข็งด&านการรักษา พัฒนา ต!อยอดภูมิปGญญาให&เป6นเอกลักษณ�ของชุมชนได&อย!างต!อเนื่อง 

โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ (สศช) กล!าวว!า ตัวชี้วัด
ความเข&มแข็งของชุมชนต!าง ๆ ดังกล!าวข&างต&น เม่ือนําไปทดสอบกับข&อมูลของหน!วยงานต!างๆ ท่ีได&มี
การจัดเก็บไว& พบว!ามีตัวชี้วัดความเข&มแข็งของชุมชนท่ีสามารถนํามากําหนดเป6นตัวชี้วัดหลักเพ่ือใช&
คํานวณดัชนีความเข&มแข็งของชุมชนในระดับประเทศในเบ้ืองต&นได&เพียง ๔ ตัวชี้วัด และเป6นตัวชี้วัด
เพ่ือการอธิบายเสริมประกอบการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดหลักรวม ๑๒ ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดท่ี
แสดงไว&ข&างล!างนี้๕๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๔  แสดงตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเพ่ือการอธิบายของดัชนีความเข&มแข็งของชุมชนของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ (สศช) 

 

องค[ประกอบหลัก/ ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดเพ่ือการอธิบายเสริม 
ชุมชนพ่ึงตนเองได� 
๑. สัดส!วนความมีเสถียรภาพทางการเงินหรือ
ความม่ันคงขององค�กรชุมชน 

๑. สัดส!วนกลุ!มออมทรัพย�เพ่ือการผลิตท่ีเข&มแข็ง 
ต!อกลุ!มออมทรัพย�เพ่ือการผลิตท้ังหมด 
๒. จํานวนกลุ!มผู&ผลิตของชุมชน ท่ีผลิตผลิตภัณฑ�
ชุมชนและท&องถ่ิน (ผลิตภัณฑ�หนึ่งตําบลหนึ่ง
หมู!บ&านเดิม) 
๓. จํานวนกลุ!มองค�กรในชุมชน 
๔. จํานวนกลุ!มวิสาหกิจชุมชน 
๕. สัดส!วนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตร
ทฤษฎีใหม! 
 

๑. สัดส!วนหมู!บ&านท่ีมีการเรียนรู&โดยชุมชน 
 

๑. สัดส!วนผู&มีภูมิปGญญาท&องถ่ิน/ชาวบ&านและ
ปราชญ�ชาวบ&านต!อประชากรของหมู!บ&าน 
๒. จํานวนภาคีเครือข!ายการพัฒนา 

                                                           

๕๙ เรื่องเดียวกัน, หน&า ๔๓. 



 
๕๖ 

องค[ประกอบหลัก/ ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดเพ่ือการอธิบายเสริม 
๓. สัดส!วนการจัดทําแผนชุมชนท่ีมีคุณภาพระดับ
ดีต!อการจัดทําแผนท้ังหมด 

ชุมชนเก้ือกูลกัน 
๑. สัดส!วนหมู!บ&านท่ีมีการจัดสวัสดิการของชุมชน 
อย!างต!อเนื่องต!อหมู!บ&านท้ังหมด 

๑. สัดส!วนหมู!บ&านท่ีมีการจัดสวัสดิการของชุมชน
ต!อหมู!บ&านท้ังหมด 
๒. สัดส!วนครัวเรือนท่ีเข&าร!วมกิจกรรมสาธารณะ
ของชุมชน/หมู!บ&าน 

การมีส(วนร(วมของชุมชน 
๑. สัดส!วนครัวเรือนท่ีเป6นสมาชิกกลุ!มในชุมชน
ต!อครัวเรือนท้ังหมด 

๑. จํานวนอาสาสมัครในองค�กรภาครัฐและ
เอกชน 

 
สรุปได�ว(า จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) การเสริมสร&างความ
เข&มแข็งของชุมชน ยังคงมีส!วนสําคัญในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศมาโดยตลอด  
โดยสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ และ ๑๑ ได&เน&นวิธีส!งเสริมการเชื่อมต!อระหว!างชุมชน 
สร&างเครือข!ายในการขยายผลเพ่ือการพัฒนา (คลัสเตอร�) เพ่ือเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชน โดย
เรียกว!า "ภาคีการพัฒนา" ในทุกภาคส!วนสังคม ท้ังภาครัฐ ท้ังส!วนกลางและส!วนท&องถ่ิน ภาคเอกชน 
ชุมชน สถาบันทางสังคม องค�กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อสารมวลชน รวมไปถึงสถาบันทาง
ศาสนา โดยเฉพาะอย!างยิ่งการประสานระหว!างองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ในการหนุนเสริมความ
เข&มแข็งให&กับชุมชนจากฐานราก 

โดยเหตุท่ี “ชุมชน” เกิดจากการรวมตัวของผู&คนท้ังในชนบทและในเมือง ในหมู!บ&านและ
ระหว!างหมู!บ&าน  อําเภอ จังหวัด ในอาชีพหนึ่งหรือในความสนใจร!วมกันของคนหลายอาชีพจากหลาย
แห!งหลายพ้ืนท่ีการรวมตัวกันดังกล!าวมีท้ังท่ีเป6นมูลนิธิ เป6นสหกรณ� สมาคม หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีไม!ได&
จดทะเบียน รวมกันเป6นกลุ!มอาชีพ เป6นชมรม  มีกติกาหลักการและกฎเกณฑ�ของการอยู!ร!วมกัน   
แต!ภายใต&การรวมกัน จําต&องมีกระบวนการประสานศักยภาพ เพ่ือให&การรวมตัวเป6นชุมชน บรรลุตาม
วัตถุประสงค�ของชุมชนนั้น ๆ ไม!ว!าจะเป6น การมีผลกําไร การประกอบการ รวมกระท่ังการอยู!เย็นเป6น
สุขร!วมกันของคนในชุมชน 

การรวมศักยภาพในชุมชน หรือท่ีเรียกว!า “ความเข�มแข็งของชุมชน” จึงเป6นปGจจัยท่ี
สําคัญต!อการเสริมสร&างความอยู!เย็นเป6นสุขในชุมชนเป6นอย!างยิ่ง เนื่องจากเป6นพลังทุนทางสังคมท่ีมี
ศักยภาพ ด&วยการมีจิตสํานึกร!วมกัน มีบทบาท และขีดความสามารถ ในการจัดการเรื่องต!าง ๆ  
ท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตของตน บนพ้ืนฐานของสิทธิร!วมกันอย!างเท!าเทียม และพ่ึงพาตนเองได& โดยอาศัย
องค�กร/กลไก/กระบวนการ และกิจกรรมหลากหลาย ในลักษณะหุ&นส!วนชุมชน ท่ีเกิดจากความรัก 
ความสมานฉันท� และเอ้ืออาทรต!อกัน โดยเน&นการสร&างเครือข!ายสังคมในแนวราบ มีความเป6นปwกแผ!น 
มีการสืบสานภูมิปGญญาท&องถ่ิน และสร&างความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง รวมท้ังสามารถควบคุม
และจัดระเบียบทางสังคมของชุมชนให&เอ้ือต!อการอยู!ร!วมกันอย!างสันติสุข มีความสามัคคี เอ้ืออาทร 
และช!วยเหลือเก้ือกูลกัน มีการเรียนรู&ร!วมกันในการกระทํา ตลอดจนมีศักยภาพในการบริหารจัดการ 

ตารางท่ี ๒.๑๔  แสดงตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดเพ่ือการอธิบายของดัชนีความเขCมแข็งของชุมชนของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช) (ต�อ) 

 



 
๕๗ 

ในการรู&จักใช&ประโยชน�จากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล&อมท่ีมีอยู!อย!างมีดุลยภาพ สอดคล&องเชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ชุมชน  ซ่ึงองค�ประกอบความเข&มแข็งของชุมชนนั้น สามารถสรุปแยกองค�ประกอบออกได&เป6น  
๓ องค�ประกอบหลัก คือ (๑) ชุมชนพ่ึงตนเองได� หมายถึง ชุมชนท่ีมีการรวมตัวกันอย!างม่ันคง  
เป6นปwกแผ!น สามารถพ่ึงพิงตนเองทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร และภูมิปGญญาของชุมชนได&เป6นหลัก มี
กลุ!มผู&นํา องค�กรในชุมชนและกระบวนการเรียนรู&ของชุมชนหรือภาคีเครือข!ายการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนอย!างต!อเนื่อง  (๒) ชุมชนเก้ือกูลกัน คือ ชุมชนท่ีมีความรัก 
ความเอ้ืออาทร ความสามัคคี และมีจิตสํานึกหวงแหนความเป6นชุมชนของตนร!วมกัน (๓) การมีส(วน
ร(วมของชุมชน หมายถึง คนในชุมชนได&ร!วมคิด ร!วมตัดสินใจ ร!วมทํา ร!วมรับผิดชอบ ด&วยความผูกพัน 
และมีอิสระเพ่ือแก&ไขปGญหา หรือพัฒนาความเป6นอยู!ของชุมชน หรือรักษาคุณค!าของประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปGญญาท่ีเป6นเอกลักษณ�ของชุมชนท&องถ่ินหรือเอกลักษณ�ความเป6นไทยให&ดีข้ึน  
และอย!างต!อเนื่อง กับกลุ!มต!าง ๆ ในชุมชน 

ด&วยเหตุนี้ องค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ท่ีแม&จะมีการก!อต้ังในภายหลังการเกิดของชุมชน 
แต!ก็มีส!วนสําคัญในการเชื่อมต!อระหว!างชุมชนในรูปภาคีการพัฒนา ซ่ึงองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน  
นั้น หมายถึง รัฐบาลส!วนท&องถ่ินท่ีรัฐบาลกลางให&อํานาจหรือกระจายอํานาจไปให&หน!วยการปกครอง
ท&องถ่ิน เป�ดโอกาสให&ประชาชนในท&องถ่ินได&มีอํานาจในการปกครองร!วมกันท้ังหมด หรือเป6นบางส!วน
ในการบริหารท&องถ่ิน ตามหลักการท่ีว!า ถ&าอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในท&องถ่ินแล&ว 
รัฐบาลของท&องถ่ินก็ย!อมเป6นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน๖๐ โดยรัฐบาล
ท&องถ่ินท่ีได&รับการเลือกต้ังจากประชาชนในท&องถ่ินนั้น จะมีอํานาจหน&าท่ีในการบริหารจัดการบริการ
สาธารณะตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน�สุขของชุมชนในท&องถ่ินนั้น ปGจจุบันราชการส!วนท&องถ่ิน มีอยู!  
๕ รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม) เมืองพัทยา เทศบาล องค�การบริหารส!วนจังหวัด (อบจ) และ
องค�การบริหารส!วนตําบล (อบต) บทบาทอํานาจหน&าท่ีของราชการส!วนท&องถ่ิน โดยหลักจะถูก
กําหนดโดยกฎหมายจัดต้ังองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินนั้น เช!น พรบ.เทศบาล (๒๔๙๖) พรบ.อบจ. 
(๒๔๙๘ ปรับแก& ๒๕๔๐) พรบ.ระเบียบบริการราชการกรุงเทพมหานคร (๒๕๒๘) พรบ.อบต. (๒๕๓๗) 
เป6นต&น นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีให&อํานาจหน&าท่ีแก!ราชการส!วนท&องถ่ิน เช!น พรบ. กําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ (๒๕๔๒) พรบ.การสาธารณสุข (๒๔๘๔ ปรับแก& ๒๕๓๕) พรบ.
รักษาความสะอาดฯ (๒๕๐๓ ปรับแก& ๒๕๓๕) พรบ.สุสานฌาปนสถาน (๒๕๒๘) พรบ.ควบคุมการฆ!า
และจําหน!ายเนื้อสัตว� (๒๕๓๕) พรบ.ส!งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล&อมฯ (๒๕๓๕) เป6นต&น  
และโดยท่ีงานวิจัยนี้ เน&นการศึกษาเพ่ือพัฒนาการประยุกต�ใช&หลักพุทธธรรมในองค�กรปกครองส!วน
ท&องถ่ิน เพ่ือส!งเสริมความเข&มแข็งของชุมชนในชนบท (Rural) จึงได&เลือกองค�การบริหารส!วนตําบล 
(อบต) เป6นกรอบในการศึกษา เพราะองค�การบริหารส!วนตําบล (อบต) มีสัดส!วนประชากรในเขตพ้ืนท่ี
ท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค�ในการศึกษา มากกว!าองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินประเภทอ่ืน ซ่ึงมี
ลักษณะเป6นชุมชนเมือง (Urban) 

                                                           

๖๐ พิณสุดา  สิริธรังศรี, องค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินกับการจัดการศึกษาของไทย, รายงานวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๑), หน&า ๒. 



 
๕๘ 

และจากโครงสร&างขององค�การบริหารส!วนตําบลในประเทศไทยในปGจจุบัน จะเห็นได&ว!า 
จากอดีตจนถึงปGจจุบัน องค�การบริหารส!วนตําบลมีการปรับโครงสร&างเรื่อยมา จากท่ีมีผู&บริหารและ
สมาชิกท่ีมีท่ีมาจากการแต!งต้ัง และอยู!ในสายการบังคับบัญชาของการบริหารส!วนภูมิภาค เช!น กํานัน 
ผู&ใหญ!บ&าน แพทย�ประจําตําบล มาเป6นคณะผู&บริหารและสมาชิกท่ีได&รับการเลือกต้ังโดยตรงจาก
ประชาชนเท!านั้น ซ่ึงแสดงให&เห็นถึงการมีส!วนร!วมทางการเมืองของประชาชนมากข้ึน และความเป6น
อิสระในการบริหารมากข้ึนด&วย ท้ังนี้จะเห็นได&ว!า เป6นไปตามหลักการกระจายอํานาจ เพ่ือการส!งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให&องค�การบริหารส!วนตําบล ประกอบไปด&วยผู&บริหารและ
สมาชิกผู&มีอํานาจตัดสินใจในระดับหนึ่ง เพ่ือเป6นตัวแทนในการพัฒนาและแก&ปGญหาของชุมชน ซ่ึงจาก
การทบทวนวรรณกรรมดังกล!าว การบริหารองค�การบริหารส!วนตําบล คือการนําเอาทรัพยากรบริหาร 
(administrative resource) ท่ีมีอยู! ไม!ว!าจะเป6น คน (Man) เงิน (Money) วัสดุหรือวัตถุดิบ 
(Material)  มาบริหารจัดการตามแผนงาน (Management)  หรือดําเนินวิธีปฏิบัติงาน (Method) 
ด&วยประการใด ๆ ให&มีประสิทธิภาพ เพ่ือให&สามารถนําไปพัฒนาตามวัตถุประสงค�ขององค�การบริหาร
ส!วนตําบลนั้น ๆ ได& และการจะตอบสนองต!อปGญหาความต&องการในการแก&ไขปGญหาและพัฒนา
ท&องถ่ินเพ่ือให&เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก!ประชาชนในท&องถ่ินได&นั้น ย!อมเริ่มมาจากการสร&าง
ยุทธศาสตร�ขององค�การบริหารส!วนตําบลท่ีทุกฝ�ายมีส!วนร!วมนั่นเอง  

ซ่ึงหากมองในแง!โครงสร&างขององค�การบริหารส!วนตําบลตามกฎหมาย จะพบว!า องค�การ
บริหารส!วนตําบลประกอบไปด&วยปGจจัยพ้ืนฐานทางการบริหารท่ีสําคัญ คือ โครงสร�างด�านบุคคล คือ
คณะผู&บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อันเป6นบุคลากรในองค�การบริหารส!วนตําบล, โครงสร�าง
ด�านอํานาจหน�าท่ี หรือนโยบาย และโครงสร�างด�านรายได�-รายจ(าย ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู&วิจัย
จึงได&เลือกโครงสร&างด&านบุคคลในการกําหนดกรอบในการวิจัยเพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค�กรปกครอง
ส!วนท&องถ่ิน ซ่ึงเป6นส!วนสําคัญในแง!กระบวนการบริหาร (process of administration) โดยการ
พัฒนา สมรรถนะหลักท้ัง ๕ ด&าน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๒ และตามบัญชีความรู&  ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6น แนบท&ายประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  อันอาจมีผลต!อการ
พัฒนาเพ่ือเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
ได&ท้ังสิ้น   

และเนื่องจากองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน โดยเฉพาะอย!างยิ่ง องค[กรปกครองส(วนท�องถ่ิน
ในระดับตําบล  (อบต) ถือได&ว!าเป6นภาคส!วนหนึ่งท่ีสําคัญยิ่งในการเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชน
ชนบท โดยเฉพาะอย!างยิ่งในบริบทของการจัดการ เพ่ือหนุนเสริมศักยภาพของชุมชน อํานวยความ
สะดวกให�ประชาชนสามารถดําเนินการได�ด�วยตัวเอง และเพ่ิมบทบาทในการดําเนินการและ
สนับสนุนให�ชุมชนเข�ามามีส(วนร(วมมากข้ึน ดังนั้นการศึกษาเพ่ือ “ปรับวิธีคิด” ของบุคลากรองค�กร
ปกครองส!วนท&องถ่ิน ให&มีมุมมองในการแก&ไขปGญหาและการพัฒนาชุมชนแบบองค�รวม โดย “บูรณา
การกับทัศนคติและแนวปฏิบัติท่ีถูกต�องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเสริมสร�าง
ศักยภาพความเข�มแข็งของชุมชน” นั้น จึงเป6นสิ่งท่ีสําคัญ เพราะสิ่งต!าง ๆ เหล!านี้นับเป6นพ้ืนฐาน



 
๕๙ 

สําคัญจากภายใน ท่ีจะเสริมสร&างกระบวนการทํางานด&านการเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็งให&เกิด
มาตรฐานสูง เพ่ือความอยู!เย็นเป6นสุขในสังคมไทยให&มีความม่ันคงและยั่งยืน  

จากข&อคิดเห็นของนักวิชาการและการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับบทบาทขององค�กร
ปกครองส!วนท&องถ่ินในการเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็งดังกล!าวมาข&างต&น ผู&วิจัยจะนํากรอบแนวคิด
ดังกล!าวข&างต&นมาบูรณาการกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในองค�การบริหารส!วนตําบล ด&วยการใช&
หลักพุทธธรรม เพ่ือใช&ในการกําหนดกรอบในการวิจัย สร&างแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย และใช&ในการ
วิเคราะห�และอภิปรายผลในบทต!อ ๆ ไป 
 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห[เชิงกลยุทธ[และการประเมินความต�องการจําเป|น 
ผู&วิจัยได&ทบทวนวรรณกรรมในส!วนท่ีเก่ียวข&องกับ แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห�เชิงกล

ยุทธ�เพ่ือการประเมินความต&องการจําเป6น เพ่ือเชื่อมโยงสู!การนําไปกําหนดเป6นเครื่องมือในการวิจัยใน
บทต!อ ๆ ไป ดังต!อไปนี้ 

๒.๓.๑ แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห[เชิงกลยุทธ[ 
กลยุทธ�เป6นเรื่องของความคิด แผนงาน และการปฏิบัติต!างๆ ท่ีองค�กรนํามาใช&เพ่ือให&เกิด

ความสําเร็จเหนือคู!แข!ง จากความได&เปรียบทางการแข!งขันท่ีสามารถดําเนินกิจกรรมต!าง ๆ ได&เด!นชัด
มากกว!าหรือมีประสิทธิภาพเหนือกว!าคู!แข!ง จากความหมายของคําว!า “กลยุทธ�” นั้น มีท่ีมาจากคํา
ภาษาอังกฤษว!า “strategy” มาจากคําว!า “Strategos” ในภาษากรีก ท่ีเกิดจากคําว!า “Stratos” ซ่ึง
หมายถึง “Army” หรือ กองทัพ ผสมกับคําว!า “Agein” ซ่ึงหมายถึง “Lead” หรือ “นําหน&า” จึงทํา
ให&นักวิชาการทางด&านการบริหารตีความหมายกลยุทธ� ว!า “Leading the total organization” 
หรือการนําทางให&องค�กรโดยรวม ซ่ึงมีนัยท้ังเชิงจุดมุ!งหมายและวิธีการว!าต&องการอะไรท่ีให&สําเร็จและ
ทําอย!างไร๖๑ ซ่ึงมีการให&ความหมายเพ่ิมเติมอีกว!า กลยุทธ� คือการตัดสินใจและการกระทําไปสู!
เปoาหมายโดยตรงในการใช&ทรัพยากรและศักยภาพเพ่ือสร&างโอกาสและปoองกันภยันตรายต!างๆ ของ
องค�กร๖๒ หรือ วิธีการท่ีทําให&องค�กรแข!งขันได&อย!างแท&จริง (Strategy is how a company 
actually competes)๖๓ ซ่ึงกลยุทธ�จะประกอบด&วยท้ังแผน วิธีการ รูปแบบ ตําแหน!งและมุมมอง 
ส!วนความหมายของกลยุทธ�ในเชิงธุรกิจนั้น หมายถึง แนวความคิดแผนซ่ึงสามารถสนับสนุนศักยภาพ
ในการแข!งขันของบริษัทให&บรรลุเปoาหมายได& โดยท่ีการใช&กลยุทธ�จะเป6นการออกแบบเพ่ือช!วยให&
บริษัทมีความได&เปรียบในการแข!งขัน๖๔  

โดยการวิเคราะห�เพ่ือกําหนดกลยุทธ�ขององค�กรโดยท่ัวไปจะแบ!งเป6น ๓ ระดับได&แก!  
กลยุทธ�ระดับองค�กร (Corporate Strategy) เป6นการกําหนดนโยบายหรือทิศทางของผู&บริหาร

                                                           

๖๑ วัฒนา วงศ�เกียรติรัตน� และคนอ่ืน, การวางแผนกลยุทธ[ ศิลปะกําหนดแผนองค[กรสู(ความเป|นเลิศ, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท อินโนกราฟฟ�กส� จํากัด, ๒๕๔๘), หน&า ๑๖-๑๘. 

๖๒ Mary Coulter, Strategic Management in Action, (New Jersey : Pearson, 2005), p.5. 
๖๓ Stanley C. Abraham, Strategic Planning A Practical Guide for Competitive Success, 

(Ohio : Thomson South-Western, 2006), p.7. 
๖๔ Robert A. Pitts and David Lei, Strategic Management Building and Sustaining 

Competitive Advantage, (Ohio : Thomson South-Western, 2006), p.8. 



 
๖๐ 

ระดับสูงเพ่ือตัดสินใจว!าธุรกิจควรขยายกิจการ รักษาสภาพปGจจุบัน ลดการดําเนินงานหรือเลิกกิจการ 
กลยุทธ�ระดับหน!วยธุรกิจ (Business Strategy) เป6นกลยุทธ�ท่ีอยู!ในระดับหน!วยธุรกิจมุ!งเน&นในด&าน
การปรับปรุงการแข!งขันของสินค&าและบริการให&สูงข้ึน เช!น การเป6นผู&นําทางด&านต&นทุน การสร&าง
ความแตกต!างและการมุ!งเน&น และ กลยุทธ�ระดับหน&าท่ี (Functional Strategy) เป6นกลยุทธ�ระดับ
ฝ�ายปฏิบัติการหรือแผนกต!างๆ มุ!งเน&นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติการ กิจกรรม 
กระบวนการดําเนินงานเพ่ือใช&ทรัพยากรอย!างคุ&มค!าและมีประโยชน�มากท่ีสุด เช!น กลยุทธ�การตลาด 
กลยุทธ�ด&านทรัพยากรมนุษย� กลยุทธ�การผลิต กลยุทธ�การเงิน โดยมีจุดมุ!งหมายและทิศทางท่ีชัดเจนท่ี
องค�กรกําหนดข้ึนเพ่ือการปฏิบัติในอนาคตและเป6นแผนท่ีมุ!งพิจารณาถึงทิศทางการดําเนินงานของ
องค�กรในระยะยาว จะต&องตรงตามความเป6นจริงและเกิดจากความเข&าใจร!วมกันเพ่ือมุ!งปฏิบัติเป6น
สําคัญ๖๕ ซ่ึงกลยุทธ�การบริหารท่ีทรงประสิทธิภาพนี้ จะต&องดีพร&อมสมบูรณ�ตามความหมายของการ
บริหารท้ังสองอย!าง คือ การมีประสิทธิผล (effectiveness) ท่ีสามารถกําหนดเปoาหมายท่ีดี และ 
สามารถบรรลุผลสําเร็จในเปoาหมายนั้นๆ ได& และการมีประสิทธิภาพ (efficiency) โดยคํานึงผลท่ีจะ
เกิดข้ึนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีต!อองค�การได&อย!างเหมาะสมและมีประสิทธิผล ดังนั้นการ
วิเคราะห�เชิงกลยุทธ�จึงมีความสําคัญต!อการจัดการองค�การเพ่ือนําไปสู!ความสําเร็จ โดยความสําคัญ
ของการวิเคราะห�เชิงกลยุทธ�คือ 

๑) ช!วยให&องค�การมีวัตถุประสงค�และภารกิจขององค�การในอนาคตอย!างชัดเจน สามารถ
ใช&เป6นแนวทางสําหรับผู&ปฏิบัติงานในการทํางานให&มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒) ช!วยให&การดําเนินงานสอดคล&องในหน&าท่ีต!างๆ ภายในองค�การ เพ่ือนําไปสู!
วัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว& 

๓) เป�ดโอกาสให&ผู&บริหารระดับต!างๆ มีส!วนร!วมในการบริหาร มีความคิดริเริ่มสร&างสรรค�
เพ่ือพัฒนาองค�การ 

๔) ช!วยให&องค�การสามารถคาดการณ�ปGญหาท่ีจะเกิดข้ึน แล&วเปลี่ยนแปลงปGญหาให&เป6น
โอกาสท่ีจะดําเนินกิจกรรมในอนาคต 

๕) ช!วยให&ผู&บริหารมีวิสัยทัศน�ท่ีกว&างไกล สามารถตัดสินใจได&อย!างรอบคอบและสามารถ
ลดความเสี่ยงได&๖๖ 

ซ่ึงการวิเคราะห�เชิงกลยุทธ� (Strategic analysis) นับเป6นกระบวนการเริ่มแรกท่ีสําคัญ
ของการจัดการเชิงกลยุทธ� ในการพัฒนากลยุทธ�ให&เหมาะสมกับองค�การ โดยการวิเคราะห�ถึงปGจจัย
และสภาวะต!างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับองค�การและกลยุทธ�ขององค�การ เพ่ือท่ีจะได&มีความรู&และความเข&าใจ
เก่ียวกับปGจจัยต!างๆ เหล!านี้ รวมท้ังสถานะของตัวองค�การได&อย!างชัดเจนยิ่งข้ึน การวิเคราะห�เชิงกล
ยุทธ�จะบอกให&ทราบว!าปGจจัยหรือสภาวะแวดล&อมภายนอกมีลักษณะอย!างไร มีการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะใด และก!อให&เกิดโอกาสและข&อจํากัดต!อองค�การได&อย!างไรบ&าง นอกจากนี้การวิเคราะห�เชิงกล

                                                           
๖๕ บุญมี จันทรวงศ�, ยุทธศาสตร[การพัฒนาสหกรณ[ในภาคการเกษตร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�

ชุมชนสหกรณ�การเกษตรแห!งประเทศไทย, ๒๕๕๓), หน&า ๑๓. 
๖๖ บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ[, (กรุงเทพมหานคร : วี เจ พริ้นติ้ง, ๒๕๔๙),  

หน&า ๑๐. 



 
๖๑ 

ยุทธ�จะช!วยให&องค�การทราบถึงทรัพยากร (Resources) และความสามารถ (Capabilities) ต!างๆ ท่ีมี
อยู!ภายในองค�การว!าเป6นจุดแข็งหรือจุดอ!อนอย!างไร 

วัตถุประสงค�หลักของการวิเคราะห�เชิงกลยุทธ�เพ่ือคาดการณ�ปGจจัยท่ีส!งผลกระทบต!อ
องค�การซ่ึงอาจเป6นปGจจัยบวกท่ีก!อโอกาส หรือเป6นปGจจัยลบท่ีสร&างข&อจํากัดให&กับองค�การ ผลลัพธ�ท่ี
จะได&รับจากการวิเคราะห�ทางกลยุทธ�นั้น ประกอบด&วย โอกาส ข&อจํากัด ท่ีเกิดจากปGจจัยภายนอก จุด
แข็ง และจุดอ!อน ท่ีเกิดจากปGจจัยภายใน หรือท่ีนิยมเรียกกันว!า การวิเคราะห� SWOT (SWOT 
Analysis : Strengths Weaknesses Opportunities and Threats) รวมท้ังข&อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&อง
กับองค�การ ถ&าองค�การทําการกําหนดกลยุทธ�โดยขาดการวิเคราะห� ปGจจัยแวดล&อมท้ังภายนอกและ
ภายในแล&ว กลยุทธ�ขององค�การก็จะมีแนวโน&มท่ีจะประสบความล&มเหลวสูง เพราะแผนกลยุทธ�ขาด
ความสอดคล&องกับสภาพความเป6นจริง ในทางกลับกันถ&าหากองค�การใดสามารถท่ีจะปรับตัวให&เข&ากับ
สภาพแวดล&อมได& ก็จะทําให&องค�การสามารถสร&างโอกาสในการดําเนินงานซ่ึงเป6นข&อได&เปรียบทางการ
แข!งขันได&๖๗ โดยแบ!งเป6น 

๑) การวิเคราะห�สภาพแวดล&อมภายนอก ซ่ึงสามารถให&ผลลัพธ�แก!องค�การ เป6นโอกาส 
(Opportunities) หรือข&อจํากัด (Threats) สภาวะแวดล&อมภายนอกจะอยู!นอกเขตขององค�การ 
ดังนั้นผู&บริหารจะไม!สามารถควบคุมสภาพแวดล&อมได&โดยตรง แต!พลังเหล!านี้จะมีอิทธิพลอย!างมากต!อ
การดําเนินการและการบรรลุเปoาหมายขององค�การ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของปGจจัยภายนอกไม!ว!าจะ
เป6นปGจจัยท่ีเก่ียวข&องกับองค�การโดยตรงหรือไม! ย!อมส!งผลให&เกิดโอกาสหรือข&อจํากัดต!อองค�การ 
รวมท้ังมีผลต!อความสามารถในการแข!งขันขององค�การ การวิเคราะห�สภาพแวดล&อมภายนอกนั้น
ประกอบด&วยการวิเคราะห�ปGจจัยภายนอกท่ีเก่ียวข&องกับองค�การโดยตรง และท่ีไม!เก่ียวข&องโดยตรง๖๘ 

๒) การวิเคราะห�สภาพแวดล&อมภายใน สามารถให&ผลลัพธ�เป6นการทราบถึงจุดแข็งและ
จุดอ!อนขององค�การ ซ่ึงจะช!วยในการกําหนดความสามารถในการแข!งขันขององค�การ โดยปGจจัย
สําคัญภายในองค�การท่ีผู&บริหารควรวิเคราะห� จะครอบคลุมท้ังส!วนประกอบท่ีจับต&องได&และจับต&อง
ไม!ได&ขององค�การ เช!น การเงิน การตลาด การดําเนินงาน ทรัพยากรมนุษย� ประวัติศาสตร�ของ
องค�การ ค!านิยมและวัฒนธรรมองค�การ เป6นต&น โดยปGจจัยภายในองค�การจะเป6นเครื่องบ!งชี้ความ
พร&อมในการแข!งขันและความพร&อมในการดําเนินงานขององค�การ๖๙ 

 
ดังนั้น การวิเคราะห�เชิงกลยุทธ� จึงสามารถนํามาใช&เป6นเครื่องมือในการแสวงหาแนวทาง

เพ่ือการสร&างแนวทางพุทธบูรณาการในองค�การบริหารส!วนตําบล เพ่ือเสริมสร&างความเข&มแข็งของ
ชุมชน โดยเฉพาะอย!างยิ่งในบริบทของการสร&างตัวชี้วัดเพ่ือความเป6นมาตรฐานสูงของบุคลากรใน
องค�การบริหารส!วนตําบล ในการจัดการเพ่ือหนุนเสริมศักยภาพของชุมชน อํานวยความสะดวกให&
ประชาชนสามารถดําเนินการได&ด&วยตัวเอง และเพ่ือเพ่ิมบทบาทในการดําเนินการและสนับสนุนให&

                                                           

๖๗ วรางคณา ผลประเสริฐ, แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ[, (นนทบุรี : สํานักพิมพ�
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หน&า. ๑๗. 

๖๘ เกริกยศ ชลายนเดชะ, การวางแผนกลยุทธ[และการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล, 
(นนทบุรี : สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หน&า. ๑๘. 

๖๙ วรางคณา ผลประเสริฐ, แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ[, หน&า. ๑๙. 



 
๖๒ 

ชุมชนเข&ามามีส!วนร!วมมากข้ึนได&อย!างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีความจําเป6นอย!างยิ่งท่ีจะต&องมีการกําหนด
แนวทางการพัฒนาผ!านการวิเคราะห�เชิงกลยุทธ�ในเบ้ืองต&น เพ่ือกําหนดตัวแปรและนําไปวิเคราะห�
จากผลการวิจัยเชิงประจักษ�ด&วยการประเมินความต&องการจําเป6นจากแบบสอบถามเชิงปริมาณ และ
การใช&สถิติอนุมานข้ันสูง เพ่ือให&เกิดแนวทางพุทธบูรณาการในการพัฒนาองค�การบริหารส!วนตําบล 
เพ่ือเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชนได&ต!อไปตามวัตถุประสงค�การวิจัย 

 
ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห�เชิงกลยุทธ� 
 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
วัฒนา วงศ�เกียรติรัตน� และคนอ่ืน 
(๒๕๔๘, หน&า ๑๖-๑๘) 

การวิเคราะห�เชิงกลยุทธ� คือกระทําท้ังในเชิง
จุดมุ!งหมายและวิธีการ เ พ่ือให&องค�กรนั้น ๆ 
ประสบความสําเร็จ 

Mary Coulter  
(2005, p.5) 

การตัดสินใจภายใต&โอกาสและอุปสรรค โดย
คํานึงถึงทรัพยากรและศักยภาพ เพ่ือให&องค�กร
ไปสู!เปoาหมายท่ีกําหนด 

Stanley C. Abraham 
(2006, p.7) 

การวิเคราะห�เชิงกลยุทธ�คือวิธีการท่ีทําให&องค�กร
สามารถแข!งขันกันได&อย!างแท&จริง 

Robert A. Pitts and David Lei 
(2006, p.8) 

การวิเคราะห�เชิงกลยุทธ� คือการวิเคราะห�จาก
ศักยภาพองค�การในการแข!งขันเพ่ือให&บรรลุ
เปoาหมาย  

บุญมี จันทรวงศ� 
(๒๕๕๓, หน&า ๑๓) 

การวิเคราะห�เชิงกลยุทธ�คือการหาจุดมุ!งหมาย
และทิศทางท่ีชัดเจนในอนาคต รวมถึงแผนหรือ
ทิศทางการดําเนินงานขององค�กร ท่ีองค�กร
กําหนดข้ึน 

บุญเลิศ เย็นคงคา 
(๒๕๔๙, หน&า ๑๐) 

กลยุทธ�ท่ีดีต&องมีประสิทธิผล (effectiveness) ท่ี
สามารถกําหนดเปoาหมายท่ีดี  และสามารถ
บรรลุผลสํา เร็จในเปoาหมายได&ภายใต&การมี
ประสิทธิภาพ (efficiency) ท่ีสามารถสําเร็จได&ใน
เปoาหมายเหล!านั้น โดยมีต&นทุนค!าใช&จ!ายท่ีต่ําท่ีสุด
ด&วย 

วรางคณา ผลประเสริฐ 
(๒๕๕๔, หน&า ๑๗.) 

การวิเคราะห�เชิงกลยุทธ� เพ่ือคาดการณ�ปGจจัยท่ี
ส!งผลกระทบต!อองค�การซ่ึงอาจเป6นปGจจัยบวกท่ี
ก!อโอกาส หรือเป6นปGจจัยลบท่ีเป6นอุปสรรค หรือ 
SWOT (SWOT Analysis : Strengths 
Weaknesses Opportunities and Threats) 
 



 
๖๓ 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
เกริกยศ ชลายนเดชะ 
(๒๕๔๖, หน&า ๑๘) 

การวิเคราะห�สภาพแวดล&อมภายนอก สามารถให&
ผลลัพธ�แก!องค�การ เป6นโอกาส หรือข&อจํากัด  

วรางคณา ผลประเสริฐ 
(๒๕๕๔, หน&า ๑๙.) 

การวิเคราะห�สภาพแวดล&อมภายใน สามารถให&
ผลลัพธ�เป6นการทราบถึงจุดแข็งและจุดอ!อนของ
องค�การ 

 

๒.๓.๒ แนวคิดเก่ียวกับการประเมินความต�องการจําเป|น 
การประเมินความต&องการจําเป6น (Needs Assessment) เป6นการประเมินรูปแบบหนึ่งท่ี

ใช&วิเคราะห�สารสนเทศอย!างเป6นระบบ โดยแสดงให&เห็นถึงความแตกต!าง หรือช!องว!าง (Gap) ระหว!าง
ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนในปGจจุบัน (Current Results) และผลลัพธ�ท่ีคาดหวังว!าจะเกิดข้ึน (Desired 
Results) พร&อมท้ังนําผลท่ีได&มาจัดเรียงลําดับความสําคัญของช!องว!างหรือความต&องการจําเป6น 
(Needs) เพ่ือการคัดเลือกความต&องการจําเป6นท่ีเร!งด!วนเพ่ือนําไปแก&ไขปGญหา๗๐  Mccasline And 
Tibezida๗๑ ให&ความหมายของการประเมินความต&องการจําเป6นว!า เป6นกระบวนการท่ีเป6นระบบ
สําหรับการจัดลําดับความสําคัญ และการตัดสินใจท่ีสัมพันธ�กับการวางแผน การพัฒนา และการ
ปฏิบัติการในโครงการ การประเมินความต&องการจําเป6น เป6นการกําหนดช!องว!างระหว!างสิ่งท่ีเป6นอยู!
กับสิ่งท่ีควรจะเป6นของผลลัพธ�ของโครงการ และการจัดลําดับความสําคัญของความต&องการจําเป6นนั้น 
โดยเน&นการตัดสินใจจากการจัดลําดับความสําคัญบนพ้ืนฐานของข&อมูลท่ีได&รับจากบุคคลท่ีน!าจะได&รับ
ผลกระทบของโครงการ  

โดยในส!วนนี้จะกล!าวถึง ความหมาย, ข้ันตอน, เครื่องมือ วิธีวัดความต&องการจําเป6น และ
การจัดลําดับความสําคัญของความต&องการจําเป6น เพ่ือทําความเข&าใจในการประเมินความต&องการ
จําเป6น (Needs Assessment) ดังต!อไปนี้ 

๑) ความหมายของการประเมินความต&องการจําเป6น 
ความต&องการจําเป6นตรงกับภาษาอังกฤษว!า”Need” หมายถึงสิ่งท่ีเป6นประโยชน�ซ่ึงขาด

แคลนและเป6นท่ีต&องการ หรือปรารถนาท่ีจะได& สําหรับคําแปลในภาษาไทยสามารถใช&ได&ใช&มีหลายคํา 
เช!น ความต&องการจําเป6น สิ่งท่ีต&องการ สิ่งท่ีจําเป6น ความต&องการ เป6นต&น สําหรับความหมายของ
ความต&องการจําเป6น ในมุมมองของนักวิชาการ ได&จําแนกเป6น ๒ ประเภท ได&แก! 

       ๑.๑) การนิยามความต&องการจําเป6นท่ีอิงโมเดลความแตกต!าง หมายถึง ความ
แตกต!างระหว!างสิ่งท่ีมุ!งหวังกับสิ่งท่ีเป6นอยู!จริง การให&นิยามในแนวนี้สะท&อนถึงสภาพปGญหาท่ีเกิดข้ึน
ซ่ึงหากไม!ได&รับการตอบสนองจะทําให&เกิดสภาวะท่ีไม!พึงประสงค�ข้ึน 

                                                           

๗๐ สุวิมล ว!องวาณิช, การวิจัยประเมินความต�องการจําเป|น, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แห!ง
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน&า ๖๒. 

๗๑ McCaslin, N. L. and Tibezinda, J. P., “Assessing Target Group Needs”, In: B. E. Swanson, 
R. P. Bentz and A. J. Sofranko (eds), Improving Agricultural Extension: A Reference Manual, 
(Rome : Food and Agriculture Organization, 1997), pp. 39 – 46. 

ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห�เชิงกลยุทธ� (ต�อ) 
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        ๑.๒) การนิยามความต&องการจําเป6นท่ีอิงโมเดลการแก&ไขปGญหา หมายถึงการ
กําหนดสิ่งท่ีเป6นประโยชน� ซ่ึงจะต&องทําให&เกิดหรือจัดหาเพ่ือเสริมให&กับส!วนท่ีขาดหายไปให&มีความ
สมบูรณ�ข้ึน ความต&องการจําเป6นโดยนิยามนี้จึงเป6นตัวสะท&อนถึงการแก&ไขปGญหาในเรื่องนั้น โดยนิยาม
ท่ีนิยมใช&ส!วนมาก คือ การนิยามในรูปของความแตกต!าง๗๒  

๒) ข้ันตอนของการประเมินความต&องการจําเป6น 
กระบวนการประเมินความต&องการ มีข้ันตอนสําคัญ คือ การกําหนดจุดมุ!งหมายและ

คําถามท่ีใช&ในการวิจัยประเมินความต&องการจําเป6น และการกําหนดกรอบการวิจัยประเมินความ
ต&องการจําเป6นประกอบด&วย การกําหนดกลุ!มผู&เก่ียวข&อง ได&แก! กลุ!มเปoาหมายท่ีจะได&รับ การพัฒนา
ผู&เก่ียวข&องในการกําหนดความต&องการจําเป6น และผู&รับผิดชอบในการทําการประเมินความต&องการ
จําเป6น การกําหนดเทคนิคหรือวิธีการประเมินความต&องการจําเป6น การเก็บรวบรวมข&อมูล ได&แก! การ
กําหนดลักษณะข&อมูล เครื่องมือประเมินความต&องการจําเป6นลักษณะของผู&ให&ข&อมูล วิธีการเก็บข&อมูล 
การกําหนดวิธี การวิเคราะห�ข&อมูล การจัดทํารายงาน และการใช&ผลการประเมิน  โดยการวิจัย
ประเมินความต&องการจําเป6นมีข้ันตอนการดําเนินงานเหมือนข้ันตอนการวิจัยท่ัวไป 

๓) เครื่องมือการประเมินความต&องการจําเป6น 
การเก็บรวบรวมข&อมูลความต&องการจําเป6น สามารถใช&เครื่องมือท่ีมีความหลากหลาย  

เช!น การสัมภาษณ�, การค&นคว&าจากเอกสาร, การทดสอบ, แบบสอบถาม 
๔) วิธีวัดความต&องการจําเป6น  
การวัดความต&องการจําเป6นมักจะทําเป6น ๒ แบบ คือ 
       ๔.๑) แบบทําการวัด ๒ ส!วนคือ ระดับของสภาพท่ีพึงประสงค�กับระดับของสภาพท่ี

เกิดข้ึนจริงโดยให&บุคคลท่ีถูกวัด (เจ&าของความต&องการจําเป6น) แสดงความรู&สึกต!อระดับของสภาพ
ตามข&อความต!างๆ ท้ัง ๒ ส!วน แล&วนําท้ังสองส!วนนี้มาหาผลต!างของสภาพดังกล!าว 

       ๔.๒) แบบทําการวัดเพียงส!วนเดียวโดยไม!จําเป6นต&องแยกวัด ๒ ส!วนเหมือนวิธีแรก  
ซ่ึงวัดโดยการให&ผู&ตอบท่ีเป6นเจ&าของความต&องการจําเป6นระบุปGญหาท่ีเกิดข้ึน อาจจะให&วิธีการถามตรง 
ๆ ว!า “หน!วยงานหรือองค�กรท!านมีปGญหาในเรื่องใด” หรือ “ท!านมีความต&องการให&แก&ไขปGญหาใน
เรื่องใด” ซ่ึงคําตอบท่ีได&คือความต&องการจําเป6น 

ในส!วนการเลือกวิธีการวัดนั้น ควรเลือกใช&ตามความเหมาะสมกับสภาพเง่ือนไขดังนี้๗๓ 
   ๔.๒.๑) การใช&แบบทดสอบกับตัวบ!งชี้ท่ีเป6นความรู&และความเข&าใจ 
   ๔.๒ .๒)  การใช&แบบวัดทางจิตวิทยากับตัวบ! งชี้ ท่ี เป6นนามธรรม  

หรือคุณลักษณะภายในท่ีมองไม!เห็น 
   ๔.๒.๓) การใช&วิธีการสังเกตพฤติกรรมกับตัวบ!งชี้ท่ีมีพฤติกรรมให&สามารถ

สังเกตเห็นได& 
   ๔.๒.๔) การสํารวจด&วยแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ�กับตัวบ!งชี้ ท่ี

สะท&อนความรู&สึกหรือความคิดเห็น 
   ๔.๒.๕) การใช&ข&อมูลท่ีมีอยู!หรือร!องรอยหลักฐานท่ีปรากฏ 

                                                           

๗๒ สุวิมล ว!องวาณิช, การวิจัยประเมินความต�องการจําเป|น, หน&า ๗๑-๘๑. 
๗๓ เรื่องเดียวกัน,  หน&า ๙๖. 
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อย!างไรก็ตาม ในการเลือกใช&เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินความต&องการจําเป6นนั้น 
ควรให&เหมาะสมกับสิ่งท่ีมุ!งวัด และคํานึงถึงจุดมุ!งหมายท่ีมุ!งวัดในรูปแบบของการประเมินความ
ต&องการจําเป6น การนําวิธีการประเมินไปใช& ไม!มีวิธีใดท่ีดีท่ีสุด ควรเลือกใช&ให&เหมาะสมกับงาน ในการ
ประเมินความต&องการจําเป6นนั้น 

๕) การจัดลําดับความสําคัญของความต&องการจําเป6น 
ในการประเมินความต&องการจําเป6น การจัดลําดับความสําคัญของความต&องการจําเป6นมี

ความสําคัญ และเป6นส!วนท่ีทําให&การประเมินความต&องการจําเป6นมีความสมบูรณ� การจัดลําดับ
ความสําคัญจะช!วยให&ผู&ประเมินความต&องการจําเป6นหรือปGญหาท่ีแท&จริงท่ีควรได&รับการแก&ไขอย!าง
เร!งด!วนก!อนปGญหาอ่ืน ซ่ึงวิธีท่ีใช&จัดเรียงลําดับความสําคัญของความต&องการจําเป6นนั้นมีหลายวิธี
ด&วยกัน ผู&ประเมินจะต&องเลือกใช&และดําเนินการด&วยความระมัดระวัง ภายในระยะเวลาและ
ทรัพยากรท่ีจํากัด๗๔  

ในงานวิจัยนี้ ผู&วิจัยจัดลําดับความสําคัญความต&องการจําเป6นโดยใช&สูตร Modified 
Priority Needs Index (PNI Modified) ซ่ึงสูตรนี้ นงลักษณ� วิรัชชัย และสุวิมล ว!องวาณิช ได&ปรับปรุง
จากวิธี Priority Needs Index (PNI) โดยการหาค!าผลต!างระหว!างสภาพท่ีคาดหวัง (I) กับสภาพท่ี
เป6นจริงในปGจจุบัน (D) ด&วยค!าสภาพท่ีเป6นจริงในปGจจุบัน (D) โดยใช&หลักการกําหนดความต&องการ
จําเป6นจากระดับของสภาพท่ีเป6นจริง เพ่ือให&เป6นคะแนนมาตรฐาน๗๕ ซ่ึงมีสูตรในการคํานวณดังนี้๗๖ 
 

PNI Modified = (I-D)/D 
 

วิธี PNI Modified มีข&อดีและข&อจํากัดดังนี้ 
 

ข&อดีของ PNI Modified คือ คํานวณง!ายให&ข&อสรุปท่ีดี และเม่ือถ!วงน้ําหนักจะทําให&ได&ความ 
แตกต!างท่ีชัดเจนข้ึน 
 

ข&อจํากัดของ PNI Modified คือ ข&อตกลงเบ้ืองต&นเป6น Interval Scale ท่ีไม!ค!อยเหมาะสม 
และเป6นการพิจารณาแยกกันระหว!างสภาพท่ีเป6นจริงในปGจจุบันกับสภาพท่ีคาดหวัง ผลต!างท่ีมีค!า 
เท!ากันในระดับตํ่ากับระดับสูงยากในการจัดเรียงลําดับ๗๗  
 

                                                           

๗๔ ป�ยมาภรณ� โชคอวยชัย, การเปรียบเทียบผลการประเมินความต&องการจําเป6นระหว!างวิธีการจัด
เรียงลําดับความสําคัญท่ีต!างกัน โดยใช&เครื่องมือการประเมินความต&องการจําเป6นท่ีมีการตอบสนองเดี่ยว, รายงาน
การวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน&า ๗๘. 

๗๕ สุวิมล ว!องวาณิช, การวิจัยประเมินความต�องการจําเป|น, หน&า ๘๑. 
๗๖ คมศร วงศ�รักษา, “การเปรียบเทียบคุณภาพและความสอดคล&องของเทคนิคการจัดเรียงลําดับ

ความสําคัญท่ีอิงโมเดลความแตกต!างในการประเมินความต&องการจําเป6น”,  วิทยานิพนธ[ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาการวัดและประเมินผล, (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐). 

๗๗ เรื่องเดียวกัน, หน&า ๔๕. 
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สรุปได�ว(า การประเมินความต&องการจําเป6นและการจัดลําดับความต&องการจําเป6นนั้น มี
คุณลักษณะท่ีสามารถนํามาประยุกต�ใช&กับการวิเคราะห�เชิงกลยุทธ� เพ่ือกําหนดแนวทางพุทธบูรณา
การในการพัฒนาองค�การบริหารส!วนตําบล เพ่ือเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชน ดังได&อธิบายแล&ว
ในเบ้ืองต&น ผู&วิจัยจึงได&นําการวิเคราะห�เชิงกลยุทธ� และการประเมินความต&องการจําเป6น มาเป6นวิธี
วิจัยหนึ่งในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือจัดลําดับความต&องการจําเป6นในการพัฒนา และลดการสูญเสียจากการ
กระทําท่ีไม!จําเป6นจากผลการวิจัยในการนําไปปฏิบัติของหน!วยงานท่ีเก่ียวข&อง ซ่ึงเป6นส!วนหนึ่งของ
แนวคิดการวิเคราะห�เชิงกลยุทธ�เพ่ือการประเมินความต&องการจําเป6น เพ่ือผู&วิจัยจะสามารถประเมิน
ความสามารถในบริบทขององค�การบริหารส!วนตําบล ประเมินสภาพแวดล&อม ในปGจจุบัน รวมท้ังเพ่ือ
สามารถท่ีจะคาดการณ�อนาคตท่ีอาจเกิดข้ึนในบริบทขององค�การบริหารส!วนตําบล ในมิติพ้ืนท่ี ๆ ทํา
การวิจัย เพ่ือกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาเชิงพุทธบูรณาการ ตามลําดับความ
ต&องการจําเป6น ท่ีอาจมีโอกาสประสบความสําเร็จได&อย!างมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ!งสู!เปoาหมายคือความ
เข&มแข็งของชุมชนได&ในข้ันสุดท&าย 
 
ตารางท่ี ๒.๑๖ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการประเมินความต&องการจําเป6น 
 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
สุวิมล ว!องวาณิช, 
(๒๕๕๐, หน&า ๖๒) 

เป6นการประเมินรูปแบบหนึ่ ง ท่ีใช&วิ เคราะห�
สารสนเทศอย!างเป6นระบบ โดยแสดงให&เห็นถึง
ความแตกต!าง หรือช!องว!าง (Gap) ระหว!าง
ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนในปGจจุบัน (Current Results) 
และผลลัพธ� ท่ีคาดหวังว!าจะเกิดข้ึน (Desired 
Results) 

Mccasline And Tibezida, 
(1997, pp. 39 – 46) 

เป6นกระบวนการท่ีเป6นระบบสําหรับการจัดลําดับ
ความสําคัญ และการตัดสินใจท่ีสัมพันธ�กับการ
วางแผน การพัฒนา และการปฏิ บั ติการใน
โครงการ การประเมินความต&องการจําเป6น เป6น
การกําหนดช!องว!างระหว!างสิ่งท่ีเป6นอยู!กับสิ่งท่ี
ควรจะเป6นของผลลัพธ�ของโครงการ 

ป�ยมาภรณ� โชคอวยชัย, 
(๒๕๔๐, หน&า ๗๘) 

การจัดลําดับความสําคัญจะช!วยให&ผู&ประเมิน
ความต&องการจําเป6นหรือปGญหาท่ีแท&จริงท่ีควร
ได&รับการแก&ไขอย!างเร!งด!วนก!อนปGญหาอ่ืน 

คมศร วงศ�รักษา, 
(๒๕๔๐, หน&า ๔๙) 

สูตรในการคํานวณจัดลําดับความสําคัญความ
ต&องการจําเป6นคือ PNI Modified = (I-D)/D  
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๒.๔  การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะในองค[การบริหารส(วน
ตําบล 

ในกระบวนทรรศน�ของการนําหลักสมรรถนะมาใช&ในองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินได&มุ!งเน&น
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย�โดยมุ!งเน&นการแสวงหาวิถีในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนอง
ความต&องการและการแก&ไขปGญหาของชุมชนเป6นสําคัญโดยองค�รวม ทว!าในปGจจุบัน การเสริมสร&าง
สมรรถนะในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ในกรอบงานการ
เสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) ยังไม!มีความชัดเจนและการกําหนดสมรรถนะท่ีชัดเจน ดังนั้นการศึกษาวิจัย นําหลักพุทธ
ธรรมท่ีสามารถเก้ือกูลและบูรณาการกับหลักสมรรถนะหลักท้ัง ๕ ด&าน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี 
นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และตามบัญชีความรู& ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6น 
แนบท&ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   มาบูรณาการ
ร!วมกัน เพ่ือสร&างกรอบสมรรถนะเชิงพุทธบูรณาการฯ ตามวัตถุประสงค�การวิจัย จึงอาจเป6นการเป�ด
กระบวนทรรศน�ใหม!ในการเสริมสร&างสมรรถนะของภาครัฐในระดับท&องถ่ิน ในการเสริมสร&างชุมชน
เข&มแข็ง ให&ประสบผลสัมฤทธิ์ได&ในอนาคต 

ด&วยเหตุท่ี หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะ เป6นหลักการท่ีเอ้ือต!อการพัฒนามนุษย� 
เพ่ือเปoาหมายสูงสุดท่ีสอดรับกับความหมายและแนวคิดตามจุดมุ!งหมายตามกรอบวงจรระบบการ
พัฒนาสมรรถนะบุคคล Competence Development Lifecycle ตามหลักสมรรถนะในภาค
ราชการพลเรือน หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะ จึงมุ!งเอ้ือในด&านการพัฒนาและเสริมสร&าง
ศักยภาพและขีดความสามารถของมนุษย�จากจิตใจในฐานราก ประกอบกับจากการประมวลเอกสารท่ี
เก่ียวข&อง พบว!าหลักพุทธธรรม เช!น พรหมวิหาร ๔ มีความสัมพันธ�กับวัยท่ีมากข้ึน สอดคล&องกับ ดวง
เดือน พันธุมนาวิน และคนอ่ืน ๆ พบว!า มีปริมาณความสัมพันธ�ระหว!างความเชื่อและการปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา ซ่ึงพบผลอย!างชัดเจนว!า ความสัมพันธ�นี้มีเป6นปริมาณสูงในผู&ใหญ!ท่ีมีอายุมากกว!า ๔๕ ป� 
และในนิสิต และตํ่าสุดในกลุ!มนักเรียนมัธยมต&น ดังนั้นองคาพยพต!าง ๆ ในองค�กรปกครองส!วน
ท&องถ่ิน ในด&านบุคลากร ซ่ึงอยู!ในวัยผู&ใหญ! จึงย!อมจะมีพัฒนาการทางอารมณ� ความคิด มีการปฏิบัติ
ตนเป6นตัวอย!างท่ีดี และย!อมมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการบริหารและการปฏิบัติงานโดยใช&หลักพุทธ
ธรรมท่ีเก่ียวข&องมากข้ึนตามไปด&วย๗๘ ดังนั้น การนําหลักพุทธธรรม อันเป6นสมรรถนะท่ีเอ้ือต!อการ
บริหารและปฏิบัติหน&าท่ีในองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน โดยนําเอาหลักพุทธธรรมท่ีสอดคล&องกับการ
บริหารและปฏิบัติหน&าท่ีเพ่ือเสริมสร&างสมรรถนะของบุคลากรองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน  ใน
องคาพยพต!าง ๆ ในองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน มาเป6นเครื่องกํากับใช&ในการบริหาร จึงอาจเป6นส!วน
หนึ่งท่ีจะอํานวยให&เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในกรอบงานขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ได&
อย!างมีประสิทธิภาพและเกิดมาตรฐานสูงได& 

                                                           

๗๘ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ความเช่ือและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาของคนไทย:  การปลูกฝGงอบรมและ
คุณภาพชีวิต, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, ๒๕๔๓), หน&า ๗. 
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ดังนั้น ในส!วนขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ท่ีปGจจุบันได&เริ่มมีการนําหลักสมรรถนะท้ัง 
๕ ด&าน  ตามบัญชีความรู& ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6น แนบท&ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เข&ามาใช&ในการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�กร
ปกครองส!วนท&องถ่ิน จึงเป6นแนวทางหนึ่งในการนํามิติใหม!มาใช&เพ่ือพัฒนาการให&บริการกิจการ
สาธารณะขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  

ก!อนท่ีจะเข&าสู!เนื้อหาการประยุกต�ใช&หลักธรรมในด&านต!าง ๆ สําหรับใช&เพ่ือเป6นทิศทาง
เบ้ืองต&นในการบูรณาการเข&ากับแนวทางการพัฒนาตามศาสตร�สมัยใหม! (Competency) จําเป6นท่ี
จะต&องทําความเข&าใจถึงความหมาย แนวคิด รวมถึงเทคนิคการสร&างการบูรณาการ เพ่ือทําความ
เข&าใจเก่ียวกับการบูรณาการในภาพรวมก!อน ดังต!อไปนี้ 

 ๒.๔.๑ ความหมายของการบูรณาการ 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได&ให&ความหมายของคําว!า บูรณาการ 

หมายถึง กระบวนการผสมผสานเชื่อมโยงองค�ความรู&ต้ังแต! ๒ องค�ความรู&ข้ึนไปเข&าด&วยกันอย!าง
สอดคล&องเป6นระบบ๗๙ อย!างไรก็ดีแม&ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะไม!พบคํา
ว!า "บูรณาการ" และมีแต!คําว!า "บูรณาการรวมหน!วย" ซ่ึงหมายความว!า การรวมหน!วยท่ีแยกๆ กันเข&า
เป6นหน!วยเดียวกัน เช!น หลักสูตรแบบบูรณาการรวมหน!วย ใช&ในทางการศึกษา๘๐  แต!ในหนังสือ
พจนานุกรม Oxford River Books English-Thai Dictionary ซ่ึงตีพิมพ�ในป� พ.ศ. ๒๕๔๗ ได&แปล
ศัพท�จากภาษาอังกฤษว!า integration หมายความถึง "บูรณาการ"๘๑ ซ่ึงความหมายนี้ได&เป6นท่ีใช&กัน
โดยท่ัวไปในเชิงบริหารจัดการ โดย integration ท่ีแปลว!าบูรณาการนี้ มีการให&ความหมายในอีกทาง
หนึ่งว!าหมายถึง การรวมตัวกันเป6นก&อน หรือเป6นกลุ!ม การผสมกัน การปรับตัวให&เข&า กับ
สิ่งแวดล&อม๘๒  ในขณะท่ีในทางการศึกษานั้น ได&มีผู&ให&ความหมายไว&ว!า การบูรณาการ (Integration) 
หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ 
ผลลัพธ�และการวิเคราะห� เพ่ือสนับสนุนเปoาประสงค�ท่ีสําคัญของสถาบันการบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล 
เป6นมากกว!าความสอดคล&องไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงการดําเนินการของแต!ละองค�ประกอบภายใน 

                                                           

๗๙ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู0หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔,  (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หนCา ๖๘๑. 

๘๐ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุ�คส�พับลิเคช่ันส�, ๒๕๔๖), หน&า ๖๓๔. 

๘๑ Oxford University, Oxford River Books English-Thai Dictionary, (UK : Oxford University 
Press, 2010), p. 568. 

๘๒ โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจําสู�งานวิจัยระดับประเทศ, การประชุมวิชาการประจําป9 R2R 
Forum ครั้งท่ี ๔ ของเครือข0าย R2R ภาคกลางตอนบน เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย R2R”, [ออนไลน�]. แหล�งท่ีมา  
http://www.r2rthailand.org/news/detail/1648 [๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 
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ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป6นหนึ่งเดียวอย!างสมบูรณ�๘๓ อย!างไรก็ดี มีผู&
เสนอว!า คําว!า “บูรณาการ” นั้น ยังมีคําอ่ืน ๆ ในตระกูลเดียวกันนี้อีกหลายคํา หรือจะเรียกว!าเป6น
ฐานคิดของคําว!า บูรณา โดยเฉพาะคําว!า “องคาพยพ” (Organism) หมายถึง ระบบชีวิต ซ่ึงทุกส!วน
ล&วนสัมพันธ�อย!างแยกจากกันมิได& เพราะเป6นหนึ่งเดียวกันทุกส!วน สัมพันธ�กันด&วยเซลล�เป6นล&านๆ ท่ี
เก้ือหนุนกันและข้ึนต!อกันและกัน ทําให&ชีวิตดํารงอยู!และเป6นไปได& เช!น คน สัตว� พืช และสิ่งมีชีวิต
ท้ังหลาย และ “องค�รวม” (Holistic) หมายถึงท้ังหมดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีสัมพันธ�กัน เป6นส!วนหนึ่งของ
กันและกันอย!างแยกกันมิได& องค�รวมเป6นอะไรท่ีใหญ!กว!า มากกว!าการเอาส!วนต!างๆ มารวมกัน ดังนั้น 
คําว!า “บูรณาการ” เป6นกระบวนการท่ีอยากให&เกิดความสัมพันธ�แบบองคาพยพแบบองค�รวม ให&ส!วน
ต!างๆ รวมกันเป6นหนึ่ง ประสานสัมพันธ�อย!างเป6นเอกภาพ ทําให&เกิดความสมบูรณ� จึงเป6นการนําส!วน
ต!างๆ มารวมกัน แต!ไม!ใช!รวมแบบกลไก แบบเครื่องจักร แต!แบบมีชีวิต แบบองคาพยพ มักใช&คําว!า 
“ผนึกพลัง” (Synergy) เพ่ืออธิบายการรวมกันเข&าในลักษณะนี้๘๔ ความหมายของคําว!า “บูรณา
การ”(integrate) ในแง!นี้ จึงมีผู&ให&ความหมายเป6น ๒ ลักษณะ คือ ความหมายแบบกว&าง  คําว!า 
บูรณาการ จะหมายถึง การทําให&สมบูรณ�หรือการทําให&หน!วยย!อย ๆ หรือหน!วยงานต!าง ๆ ท่ีอยู!
กระจัดกระจาย มารวมกันและมีความสัมพันธ�กัน มาร!วมกันทําหน&าท่ีอย!างผสมกลมกลืนเป6นองค�รวม
หนึ่งเดียวประสานกันเพ่ือให&เกิดความครบถ&วนสมบูรณ�ในตนเอง และความหมายแบบแคบ ซ่ึงเป6น
การนําเอาศาสตร�สาขาวิชาต!าง ๆ หลากหลายศาสตร�ท่ีมีความสัมพันธ�เก่ียวข&องกันมาผสมผสานเข&า
ด&วยกันเพ่ือประโยชน�ในการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเป6นศัพท�แสงทางวิชาการท่ี
ถูกนํามาใช&ในด&านการศึกษา การเมือง ธุรกิจ และการบริหารจัดการ๘๕ ดังนั้น การนําคํา “บูรณาการ” 
ไปใช&นั้นมีหลากหลายลักษณะ ข้ึนอยู!กับการตีความให&เหมาะสมกับการใช&งาน แต!โดยรวมแล&วมีจุด
ร!วมกันคือ “การบูรณาการ” เป6นการผสมผสานทรัพยากรท่ีมีอยู! นํามาบริหารจัดการร!วมกัน เพ่ือให&
เกิดการพัฒนา หรือทําให&ดีข้ึน ด&วยเหตุนี้คุณลักษณะของผู&บริหารแบบบูรณาการ จึงต&องมีท้ังศาสตร� 
คือความรู& ภูมิปGญญา ความชํานาญ และมีศิลป  คือความสามารถในการประสานความสัมพันธ�ของคน
และทรัพยากรในหน!วยงานอย!างเหมาะสม ให&สามารถปฏิบั ติงานไปได&ด&วยความราบรื่นมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และเกิดประสิทธิผล (Effective)๘๖ 

ในขณะท่ีในการให&คําอธิบายถึงการบูรณาการในกระบวนทรรศน�ทางพระพุทธศาสนานั้น 
พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได&ให&คํานิยาม คําว!า “บูรณาการ” (Integration) ว!ามีความ
สอดคล&องกับราชบัณฑิตยสถานในความหมายท่ีกล!าวว!าคือการนําสิ่งท่ีแยกกันมารวมเข&าเป6นอัน
เดียวกันจนเกิดองค�รวม (The whole) โดยท!านได&ยกประเด็นพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร�มา
อธิบายเพ่ิมเติมว!า “ถ&าศรัทธาในพระพุทธศาสนากับปGญญาในทางวิทยาศาสตร�เป6นไปในทางเดียวกัน 

                                                           

๘๓สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คู(มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท�องถิ่นระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ�, ๒๕๕๔), หน&า ๕๓. 

๘๔เสรี พงศ�พิศ, "บูรณาการคืออะไร", สยามรัฐรายวัน, (๑๕ กุมภาพันธ� ๒๕๕๕) : ๓. 
๘๕สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,คู(มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท�องถิ่นระดับ 

อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓, หน&า ๕๙. 
๘๖จุรีวัลย� ภักดีวุฒิ, บูรณาการคืออะไร, [ออนไลน�]. แหล!งท่ีมา : https://www.gotoknow.org/posts/ 

74693 [๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 



 
๗๐ 

คือส!งเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ก็จะก!อให&เกิดองค�รวมท่ีสมบูรณ� องค�รวมนี่แหละคือบูรณาการ 
และเนื่องจากวิทยาศาสตร�ครอบคลุมไปถึงศาสตร�สมัยใหม! ท่ีอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร�สร&างระบบ
ความรู&ข้ึนมา เช!น ครุศาสตร� มนุษยศาสตร� สังคมศาสตร� เราจึงสามารถบูรณาการพระพุทธศาสนาเข&า
กับศาสตร�สมัยใหม!ด&วย๘๗ ซ่ึงการบูรณาการพระพุทธศาสนากับวิทยาการหรือศาสตร�สมัยใหม!ใน
ทัศนะของท!าน จึงทําได& ๒ วิธี คือ วิธีท่ี ๑ พุทธวิทยา (Buddhology) หมายถึง การปรับศาสตร�เข&า
หาพระพุทธศาสนา คือ ใช&พระพุทธศาสนาเป6นตัวต้ัง และนําศาสตร�สมัยใหม!มาอธิบายเสริม
พระพุทธศาสนา วิธีนี้ใช&องค�ความรู&ในศาสตร�สมัยใหม!มาอธิบายสนับสนุนพระพุทธศาสนาให&ดูทันสมัย
และมีเหตุผลเป6นท่ียอมรับได&ง!ายข้ึน และวิธีท่ี ๒ ธรรมวิทยา (Dhammology) หมายถึง การปรับ
พระพุทธศาสนาเข&าหาศาสตร�  คือ ใช&ศาสตร�สมัยใหม! เป6นตัว ต้ัง และนําหลักศีลธรรมใน
พระพุทธศาสนาเพ่ิมเติมเข&าไปในเนื้อหาของศาสตร�สมัยใหม! ทังนี้ เพราะศาสตร�สมัยใหม!มุ!งแสวงหา
ความจริงโดยไม!สนใจเรื่องศีลธรรม การนําหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเติมเต็มให&กับศาสตร�
เหล!านั้น ย!อมจะช!วยให&เกิดองค�รวมท่ีสมบูรณ� นอกจากนี้ท!านยังหมายรวมวิธีบูรณาการแบบนี้ว!าเป6น
การศึกษาแบบ "ธรรมประยุกต�" ซ่ึงหมายถึง การปรับใช&ธรรมให&เข&ากับสถานการณ�ต!างๆ โดยอาศัย
ศาสตร�สมัยใหม!เป6นสะพาน วิธีการนอกจากจะทําให&ธรรมะเป6น "อกาลิโก" คือ ไม!ล&าสมัย เพราะ
สามารถปรับเข&ากับวิถีแห!งชีวิตของทุกคนทุกยุคทุกสมัย แล&วยังจะเป6นการช!วยนําศีลธรรมกลับมาสู!
โลกนี้อีกด&วย ดังท่ีท!านกล!าวว!า “ธรรมประยุกต�จะเกิดให&เกิดประโยชน�แก!ชีวิต เนื่องจากธรรม
เก่ียวข&องกับทุกกิจกรรมของชีวิต ธรรมจึงไม!ใช!เรื่องไกลตัวแต!อย!างใด ผู&ท่ีนําธรรมไปประยุกต�ใช&ใน
ชีวิตอย!างสมํ่าเสมอย!อมเห็นคุณค!าของพระพุทธศาสนา ประโยชน�นั่นแหละจะทําให&รักษา
พระพุทธศาสนาอยู!คู!กับสังคมตลอดไป พระพุทธศาสนาจะอยู!รอดในสังคมใด ก็ต&องปรับตัวให&ทันต!อ
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้น ในทํานองเดียวกัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะอยู!
รอดในสังคมโลกด&วยการปรับตัวให&ทันต!อความเปลี่ยนแปลงของโลกด&วยการสร&างความเป6นเลิศทาง
วิชาการด&านพระพุทธศาสนา ความเป6นเลิศนี้จะเกิดไม!ได& ถ&าไม!มีการบูรณาการพระพุทธศาสนากับ
ศาสตร�สมัยใหม! การดําเนินการในลักษณะนี้ย!อมถือว!าสอดรับกับปรัชญามหาวิทยาลัยท่ีว!าจัด
การศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร�สมัยใหม! พัฒนาจิตใจและสังคม” ๘๘ 

 
กล!าวโดยสรุป การบูรณาการจึงหมายถึงการผสานและเชื่อมโยงในลักษณะการนําองค�

ความรู&ท่ีหลากหลายไม!จํากัด และการนําหน!วยย!อยในองคาพยพต!าง ๆ ในองค�กร มาประสานสัมพันธ�
กัน ในการบริหารงาน เพ่ือให&เกิดการเก้ือกูลมีความเป6นหนึ่งเดียว เพ่ือตอบสนองต!อการปฏิบัติงานให&
บรรลุเปoาประสงค�ขององค�กรได&อย!างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในความหมายทางพระพุทธศาสนา การศึกษา
เพ่ืออธิบายคุณค!าและประยุกต�หลักพุทธธรรมท่ีมีสารัตถะท่ีสอดคล&อง ให&สอดรับเชื่อมโยงกับองค�
ความรู&สมัยใหม! เพ่ือเก้ือหนุนให&การบริหารและการปฏิบัติงานในองค�กรบรรลุเปoาประสงค� จึงเป6น
หลักการพุทธบูรณาการในเชิงบริหารท่ีสามารถพัฒนาท้ังเชิงกายภาพ และจิตภาพไปพร&อมกัน การนํา
หลักพุทธธรรมอันเป6นทุนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ด&วยการบูรณาการหลักพุทธธรรมเข&ากับหลัก
                                                           

๘๗ พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร[สมัยใหม(, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน&า ๔๙. 

๘๘ เรื่องเดียวกัน, หน&า ๕๙. 



 
๗๑ 

สมรรถนะท้ัง ๕ ด&าน ในองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน เพ่ือเก้ือหนุนต!อการปฏิบัติงานในการเสริมสร&าง
ชุมชนเข&มแข็ง จึงเป6นวิถีทางหนึ่งในการพัฒนาชุมชนท่ีไม!มุ!งเพียงโครงสร&างด&านกายภาพ หากแต!มุ!งไป
ถึงคุณลักษณะส!วนบุคคลเชิงสร&างสรรค�ท่ีสอดประสานรับกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห!งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ย!อมอาจเก้ือกูลต!อการส!งเสริมการสร&างชุมชนเข&มแข็ง
โดยภาคส!วนองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินได&ในอนาคต 
 

ตารางท่ี ๒.๑๗ แสดงความหมายของการบูรณาการ 
 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน, 
(๒๕๕๖, หน&า ๖๘๑) 

กระบวนการผสมผสานเชื่อมโยงองค�ความรู&ต้ังแต! ๒ 
องค�ความรู& ข้ึนไปเข&าด&วยกันอย!างสอดคล&องเป6น
ระบบ 

ราชบัณฑิตยสถาน, 
(๒๕๕๖, หน&า ๖๓๔) 

บูรณาการรวมหน!วย หมายความว!า การรวมหน!วยท่ี
แยกๆ กันเข&าเป6นหน!วยเดียวกัน เช!น หลักสูตรแบบ
บูรณาการรวมหน!วย ใช&ในทางการศึกษา 
 

Oxford River Books English-Thai 
Dictionary, 
(2559, p.568) 

บูรณาการ แปลศัพท�จากภาษาอังกฤษได&ความหมาย
ว!า integration 

โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจําสู!
งานวิจัยระดับประเทศ, 
(๒๕๕๙, ออนไลน�) 

การรวมตัวกันเป6นก&อน หรือเป6นกลุ!ม การผสมกัน 
การปรับตัวให&เข&า กับสิ่งแวดล&อม 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
(๒๕๕๔, หน&า ๕๓) 

การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ 
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ�และการ
วิเคราะห� เพ่ือสนับสนุนเปoาประสงค� 

เสรี พงศ�พิศ, 
(๒๕๕๕, ออนไลน�) 

กระบวนการท่ีเกิดความสัมพันธ�แบบองคาพยพแบบ
องค�รวม ให&ส!วนต!างๆ รวมกันเป6นหนึ่ง ประสาน
สัมพันธ�อย!างเป6นเอกภาพ ทําให&เกิดความสมบูรณ� จึง
เป6นการนําส!วนต!างๆ มารวมกัน แต!ไม!ใช!รวมแบบ
กลไก แบบเครื่องจักร แต!แบบมีชีวิต 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
(๒๕๕๔, หน&า ๕๓) 

บูรณาการมีความหมายเป6น ๒ ลักษณะ คือ  
๑) ความหมายแบบกว&าง  การทําให&สมบูรณ�หรือการ
ทําให&หน!วยย!อย ๆ หรือหน!วยงานต!าง ๆ ท่ีอยู!กระจัด
กระจาย มารวมกันและมีความสัมพันธ�กัน  
๒) ความหมายแบบแคบ การนําเอาศาสตร�สาขาวิชา
ต!าง ๆ หลากหลายศาสตร�ท่ีมีความสัมพันธ�เก่ียวข&อง
กันมาผสมผสานเข&าด&วยกัน 



 
๗๒ 

นักวิชาการหรือแหล(งข�อมูล แนวคิดหลัก 
จุรีวัลย� ภักดีวุฒิ, 
(๒๕๕๙, ออนไลน�) 

การประสานความสัมพันธ�ของคนและทรัพยากรใน
หน!วยงานอย!างเหมาะสม ให&สามารถปฏิบัติงานไปได&
ด&วยความราบรื่นมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
เกิดประสิทธิผล (Effective) 

พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),
(๒๕๕๓, หน&า ๔๙) 

การบูรณาการพระพุทธศาสนากับวิทยาการหรือ
ศาสตร�สมัยใหม! มี ๒ ลักษณะ คือ  
๑) พุทธวิทยา (Buddhology) หมายถึง การปรับ
ศาสตร�เข&าหาพระพุทธศาสนา 
๒) ธรรมวิทยา (Dhammology) หมายถึง การปรับ
พระพุทธศาสนาเข&าหาศาสตร� 

 
 

๒.๔.๒ ธรรมะพ้ืนฐานในการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะใน
องค[การบริหารส(วนตําบล 

ก!อนท่ีจะเข&าสู!เนื้อหาการประยุกต�ใช&หลักธรรมในด&านต!าง ๆ สําหรับใช&เพ่ือเป6นทิศทาง
เบ้ืองต&นในการบูรณาการเข&ากับแนวทางการพัฒนาตามศาสตร�สมัยใหม! (Competency) หลัก
สมรรถนะท้ัง ๕ ด&าน ในองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน จําเป6นท่ีจะต&องทําความเข&าใจถึงภาพรวมของ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ท่ีเอ้ือต!อการพัฒนาและแก&ปGญหาของมนุษย�ก!อน อันได&แก!หลัก อริยสัจ 
๔ ซ่ึงเป6นธรรมพ้ืนฐานในการแก&ปGญหามนุษย�ในทัศนะพระพุทธศาสนา เพ่ือทําความเข&าใจในภาพรวม
ก!อน ดังแผนภาพท่ี ๒.๙ ต!อไปนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑๗ แสดงความหมายของการบูรณาการ (ต�อ) 
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อริยสัจ ๔ ทุกข[ 

สมุทัย นิโรธ 

มรรค 

ตัณหา ฉันทะ 

 ขันธ[ ๕ 

ไตรลักษณ[ ๓ 
(กฎความจริงธรรมชาติที่มนุษย�บังคับไม!ได&) 

กรรม  
(การกระทํา) 

กุศลกรรม 
(กรรมดี) 

กายสุจริต 
วจีสุจริต 

มโนสุจริต 

อกุศลกรรม 
(กรรมชั่ว) 

กายทุจริต 
วจีทุจริต 

มโนทุจริต 

กายกรรม ๓ 
วจีกรรม ๔ 

มโนกรรม ๓ 

วิบ
าก

 

(ผ
ลจ

าก
กา

รก
ระ

ทํา
) 

  ปฏิจจสมุปบาท 

๑. อวิชชา  
๒. สังขาร  
๓. วิญญาณ  
๔. นามรูป  
๕. สฬายตนะ  
๖. ผัสสะ  
๗. เวทนา  
๘. ตัณหา  
๙. อุปาทาน  
๑๐. ภพ  
๑๑. ชาติ  
๑๒. ชรามรณะ 

นิพพาน (นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ) 
เปoาหมายสูงสุด 

ของการมีชีวิตของมนุษย� 

มรรค ๘ 

มัชฌิมาปฏิปทา 

- สัมมาทิฏฐิ  
- สัมมา 
- สังกัปปะ  
 

- สัมมาวาจา  
- สัมมากัมมันตะ  
- สัมมาอาชีวะ  
 

- สัมมาวายามะ  
- สัมมาสติ  
- สัมมาสมาธิ 

ปGญ
ญา

 
ศีล

 
สม

าธิ
 

ไตรสิกขา 

สา
ยเ

กิด
 แ

ละ
สา

ยดั
บ 

(ห
ลัก

เห
ตผุ

ลข
อง

กา
รเป

ลีย่
นแ

ปล
งชี

วิต
ที่เ

กิด
ดับ

ตา
มก

ระ
แส

คว
าม

สัม
พัน

ธ�ข
อง

เห
ตุป

Gจจั
ย) 

องค[ประกอบที่ช(วยให�เกิดการพัฒนามี ๒ คือ 

กัลยาณมิตร 
(องค[ประกอบภายนอก)  

ด&วยการสร&างสิ่งแวดล&อมที่ดี 

โยนิโสมนสิการ
(องค[ประกอบภายใน)  

ด&วยความเข&าใจอย!างถ!องแท& 

“...ดูก!อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย�อุทัยอยู! ย!อม
มีแสงอรณุขึ้นมาก!อนเป6นบุพพนิมติ ฉันใด ความมีกัลยาณมิตรก็
เป6นตัวนําเป6นบุพนิมติแห!งการเกิดขึ้นของอารยอัษฎางคิกมรรค 
ฉันนั้น…” 

พุทธพจน� สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค  ๑๙/๔๖๕/๑๒๙ 

(องค�ประกอบร!างกาย) รูป 
(ความรู&สึก) เวทนา 
(ความจํา) สัญญา 

(ความปรุงแต!ง) สังขาร 
(การรับรู&) วิญญาณ 

(ความไม!เที่ยง) อนิจจัง 
(สภาพที่ทนได&ยาก) ทุกขัง 
(ไม!ใช!ตัวตนจริง) อนัตตา 

 

๗๓ 

แผนภาพท่ี ๒.๙ ธรรมะพ้ืนฐานในการบูรณ
าการหลักพุทธธรรม (จากการสังเคราะห�ของผูCวิจัย) 

�
�ก

ก
��

�
 



จากแผนภาพท่ี ๒.๙ ผู&วิจัยประมวลจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสรุปสังเคราะห�
ไว&ดังกล!าว จะเห็นได&ว!า โดยภาพรวมหลักพุทธธรรมท้ังหมดท่ีมีในพระพุทธศาสนานั้น ย!อมสามารถ
สรุปลงในหลักการแห!งอริยสัจ ๔ ได&ท้ังสิ้น ไม!ว!าจะเป6น ธาตุ ๔ ขันธ� ๕ อายตนะ ๑๒ รูปนาม ไตร
ลักษณ� เหล!านี้เป6นต&น ธรรมเหล!านี้ล&วนจัดอยู!ในประเภททุกขสัจจ� ส!วนอวิชชา ตัณหา สังโยชน� กิเสล 
อาสวะ รวมท้ังปฏิจจสมุปบาท เป6นต&น จัดอยู!ในประเภทสมุทัยสัจจ� ส!วนธรรมคือ วิชชา วิมุตติ วิราคะ 
นิพพาน เป6นต&น จัดในประเภทนิโรธสัจจ� ส!วนมรรคมีองค� ๘ ตลอดจนโพธิปGกขิยธรรม ๓๗ อันได&แก! 
อิทธิบาท ๔ พละ ๕ และหลักธรรมพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต เช!น พรหมวิหาร ๔ ฆราวาสธรรม ๔ 
สังคหวัตถุ ๔ อปริหายธรรม เป6นต&น ล&วนจัดอยู!ในประเภทมัคคสัจจ� ตามนัยท่ีพระพุทธองค�ได&ทรง
แสดงไว&ในมหาหัตถิปโทปมสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปGณณาสก� ว!า  "...เสยฺยถาป�    อาวุโส    ยานิกานิจิ   
ชงฺคลานํ   ปาณานํ ปทชาตานิ   สพฺพานิ   ตานิ   หตฺถิปเท   สโมธานํ   คจฺฉนฺติ   หตฺถิปทํ เตสํ    
อคฺคมกฺขายติ   ยทิทํ   มหนฺตตฺเตน   เอวเมว   โข   อาวุโส เยเกจิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  จตูสุ  
อริยสจฺเจสุ  สงฺคหํ  คจฺฉนฺติ กตเมสุ   จตูสุ  ทุกฺเข  อริยสจฺเจ  ทุกฺขสมุทเย  อริยสจฺเจ  ทุกฺขนิโรเธ 
อริยสจฺเจ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อริยสจฺเจ ฯ..." แปลว!า "ดูกรท!านผู&มีอายุท้ังหลาย รอยเท&า
เหล!าใดเหล!าหนึ่งแห!งสัตว� ท้ังหลายผู&เท่ียวไปบนแผ!นดิน รอยเท&าเหล!านั้นท้ังหมด ย!อมถึงการประชุม
ลงในรอยเท&าช&าง รอยเท&าช&างชาวโลกย!อมกล!าวว!า เป6นยอดของรอยเท&าเหล!านั้น เพราะรอยเท&าช&าง
เป6นของใหญ! แม&ฉันใด ดูกรท!านผู&มีอายุท้ังหลาย กุศลธรรมเหล!าใดเหล!าหนึ่ง กุศลธรรมเหล!านั้น
ท้ังหมด ย!อมถึงการสงเคราะห�เข&าในอริยสัจสี่ ฉันนั้นเห็นเหมือนกันแล. ในอริยสัจสี่เหล!าไหน คือ ใน
ทุกขอริยสัจ (ทุกข�) ในทุกขสมุทัยอริยสัจ (สมุทัย) ในทุกขนิโรธอริยสัจ (นิโรธ) ในทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาอริยสัจ (มรรค)."๙๗ ซ่ึงท้ังหมดเริ่มต&นมาจากองค�ประกอบกระบวนการท่ีช!วยให&เกิดไตรสิกขา
เพ่ือการพัฒนา ๒ ประการ คือ กัลยาณมิตร องค�ประกอบภายนอก จากการสร&างสิ่งแวดล&อมจาก
สังคมท่ีดี และโยนิโสมนสิการ องค�ประกอบภายใน จากการมีวิสัยทัศน�มีความเข&าใจผ!านการคิดอย!าง
แยบคาย แผนภาพวิธีคิดแบบอริยสัจนี้ จึงแสดงให&เห็นว!า อริยสัจ ๔ เป6นกรอบสําคัญในการแก&ปGญหา
และพัฒนาตามทัศนะพระพุทธศาสนา ท้ังในระดับเพ่ือความหลุดพ&นจากอวิชชาทางธรรมในมิติของ
บรรพชิต (นักบวช) และการหลุดพ&นจากปGญหาและพัฒนาในมิติคฤหัสถ�  ท้ังในมิติด&านปGจเจกบุคคล 
มิติด&านจิตใจ รวมท้ังมิติด&านสังคมโดยรวม โดยมีจุดเน&นท่ีการแก&ปGญหาและพัฒนาโดยใช&หลักการแห!ง
โยนิโสมนสิการ คือการใช&วิธีแห!งปGญญา ในการแก&ปGญหาซ่ึงสอดคล&องกับวิธีการแบบวิทยาศาสตร�ท่ีมี 
๕ ข้ันตอน คือ การกําหนดปGญหาและเปoาหมายการพัฒนาให&ถูกต&อง (Location of problems) การ
ต้ังสมมติ¥ูานหรือการสืบสาวหาสาเหตุ (setting up of Hypothesis) การทดลองและเก็บข&อมูล 
(Experimentation and Gathering of Data) การวิเคราะห�ข&อมูล (Analysis of Data) และการ
สรุปผล (conclusion)  ส!วนในวิธีคิดแบบอริยสัจ ๔ ตามนัยในแผนภาพนี้ มี ๒ ระดับ คือ (๑) ระดับ
กระบวนธรรม (อริยสัจฝ�ายเกิด)  ด&วยการข้ันกําหนดทุกข� ให&รู&ว!าทุกข�หรือปGญหาคืออะไร เปoาหมาย
การพัฒนาอยู!ท่ีไหน มีขอบเขตแค!ใด, ข้ันสืบสวนสมุทัย หยั่งสาเหตุของทุกข�หรือปGญหานั้น สองข้ัน
แรกนี้สอดคล&องกับข้ันกําหนดปGญหาและแนวการพัฒนาตามวิธีการแบบวิทยาศาสตร� และข้ันเก็ง
นิโรธ ให&เห็นกระบวนการท่ีแสดงว!าการดับทุกข�แก&ปGญหาและพัฒนาเป6นไปได&และอย!างไร ข้ันนี้

                                                           

๙๗ ม.มู. ๑๒/๓๔๐. 
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สอดคล&องกับข้ันต้ังสมมติฐานตามวิธีการแบบวิทยาศาสตร�และ (๒) ระดับกระบวนวิธี (อริยสัจฝ�าย
ดับ) ท่ีจะต&องลงมือปฏิบัติเฟoนหามรรคด&วยการแสวงหาข&อพิสูจน�ทดลอง  (เอสนาหรือ คเวสนา 
รวมท้ังวีมังสนา) ข้ันนี้สอดคล&องกับข้ันทดลองและเก็บข&อมูลตามวิธีการแบบวิทยาศาสตร� การ
ตรวจสอบ ร!อน เลือกเก็บข&อท่ีถูกต&องใช&ได&จริง (วิมังสาหรือประวิจาร) ข้ันนี้สอดคล&องกับข้ันวิเคราะห�
ข&อมูลตามวิธีการแบบวิทยาศาสตร� และสุดท&ายการกันข&อท่ีผิดออก จับหรือเห็นได& หาทางซ่ึงนําไปสู!
ผลคือแก&ปGญหาและนําไปพัฒนาได& (อนุโพธ) ข้ันนี้สอดคล&องกับข้ันสรุปผลตามวิธีการแบบ
วิทยาศาสตร�๙๘  

และเนื่องจากงานวิจัยนี้ มุ!งแสวงหาวิธีการพัฒนาสมรรถนะท้ัง ๕ ด&าน ในองค�กรปกครอง
ส!วนท&องถ่ิน โดยผ!านกระบวนการวิจัยท่ีมุ!งพัฒนาเพ่ือสังเคราะห�และปรับประยุกต�สร&างแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในองค�การบริหารส!วนตําบล ผู&วิจัยจึงกําหนดแนว
ทางการทบทวนวรรณกรรมในส!วนนี้ โดยเริ่มจากการกําหนดหลักธรรมในเบ้ืองต&นท่ีเก่ียวข&อง ตาม
สมรรถนะหลักท้ัง ๕ ด&าน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน 
๒๕๕๒ และตามบัญชีความรู& ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6น แนบท&ายประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส!วน
ท&องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือเป6นทิศทางเบ้ืองต&นในการบูรณาการแนว
ทางการพัฒนาตามศาสตร�สมัยใหม! (Competency) เข&ากับแนวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จาก 
ยุทธศาสตร�ชาติ และความเห็นจากผู&เชี่ยวชาญ รวมท้ังจากการศึกษา "ความต&องการจําเป6น" หรือ 
Needs ในองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน จากผลการวิจัยเชิงประจักษ� แล&วจึงนํามาสร&างโมเดล
สมรรถนะ เพ่ือให&แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน เป6นท่ี
ยอมรับ และตรงต!อความต&องการจําเป6นในบริบทปGจจุบันได&ในข้ันตอนต!อไป 

โดยในส!วนนี้ จะกล!าวถึง หลักธรรมท่ีสามารถบูรณาการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใน
องค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน เพ่ือทําความเข&าใจถึงแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใน
องค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ตามแนวพระพุทธศาสนาในเบ้ืองต&น เพ่ือให&ได&ข&อสรุปเบ้ืองต&นเก่ียวกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีสามารถบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะหลักในภาคราชการ เพ่ือ
ทําความเข&าใจถึงกรอบแนวคิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีมีความสอดคล&องกับแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะหลักในภาคราชการ ผู&วิจัยจึงกําหนดแนวทางการทบทวนวรรณกรรมในส!วนนี้ โดย
เริ่มจากการนําเสนอหลักธรรมท่ีเก่ียวข&อง ตามแนวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเป6นองค�ความรู&
เบ้ืองต&นในการวิจัยในข้ันตอนต!อไป 

จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข&อแรก พบว!า จากกระบวนการตามกรอบวงจรระบบการ
พัฒนาสมรรถนะบุคคล (Competence Development Lifecycle) ซ่ึงเป6นท่ียอมรับและถูกใช&
แพร!หลาย ได&เป6นโมเดลในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ โดยเริ่มต้ังแต! การศึกษาเพ่ือกําหนดทิศทาง 
วิสัยทัศน� กลยุทธ� การพัฒนาสมรรถนะ จนถึงการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะท่ีสําเร็จแล&ว ตาม
รูปแบบของโมเดลกระบวนการ (The input-process-output หรือ IPO) เพ่ือผลลัพธ�จากการพัฒนา
                                                           

๙๘ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ�ครั้งท่ี ๓๒, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน&า ๖๘๕. 



 
๗๖ 

สมรรถนะคือการยกระดับคุณลักษณะการพัฒนาจากฐานสมรรถนะหรือขีดความสามารถเดิม  
ให&พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถให&สูงข้ึนได& จนภาคราชการไทยนํามาใช&และกําหนดเป6น สมรรถนะหลัก
ท้ัง ๕ ด&าน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และตาม
บัญชีความรู& ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6น แนบท&ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส!วนท&องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี 
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗    

ทว!า ในความเป6นจริงนั้น ลําพังระบบวิทยาการระบบเดียวอาจไม!สามารถทําให&เกิดผลตาม
ต&องการได&โดยง!าย จึงจําเป6นท่ีต&องใช&หลักศิลปะของการจัดการความรู&สึก คิด เชื่อ ทํา ให&เป6นไปตาม
กฎธรรมชาติโดยใช&หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต� เพ่ือสร&างดุลยภาพในการพัฒนาใน
รูปแบบบูรณาการ 

ผู&วิจัยจึงได&ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีสามารถบูรณาการสําหรับกระบวนการต!าง 
ๆ ในการพัฒนาสมรรถนะในเชิงคุณลักษณะส!วนบุคคล ซ่ึงสอดคล&องกับแนวทางการพัฒนามนุษย�
ในทางพระพุทธศาสนาท่ีมุ!งการเริ่มพัฒนาจากจิตใจเป6นสําคัญ ท่ี เดวิด แม็ค เคลแลนด� (David Mc 
Clelland) ๙๙ และ สเปนเซอร� และสเปนเซอร�  (Spencer and Spencer)๑๐๐ ได&เสนอองค�ประกอบ
ของสมรรถนะไว& ๕ คุณลักษณะ ซ่ึงล&วนเป6นคุณลักษณะภายในจิตใจบุคคล คือ ด&านทักษะ (Skills)  
ความรู& (Knowledge) อุปนิสัย (Traits) อัตมโนทัศน� (Self Concept)  และแรงขับ (Motivation)๑๐๑ 
ซ่ึงการสร&างคุณลักษณะท่ีเอ้ือต!อการสมรรถนะท่ีดีในการทํางานตามเปoาประสงค�ขององค�การ  
ให& เ กิดข้ึนในตัวบุคคลนั้น ต&องอาศัยปGจจัยหลายประการ โดยสามารถใช&หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาเป6นแกนหลักในการพัฒนา ท้ังทางด&านจิตภาพ และกายภาพ  เพ่ือเป6นส!วนหนึ่งใน
การเสริมการพัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะบุคคล (Competence Development Lifecycle) 
และการพัฒนาสมรรถนะหลักท้ัง ๕ ด&าน  ตามบัญชีความรู& ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6น แนบท&าย
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ในการกําหนดประเด็น
ในการวิจัย เพ่ือสร&างนวัตกรรมใหม!ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ตามแนวทางพุทธบูรณาการได&
ต!อไป  

ซ่ึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต�ใช& และสามารถแยกออกได&เป6น
กลุ!มตามจุดมุ!งหมาย โดยผู&วิจัยจําแนกตามองค�ประกอบของสมรรถนะท้ัง ๕ คุณลักษณะ ตามแนวคิด
ของเดวิด แม็ค เคลแลนด� (David Mc Clelland) และ สเปนเซอร� และสเปนเซอร�  (Spencer and 
Spencer) ดังกล!าว ซ่ึงสอดคล&องกับหลักสมรรถนะในภาคราชการพลเรือน ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และตามบัญชีความรู& ทักษะ และสมรรถนะท่ี

                                                           

๙๙ McClelland, David. C., Testing for Competence Rather Than for Intelligence, pp.  
1-14. 

๑๐๐ Spencer L. M. & Spencer S. M., Competece At Work : Models for Superior 
Performance, p. 9. 

๑๐๑ ป�ยะชัย จันทรวงศ�ไพศาล, การค�นหาและวิเคราะห[เจาะลึก Competency ภาคปฏิบัติ, หน&า ๕๖. 



 
๗๗ 

จําเป6น แนบท&ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   
โดยในแต!ละคุณลักษณะ ซ่ึงได&แก! การมุ!งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation-ACH)  การยึดม่ัน
ในความถูกต&องและจริยธรรม (Integrity-ING)  ความเข&าใจในองค�กรและระบบงาน (Organizational 
Awareness-OA) การบริการเป6นเลิศ  (Service Mind-SERV) และการทํางานเป6นทีม (Teamwork-
TW) ผู&วิจัยได&จําแนกออกเป6น ๒ ประเภท คือ ธรรมะท่ีเอ้ือต!อการเสริมสร&างสมรรถนะตามบทบาท
หน&าท่ี (Functional Competency) คือหลักธรรมท่ีมีความเก่ียวข&องโดยตรงกับคุณลักษณะ
สมรรถนะหลักด&านนั้น ๆ  และธรรมะท่ีเอ้ือต!อการสร&างเสริมสมรรถนะส!วนบุคคล (Personal 
competency) คือหลักธรรมท่ีอาจไม!มีองค�ประกอบหรือวัตถุประสงค�โดยตรง แต!สามารถประกอบ
กับการเสริมสร&างคุณลักษณะสมรรถนะหลักด&านนั้น ๆ ได& ซ่ึงหลักธรรมท้ัง ๕ คุณลักษณะ  
มีดังต!อไปนี้ 

๒.๔.๒.๑ ธรรมะในการเสริมสร�าง การมุ(งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation – 
ACH) 

 การมุ!งผลสัมฤทธิ์ หรือ Achievement Motivation  ตามความหมายในคู!มือสมรรถนะ
ราชการพลเรือนไทย คือ ความมุ!งม่ันจะปฏิบัติราชการให&ดีหรือให&เกินมาตรฐานท่ีมีอยู!  โดยมาตรฐาน
นี้อาจเป6นผลการปฏิบัติงานท่ีผ!านมาของตนเอง  หรือเกณฑ�วัดผลสัมฤทธิ์ท่ีส!วนหน!วยงานกําหนดข้ึน 
อีกท้ังยังหมายรวมถึงการสร&างสรรค�พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปoาหมายท่ียาก
และท&าทายชนิดท่ีไม!เคยมีผู&ใดสามารถกระทําได&มาก!อน๑๐๒ ซ่ึงคุณลักษณะนี้ เป6นหลักสมรรถนะใน
ภาคราชการพลเรือน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ 
และสอดคล&องกับบัญชีความรู& ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6น แนบท&ายประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส!วน
ท&องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗    โดยในทางพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมท่ี
สามารถประยุกต�ใช& และเอ้ือต!อการพัฒนาสมรรถนะด&านการมุ!งผลสัมฤทธิ์ ตามนัยศาสตร�แห!งการ
บริหาร คือ หลักธรรม อิทธิบาท ๔ และอุปGญญาตธรรม ๒ ซ่ึงจัดเป6นธรรมะท่ีเอ้ือต!อสมรรถนะตาม
บทบาทหน&าท่ี (Functional Competency)  โดยตรง ส!วนธรรมะท่ีเอ้ือต!อการสร&างเสริมสมรรถนะ
ส!วนบุคคล (Personal competency) นั้น ได&แก! หลักธรรม ปธาน ๔ และ จักร ๔ ซ่ึงจะได&อธิบาย
ความหมายดังต!อไปนี้ 

๑) หลักธรรมท่ีมีความเก่ียวข&องโดยตรงกับคุณลักษณะสมรรถนะหลัก(Functional 
Competency) ในการเสริมสร&าง การมุ!งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation – ACH) 

 ๑.๑) อิทธิบาท ๔  เป6นคุณเครื่องให&ถึงความสําเร็จ หรือคุณธรรมท่ีนําไปสู!
ความสําเร็จแห!งผลท่ีมุ!งหมาย ประกอบไปด&วย ๑) ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต&องการท่ีจะทํา ใฝ�ใจ
รักจะทําสิ่งนั้นอยู!เสมอ และปรารถนาจะทําให&ได&ผลดียิ่งๆ ข้ึนไป ๒) วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหม่ัน
ประกอบสิ่งนั้นด&วยความพยายาม เข&มแข็ง อดทน เอาธุระไม!ท&อถอย ๓) จิตตะ ความคิด คือ ต้ังจิต
                                                           

๑๐๒ สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน!งและค!าตอบแทน, คู(มือสมรรถนะหลัก : คําอธิบายและตัวอย(าง
พฤติกรรมบ(งชี้. (กรุงเทพมหานคร : สํานักคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน, ๒๕๕๒), หน&า ๘. 



 
๗๘ 

รับรู&ในสิ่งท่ีทําและสิ่งนั้นด&วยความคิด เอาจิตฝGกใฝ�ไม!ปล!อยใจให&ฟุoงซ!านเลื่อนลอยไป ๔) วิมังสา ความ
ไตร!ตรอง หรือ ทดลอง คือ หม่ันใช&ปGญญาพิจารณาใคร!ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข&อยิ่ง
หย!อนในสิ่งท่ีทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค&นวิธีแก&ไขปรับปรุง เป6นต&น๑๐๓ 

 ๑.๒) อุปGญญาตธรรม ๒ คือธรรมท่ีพระพุทธเจ&าได&ทรงปฏิบัติเห็นคุณ
ประจักษ�กับพระองค�เอง คือ พระองค�ได&ทรงอาศัยธรรม ๒ อย!างนี้ดําเนินอริยมรรคจนบรรลุจุดหมาย
สูงสุด คือ สัมมาสัมโพธิญาณ  ประกอบด&วย ๑) อสนฺตุฏ¦ฐิตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ความไม!สันโดษในกุศล
ธรรม, ความไม!รู&อ่ิมไม!รู&พอในการสร&างความดีและสิ่งท่ีดี  และ ๒) อปฺปฏิวาณิตา ปธานสฺมึ ความไม!
ระย!อในการพากเพียร, การเพียรพยายามก&าวหน&าเรื่อยไปไม!ยอมถอยหลัง๑๐๔ 

๒) ธรรมะท่ีสามารถประกอบกับการเสริมสร&างคุณลักษณะสมรรถนะส!วนบุคคล 
(Personal competency) ในการเสริมสร&าง การมุ!งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation – 
ACH) 

 ๒.๑) ปธาน ๔ คือความเพียร ๔ ประการ หรือเรียกอีกอย!างว!า 
สัมมัปปธาน ๔ แปลว!าความเพียรชอบ, ความเพียรใหญ! ประกอบด&วย ๑) สังวรปธาน เพียรระวังหรือ
เพียรป�ดก้ัน คือ เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรมท่ียังไม!เกิด มิให&เกิดข้ึน ๒) ปหานปธาน เพียรละหรือ
เพียรกําจัด คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล&ว ๓) ภาวนาปธาน เพียรเจริญ หรือเพียร
ก!อให&เกิด คือ เพียรทํากุศลธรรมท่ียังไม!เกิด ให&เกิดมี และ ๔) อนุรักขนาปธาน เพียรรักษา คือ เพียร
รักษากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแล&วให&ตั้งม่ันและให&เจริญยิ่งข้ึนไปจนไพบูลย�๑๐๕ 

 ๒.๒) จักร ๔ คือธรรมนําชีวิตไปสู!ความเจริญรุ!งเรือง ดุจล&อนํารถไปสู!ท่ี
หมาย  หรือเรียกอีกอย!างหนึ่งว!า พหุการธรรม คือธรรมมีอุปการะมาก เป6นเครื่องช!วยให&สามารถสร&าง
ความดีอ่ืนๆ ทุกอย!าง และช!วยให&ประสบความเจริญก&าวหน&าในชีวิต บรรลุความงอกงามไพบูลย� 
ประกอบด&วย ๑) ปฏิรูปเทสวาสะ อยู!ในถ่ินท่ีดี มีสิ่งแวดล&อมเหมาะสม ๒) สัปปุริสูปGสสยะ สมาคมกับ
สัตบุรุษ ๓) อัตตสัมมาปณิธิ ต้ังตนไว&ชอบ, ต้ังจิตคิดมุ!งหมาย นําตนไปถูกทาง และ ๔) ปุพเพกตปุญญ
ตา ความเป6นผู&ได&ทําความดีไว&ก!อนแล&ว, มีพ้ืนเดิมดี, ได&สร&างสมคุณความดีเตรียมพร&อมไว&แต!ต&น๑๐๖ 

 ๒.๓) พหุการธรรม (อริยทรัพย� ๗) แปลว!าทรัพย�อันประเสริฐ, ทรัพย�คือ
คุณธรรมประจําใจอย!างประเสริฐ  ธรรม ๗ นี้ เรียกอีกอย!างว!า พหุการธรรม หรือ ธรรมมีอุปการะ
มาก เพราะเป6นกําลังหนุนช!วยส!งเสริมในการบําเพ็ญคุณธรรมต!างๆ ยังประโยชน�ตนและประโยชน�
ผู&อ่ืนให&สําเร็จได&อย!างกว&างขวางไพบูลย� เปรียบเหมือนคนมีทรัพย�มาก ย!อมสามารถใช&จ!ายทรัพย�เลี้ยง
ตนเลี้ยงผู&อ่ืนให&มีความสุข และบําเพ็ญประโยชน�ต!างๆ ได&เป6นอันมาก ประกอบด&วย ๑) ศรัทธา ความ
เชื่อท่ีมีเหตุผล ม่ันใจในหลักท่ีถือและในการดีท่ีทํา  ๒) ศีล การรักษากายวาจาให&เรียบร&อย ประพฤติ
ถูกต&องดีงาม ๓) หิริ ความละอายใจต!อการทําความชั่ว  ๔) โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต!อความชั่ว   

                                                           

๑๐๓ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร[ฉบับประมวลธรรม, พิมพ�ครั้งท่ี ๒๓ 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพ, ๒๕๕๕), หน&า ๑๖๐. 

๑๐๔ เรื่องเดียวกัน, หน&า ๘๓-๘๔. 
๑๐๕ อ&างแล&ว, หน&า ๑๒๑. 
๑๐๖ อ&างแล&ว, หน&า ๑๔๐. 



 
๗๙ 

๕) พาหุสัจจะ ความเป6นผู&ได&ศึกษาเล!าเรียนมาก  ๖) จาคะ ความเสียสละ เอ้ือเฟ§¨อเผื่อแผ!  และ  
๗) ปGญญา ความรู&ความเข&าใจถ!องแท&ในเหตุผล ดีชั่ว ถูกผิด คุณโทษ ประโยชน� มิใช!ประโยชน� รู&คิด  
รู&พิจารณา และรู&ท่ีจะจัดทํา๑๐๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๘ แสดงสรุปหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือการเสริมสร&างการมุ!งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) ในงาน 
 

หลักธรรม สาระสําคัญ 
อิทธิบาท ๔   ๑) ฉันทะ ความพอใจ 

๒) วิริยะ ความเพียร 
๓) จิตตะ ความต้ังใจม่ัน 

๔) วิมังสา ความไตร!ตรอง 
อุปtญญาตธรรม ๒ ๑) ความไม!รู&อ่ิมไม!รู&พอในการสร&างความดีและสิ่งท่ีดี   

๒) การเพียรพยายามก&าวหน&าเรื่อยไปไม!ยอมถอยหลัง 
ปธาน ๔ ๑) สังวรปธาน เพียรระวัง 

๒) ปหานปธาน เพียรละ 

๓) ภาวนาปธาน เพียรเจริญ  
๔) อนุรักขนาปธาน เพียรรักษา  

จักร ๔ ๑) ปฏิรูปเทสวาสะ อยู!ในถ่ินท่ีดี  
๒) สัปปุริสูปGสสยะ สมาคมกับคนดี  
๓) อัตตสัมมาปณิธิ ต้ังตนไว&ดี 
๔) ปุพเพกตปุญญตา มีพ้ืนเดิมดี 

พหุการธรรม  
(อริยทรัพย[ ๗) 

๑) ศรัทธา มีความเชื่อท่ีมีเหตุผล 
๒) ศีล ประพฤติถูกต&องดีงาม 

๔) โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต!อความชั่ว   
๕) พาหุสัจจะ ความเป6นผู&ได&ศึกษาเล!าเรียนมาก  
๖) จาคะ ความเสียสละ  
๗) ปGญญา ความรู&ความเข&าใจถ!องแท&ในเหตุผล 

 
๒.๔.๒.๒ ธรรมะในการเสริมสร�าง การยึดม่ันในความถูกต�องและจริยธรรม (Integrity 

– ING) 
 การยึดม่ันในความถูกต&องและจริยธรรม หรือ Integrity ตามความหมายในคู!มือ

สมรรถนะราชการพลเรือนไทย คือ การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต&องเหมาะสมท้ังตามหลัก
กฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนหลักการแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ!งประโยชน�ของ

                                                           

๑๐๗ อ&างแล&ว, หน&า ๒๙๒. 



 
๘๐ 

ประเทศชาติมากกว!าประโยชน�ส!วนตน  ท้ังนี้เพ่ือธํารงรักษาศักด์ิศรีแห!งอาชีพ  อีกท้ังเพ่ือเป6นกําลัง
สําคัญในการสนับสนุนผลักดันให&ภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเปoาหมายท่ีกําหนดไว&๑๐๘ ซ่ึงคุณลักษณะนี้ 
เป6นหลักสมรรถนะในภาคราชการพลเรือน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี 
๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และสอดคล&องกับบัญชีความรู& ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6น แนบท&ายประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗    โดยในทาง
พระพุทธศาสนา มีหลักธรรมท่ีสามารถประยุกต�ใช& และเอ้ือต!อการพัฒนาสมรรถนะด&านการยึดม่ันใน
ความถูกต&องและจริยธรรม ตามนัยศาสตร�แห!งการบริหาร คือ หลักธรรม ฆราวาสธรรม ๔ ซ่ึงจัดเป6น
ธรรมะท่ีเอ้ือต!อสมรรถนะตามบทบาทหน&าท่ี (Functional Competency)  โดยตรง ส!วนธรรมะท่ี
เอ้ือต!อการสร&างเสริมสมรรถนะส!วนบุคคล (Personal competency) นั้น ได&แก! หลักธรรม ปGญญา
วุฒิธรรม ๔ ธรรมทําให&งาม ๒ และอปGณณกปฏิปทา ๓ ซ่ึงจะได&อธิบายความหมายดังต!อไปนี้ 

๑) หลักธรรมท่ีมีความเก่ียวข&องโดยตรงกับคุณลักษณะสมรรถนะหลัก(Functional 
Competency) ในการเสริมสร&าง การยึดม่ันในความถูกต&องและจริยธรรม (Integrity – ING) 

 ๑.๑) ฆราวาสธรรม ๔ คือธรรมสําหรับฆราวาส, ธรรมสําหรับการครอง
เรือน, หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ� ๑) สัจจะ ความจริง, ซ่ือตรง ซ่ือสัตย� จริงใจ พูดจริง ทําจริง  
๒) ทมะ การฝwกฝน, การข!มใจ ฝwกนิสัย ปรับตัว, รู&จักควบคุมจิตใจ ฝwกหัดดัดนิสัย แก&ไขข&อบกพร!อง 
ปรับปรุงตนให&เจริญก&าวหน&าด&วยสติปGญญา  ๓) ขันติ ความอดทน, ต้ังหน&าทําหน&าท่ีการงานด&วยความ
ขยันหม่ันเพียร เข&มแข็ง ทนทาน ไม!หวั่นไหว ม่ันในจุดหมาย ไม!ท&อถอย และ ๔) จาคะ ความเสียสละ, 
สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน�ส!วนตนได& ใจกว&าง พร&อมท่ีจะรับฟGงความทุกข� ความ
คิดเห็น และความต&องการของผู&อ่ืน พร&อมท่ีจะร!วมมือ ช!วยเหลือ เอ้ือเฟ§¨อเผื่อแผ! ไม!คับแคบเห็นแก!ตน
หรือเอาแต!ใจตัว๑๐๙ 

๒) ธรรมะท่ีสามารถประกอบกับการเสริมสร&างคุณลักษณะสมรรถนะส!วนบุคคล 
(Personal competency) ในการเสริมสร&าง การยึดม่ันในความถูกต&องและจริยธรรม (Integrity – 
ING) 

 ๒.๑) ปGญญาวุฒิธรรม ๔ หรือ วุฑฒิธรรม ๔ คือธรรมเป6นเครื่องเจริญ 
คุณธรรมท่ีก!อให&เกิดความเจริญงอกงาม ธรรมท่ีเป6นไปเพ่ือ ปGญญาวุฒิ คือ เพ่ือความเจริญงอกงาม
แห!งปGญญา ประกอบด&วย สัปปุริสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ, เสวนาท!านผู&รู&ผู&ทรงคุณ สัทธัมมัสสวนะ  
ฟGงสัทธรรม, เอาใจใส!เล!าเรียน หาความรู&จริง โยนิโสมนสิการ ทําในใจโดยแยบคาย, คิดหาเหตุผลโดย
ถูกวิธี ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก!ธรรม, ปฏิบัติธรรมให&ถูกต&องตามหลักคือให&สอดคล&อง
พอดีตามขอบเขตความหมายและวัตถุประสงค�ท่ีสัมพันธ�กับธรรมข&ออ่ืนๆ, นําสิ่งท่ีได&เล!าเรียนและตริ
ตรองเห็นแล&วไปใช&ปฏิบัติให&ถูกต&องตามหลัก ตามความมุ!งหมายของสิ่งนั้นๆ๑๑๐ 

                                                           
๑๐๘ สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน!งและค!าตอบแทน, คู(มือสมรรถนะหลัก : คําอธิบายและตัวอย(าง

พฤติกรรมบ(งชี้, (กรุงเทพมหานคร : สํานักคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน, ๒๕๕๒), หน&า ๓. 
๑๐๙ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร[ฉบับประมวลธรรม, หน&า ๑๓๙. 
๑๑๐ เรื่องเดียวกัน, หน&า ๑๓๘. 



 
๘๑ 

 ๒.๒) ธรรมทําให&งาม ๒ ประกอบด&วย ขันติ ความอดทน, อดได&ทนได&เพ่ือ
บรรลุความดีงามและความมุ!งหมายอันชอบ และโสรัจจะ ความเสง่ียม, อัธยาศัยงาม รักความประณีต
หมดจดเรียบร&อยงดงาม๑๑๑ 

 ๒.๓) อปGณณกปฏิปทา ๓ คือข&อปฏิบัติท่ีไม!ผิด, ปฏิปทาท่ีเป6นส!วนแก!น
สารเนื้อแท& ซ่ึงจะนําผู&ปฏิบัติให&ถึงความเจริญงอกงามในธรรม เป6นผู&ดําเนินอยู!ในแนวทางแห!งความ
ปลอดพ&นจากทุกข�อย!างแน!นอนไม!ผิดพลาด ประกอบด&วย  อินทรียสังวร การสํารวมอินทรีย� คือระวัง
ไม!ให&บาปอกุศลธรรมครอบงําใจ เม่ือรับรู&อารมณ�ด&วยอินทรีย�ท้ังหก โภชเน มัตตัญ�ุตา ความรู&จัก
ประมาณในการบริโภค คือรู&จักพิจารณารับประทานอาหารเพ่ือหล!อเลี้ยงร!างกายใช&ทํากิจให&ชีวิตผาสุก 
มิใช!เพ่ือสนุกสนาน มัวเมา และ ชาคริยานุโยค การหม่ันประกอบความต่ืน ไม!เห็นแก!นอน คือ 
ขยันหม่ันเพียรต่ืนตัวอยู!เป6นนิตย� ชําระจิตมิให&มีนิวรณ� พร&อมเสมอทุกเวลาท่ีจะปฏิบัติกิจให&ก&าวหน&า
ต!อไป๑๑๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๙ แสดงสรุปหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือการยึดม่ันในความถูกต&องและจริยธรรม 
(Integrity) ในงาน 
 

หลักธรรม สาระสําคัญ 
ฆราวาสธรรม ๔ ๑) สัจจะ ความจริง, ซ่ือตรง  

๒) ทมะ การฝwกฝน 

๓) ขันติ ความอดทน 

๔) จาคะ ความเสียสละ 
ปtญญาวุฒิธรรม ๔ ๑) สัปปุริสังเสวะ คบหาสัตบุรุษ 

๒) สัทธัมมัสสวนะ ฟGงสัทธรรม 

๓) โยนิโสมนสิการ คิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี  
๔) ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก!ธรรม 

ธรรมทําให�งาม ๒ ๑) ขันติ ความอดทน 

๒) โสรัจจะ ความเสง่ียม 
อปtณณกปฏิปทา ๓ ๑) อินทรียสังวร การสํารวมระวังไม!ให&บาปอกุศลธรรมครอบงําใจ 

๒) โภชเน มัตตัญ�ุตา ความรู&จักประมาณในการบริโภค 

๓) ชาคริยานุโยค การหม่ันประกอบความต่ืน พร&อมเสมอทุกเวลาท่ีจะ
ปฏิบัติกิจให&ก&าวหน&าต!อไป 

 
 

                                                           

๑๑๑ อ&างแล&ว, หน&า ๖๕. 
๑๑๒ อ&างแล&ว, หน&า ๑๐๘-๑๐๙. 



 
๘๒ 

๒.๔ .๒ .๓  ธรรมะในการ เสริมสร� าง  ความเข� า ใจในองค[กรและระบบงาน 
(Organizational Awareness-OA) 

 ความเข&าใจในองค�กรและระบบงาน หรือ Organizational Awareness ซ่ึงในคู!มือ
สมรรถนะราชการพลเรือนไทยระบุว!า การสั่ งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ หรือ Expertise   
ตามความหมายของการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ ในคู!มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย คือ 
ความขวนขวาย สนใจใฝ�รู& เพ่ือสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรู&ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานท่ี
ได&รับมอบหมาย  ด&วยการศึกษา ค&นคว&าหาความรู& พัฒนาตนเองอย!างต!อเนื่อง อีกท้ังรู&จักพัฒนา 
ปรับปรุง ประยุกต�ใช&ความรู&เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต!างๆเข&ากับการปฏิบัติงานให&เกิดผลสัมฤทธิ์๑๑๓ 
ซ่ึงคุณลักษณะนี้  เป6นหลักสมรรถนะในภาคราชการพลเรือน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และสอดคล&องกับบัญชีความรู& ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีจําเป6น แนบท&ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗    โดยในทางพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมท่ีสามารถประยุกต�ใช& และเอ้ือต!อการพัฒนา
สมรรถนะด&านความเข&าใจในองค�กรและระบบงาน ตามนัยศาสตร�แห!งการบริหาร คือ หลักธรรม 
ภาวนา ๔ ซ่ึงจัดเป6นธรรมะท่ีเอ้ือต!อสมรรถนะตามบทบาทหน&าท่ี (Functional Competency)  
โดยตรง ส!วนธรรมะท่ีเอ้ือต!อการสร&างเสริมสมรรถนะส!วนบุคคล (Personal competency) นั้น 
ได&แก! หลักธรรม ปGญญา ๓ และปGจจัยให&เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ ซ่ึงจะได&อธิบายความหมายดังต!อไปนี้ 

๑) หลักธรรมท่ีมีความเก่ียวข&องโดยตรงกับคุณลักษณะสมรรถนะหลัก(Functional 
Competency) ในการเสริมสร&าง ความเข&าใจในองค�กรและระบบงาน  (Organizational 
Awareness-OA) 

 ๑.๑) ภาวนา ๔ คือการเจริญ, การทําให&เป6นให&มีข้ึน, การฝwกอบรม, การ
พัฒนา ในบาลีท่ีมา ท!านแสดงภาวนา ๔ นี้ ในรูปท่ีเป6นคุณบทของบุคคล จึงเป6น ภาวิตกาย ภาวิตศีล 
ภาวิตจิต ภาวิตปGญญา (ผู&ได&เจริญกาย ศีล จิต และปGญญาแล&ว) บุคคลท่ีมีคุณสมบัติชุดนี้ครบถ&วนย!อม
เป6นพระอรหันต� ประกอบด&วย กายภาวนา การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝwกอบรมกาย ให&รู&จัก
ติดต!อเก่ียวข&องกับสิ่งท้ังหลายภายนอกทางอินทรีย�ท้ังห&าด&วยดี และปฏิบัติต!อสิ่งเหล!านั้นในทางท่ีเป6น
คุณ มิให&เกิดโทษ ให&กุศลธรรมงอกงาม ให&อกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธ�กับ
สิ่งแวดล&อมทางกายภาพ สีลภาวนา การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝwกอบรมศีล ให&ต้ังอยู!ใน
ระเบียบวินัย ไม!เบียดเบียนหรือก!อความเดือดร&อนเสียหาย อยู!ร!วมกับผู&อ่ืนได&ด&วยดี เก้ือกูลแก!กัน  
จิตภาวนา การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝwกอบรมจิตใจ ให&เข&มแข็งม่ันคงเจริญงอกงามด&วยคุณธรรม
ท้ังหลาย เช!น มีเมตตากรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เป6นสุขผ!องใส เป6น
ต&น  และ ปGญญาภาวนา การเจริญปGญญา, พัฒนาปGญญา, การฝwกอบรมปGญญา ให&รู&เข&าใจสิ่งท้ังหลาย

                                                           

๑๑๓ สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน!งและค!าตอบแทน, คู(มือสมรรถนะหลัก : คําอธิบายและตัวอย(าง
พฤติกรรมบ(งชี้, หน&า ๘. 



 
๘๓ 

ตามเป6นจริง รู&เท!าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให&เป6นอิสระ ทําตนให&บริสุทธิ์จาก
กิเลสและปลอดพ&นจากความทุกข� แก&ไขปGญหาท่ีเกิดข้ึนได&ด&วยปGญญา๑๑๔ 

๒) ธรรมะท่ีสามารถประกอบกับการเสริมสร&างคุณลักษณะสมรรถนะส!วนบุคคล 
(Personal competency) ในการเสริมสร&าง ความเข&าใจในองค�กรและระบบงาน  (Organizational 
Awareness-OA) 

 ๒.๑) ปGญญา ๓ คือความรอบรู&, รู&ท่ัว, เข&าใจ, รู&ซ้ึง ประกอบด&วย จินตามย
ปGญญา ปGญญาเกิดแต!การคิดการพิจารณาหาเหตุผล  สุตมยปGญญา ปGญญาเกิดแต!การสดับการเล!า
เรียน และ ภาวนามยปGญญา ปGญญาเกิดแต!การฝwกอบรมลงมือปฏิบัติ๑๑๕ 

 ๒.๒) ปGจจัยให&เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ คือ ทางเกิดแห!งแนวคิดท่ีถูกต&อง, ต&นทาง
ของความดีงามท้ังปวง แปลอย!างปGจจุบันว!า “องค�ประกอบของการศึกษา” หรือ “บุพภาคของ
การศึกษา” ประกอบด&วย ปรโตโฆสะ เสียงจากผู&อ่ืน การกระตุ&นหรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับ
ฟGงคําแนะนําสั่งสอน เล!าเรียนความรู& สนทนาซักถาม ฟGงคําบอกเล!าชักจูงของผู&อ่ืน โดยเฉพาะการ
สดับสัทธรรมจากท!านผู&เป6นกัลยาณมิตร และ โยนิโสมนสิการ การใช&ความคิดถูกวิธี ความรู&จักคิด คิด
เป6น คือกระทําในใจโดยแยบคาย มองสิ่งท้ังหลายด&วยความคิดพิจารณา รู&จักสืบสาวหาเหตุผล 
แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปGญหานั้นๆ ออก ให&เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ�แห!งเหตุปGจจัย๑๑๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๒๐  แสดงสรุปหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือการเสริมสร&างความเข&าใจในองค�กรและ
ระบบงาน  (Organizational Awareness) ในงาน 
 

หลักธรรม สาระสําคัญ 
ภาวนา ๔ ๑) กายภาวนา พัฒนากาย ให&รู&จักติดต!อเก่ียวข&องกับสิ่งท้ังหลาย

ภายนอกทางอินทรีย�ท้ังห&าด&วยดี ๒) สีลภาวนา พัฒนาความประพฤติ 

อยู!ร!วมกับผู&อ่ืนได&ด&วยดี เก้ือกูลแก!กัน ๓) จิตภาวนา การฝwกอบรม
จิตใจ ให&เข&มแข็งม่ันคงเจริญงอกงามด&วยคุณธรรม ๔) ปGญญาภาวนา 
การพัฒนาปGญญา ให&บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ&นจากความทุกข� 
แก&ไขปGญหาท่ีเกิดข้ึนได&ด&วยปGญญา  

ปtญญา ๓ ๑) จินตามยปGญญา ปGญญาเกิดแต!การคิดการพิจารณาหาเหตุผล   
๒) สุตมยปGญญา ปGญญาเกิดแต!การสดับการเล!าเรียน  
๓) ภาวนามยปGญญา ปGญญาเกิดแต!การฝwกอบรมลงมือปฏิบัติ 

ปtจจัยให�เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ ๑) ปรโตโฆสะ เล!าเรียนความรู& สนทนาซักถาม ฟGงคําบอกเล!าชักจูง
ของผู&อ่ืน  
๒) โยนิโสมนสิการ มองสิ่งท้ังหลายด&วยความคิดพิจารณา รู&จักสืบสาว
หาเหตุผล 

                                                           

๑๑๔ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร[ฉบับประมวลธรรม, หน&า ๗๐. 
๑๑๕ เรื่องเดียวกัน, หน&า ๙๖. 
๑๑๖ อ&างแล&ว, หน&า ๖๙. 



 
๘๔ 

๒.๔.๒.๔ ธรรมะในการเสริมสร�าง การบริการเป|นเลิศ  (Service Mind – SERV) 
การบริการเป6นเลิศ หรือ Service Mind ตามความหมายในคู!มือสมรรถนะราชการพล

เรือนไทย คือ ความต้ังใจและความพยายามของตนเองในการให&บริการเพ่ือตอบสนองความต&องการ
ของผู& บังคับบัญชา ผู&ใต&บังคับบัญชา ผู&ร!วมงาน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของภาครัฐอ่ืนๆ    
ท่ีเก่ียวข&อง๑๑๗ ซ่ึงคุณลักษณะนี้ เป6นหลักสมรรถนะในภาคราชการพลเรือน ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และสอดคล&องกับบัญชีความรู& ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีจําเป6น แนบท&ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗   โดยในทางพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมท่ีสามารถประยุกต�ใช& และเอ้ือต!อการพัฒนา
สมรรถนะด&านการบริการเป6นเลิศ ตามนัยศาสตร�แห!งการบริหาร คือ หลักธรรม สังคหวัตถุ ๔  
ซ่ึงจัดเป6นธรรมะท่ีเอ้ือต!อสมรรถนะตามบทบาทหน&าท่ี (Functional Competency)  โดยตรง ส!วน
ธรรมะท่ีเอ้ือต!อการสร&างเสริมสมรรถนะส!วนบุคคล (Personal competency) นั้น ได&แก! หลักธรรม 
วัฒนมุข ๖ และโกศล ๓ ซ่ึงจะได&อธิบายความหมายดังต!อไปนี้ 

๑) หลักธรรมท่ีมีความเก่ียวข&องโดยตรงกับคุณลักษณะสมรรถนะหลัก(Functional 
Competency) ในการเสริมสร&าง การบริการเป6นเลิศ   (Service Mind – SERV) 

 ๑.๑) สังคหวัตถุ ๔ คือ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และ
ประสานหมู!ชนไว&ในสามัคคี, หลักการสงเคราะห� ประกอบด&วย ทาน การให& คือ เอ้ือเฟ§¨อเผื่อแผ! 
เสียสละ แบ!งปGน ช!วยเหลือกันด&วยสิ่งของตลอดถึงให&ความรู&และแนะนําสั่งสอน ป�ยวาจา หรือ  
เปยยวัชชะ วาจาเป6นท่ีรัก วาจาดูดด่ืมน้ําใจ หรือวาจาซาบซ้ึงใจ คือกล!าวคําสุภาพไพเราะอ!อนหวาน
สมานสามัคคี ให&เกิดไมตรีและความรักใคร!นับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชน�ประกอบด&วยเหตุผลเป6น
หลักฐานจูงใจให&นิยมยอมตาม อัตถจริยา การประพฤติประโยชน� คือ ขวนขวายช!วยเหลือกิจการ 
บําเพ็ญสาธารณประโยชน� ตลอดถึงช!วยแก&ไขปรับปรุงส!งเสริมในทางจริยธรรม  และสมานัตตตา  
ความมีตนเสมอ คือ ทําตนเสมอด&วยปลาย ปฏิบัติสมํ่าเสมอกันในชนท้ังหลาย และเสมอในสุขทุกข�โดย
ร!วมรับรู&ร!วมแก&ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก!ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ�และสิ่งแวดล&อม ถูกต&อง
ตามธรรมในแต!ละกรณี๑๑๘ 

๒) ธรรมะท่ีสามารถประกอบกับการเสริมสร&างคุณลักษณะสมรรถนะส!วนบุคคล 
(Personal competency) ในการเสริมสร&าง การบริการเป6นเลิศ   (Service Mind – SERV) 

 ๒.๑ วัฒนมุข ๖ คือธรรมท่ีเป6นปากทางแห!งความเจริญ, ธรรมท่ีเป6นดุจ
ประตูชัยอันจะเป�ดออกไปให&ก&าวหน&าสู!ความเจริญงอกงามของชีวิต  ประกอบด&วย อาโรคยะ ความไม!
มีโรค, ความมีสุขภาพดี ศีล ความประพฤติดี มีวินัย ไม!ก!อเวรกัน ได&ฝwกในมรรยาทอันงาม พุทธานุมัต 
ศึกษาแนวทาง มองดูแบบอย!าง เข&าถึงความคิดของพุทธชนเหล!าคนผู&เป6นบัณฑิต สุตะ ใฝ�เล!าเรียนหา
ความรู& ฝwกตนให&เชี่ยวชาญและทันต!อเหตุการณ�  ธรรมานุวัติ ดําเนินชีวิตและกิจการงานโดยทางชอบ
                                                           

๑๑๗ สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน!งและค!าตอบแทน, คู(มือสมรรถนะหลัก : คําอธิบายและตัวอย(าง
พฤติกรรมบ(งชี้, หน&า ๘. 

๑๑๘ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร[ฉบับประมวลธรรม, หน&า ๑๔๓. 



 
๘๕ 

ธรรม และ อลีนตา เพียรพยายามไม!ระย!อ, มีกําลังใจแข็งกล&า ไม!ท&อถอยเฉ่ือยชา เพียรก&าวหน&า
เรื่อยไป๑๑๙ 

 ๒.๒) โกศล ๓  คือความฉลาด, ความเชี่ยวชาญ ประกอบด&วย อายโกศล 
ความฉลาดในความเจริญ, รอบรู&ทางเจริญ และเหตุของความเจริญ อปายโกศล ความฉลาดในความ
เสื่อม, รอบรู&ทางเสื่อมและเหตุของความเสื่อม และอุปายโกศล ความฉลาดในอุบาย, รอบรู&วิธีแก&ไข
เหตุการณ�และวิธีท่ีจะทําให&สําเร็จ๑๒๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๒๑  แสดงสรุปหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือการเสริมสร&างการบริการเป6นเลิศ 
(Service Mind) ในงาน 

 

หลักธรรม สาระสําคัญ 
สังคหวัตถุ ๔ ๑) ทาน การให&  

๒) ป�ยวาจา วาจาไพเราะ 
๓) อัตถจริยา ประพฤติประโยชน�  
๔) สมานัตตตา  สุขทุกข�ร!วมรับรู&ร!วมแก&ไข 

วัฒนมุข ๖ ๑) อาโรคยะ สุขภาพดี  
๒) ศีล มีวินัยไม!ก!อเวร 
๓) พุทธานุมัต รู&จักมองดูแบบอย!าง  
๔) สุตะ ใฝ�เล!าเรียนหาความรู&  
๕) ธรรมานุวัติ ดําเนินชีวิตโดยชอบธรรม  
๖) อลีนตา เพียรก&าวหน&าเรื่อยไป 

โกศล ๓ ๑) อายโกศล รอบรู&เหตุของความเจริญ  
๒) อปายโกศล รอบรู&เหตุของความเสื่อม  
๓) อุปายโกศล รอบรู&วิธีแก&ไขและวิธีท่ีจะทําให&สําเร็จ 

 
๒.๔.๒.๕ ธรรมะในการเสริมสร�าง การทํางานเป|นทีม (Teamwork – TW) 
การทํางานเป6นทีม หรือ Teamwork ตามความหมายในคู!มือสมรรถนะราชการพลเรือน

ไทย คือ ความต้ังใจท่ีจะทํางานร!วมกับผู&อ่ืน  เป6นส!วนหนึ่งในทีมงาน หน!วยงาน หรือองค�กร โดยผู&
ปฏิบัติมีฐานะเป6นสมาชิกในทีม มิใช!หัวหน&าทีม  และความสามารถในการสร&างและดํารงรักษา 
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม๑๒๑ ซ่ึงคุณลักษณะนี้ เป6นหลักสมรรถนะในภาคราชการพลเรือน ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และสอดคล&องกับบัญชี

                                                           
๑๑๙ เรื่องเดียวกัน, หน&า ๑๕๒-๑๕๓. 
๑๒๐ อ&างแล&ว, หน&า ๘๕. 
๑๒๑ สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน!งและค!าตอบแทน, คู(มือสมรรถนะหลัก : คําอธิบายและตัวอย(าง

พฤติกรรมบ(งชี้, หน&า ๘. 



 
๘๖ 

ความรู& ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป6น แนบท&ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส!วนท&องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส!วนท&องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี 
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗     โดยในทางพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมท่ีสามารถประยุกต�ใช& และเอ้ือ
ต!อการพัฒนาสมรรถนะด&านการทํางานเป6นทีม ตามนัยศาสตร�แห!งการบริหาร คือ หลักธรรม พรหม
วิหาร ๔ ซ่ึงจัดเป6นธรรมะท่ีเอ้ือต!อสมรรถนะตามบทบาทหน&าท่ี (Functional Competency)  
โดยตรง ส!วนธรรมะท่ีเอ้ือต!อการสร&างเสริมสมรรถนะส!วนบุคคล (Personal competency) นั้น 
ได&แก! หลักธรรม สัมปชัญญะ ๔ และพละ ๔ ซ่ึงจะได&อธิบายความหมายดังต!อไปนี้ 

๑) หลักธรรมท่ีมีความเก่ียวข&องโดยตรงกับคุณลักษณะสมรรถนะหลัก(Functional 
Competency) ในการเสริมสร&าง การทํางานเป6นทีม  (Teamwork – TW) 

 ๑.๑) พรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมเครื่องอยู!อย!างประเสริฐ, ธรรมประจําใจ
อันประเสริฐ, หลักความประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธิ์, ธรรมท่ีต&องมีไว&เป6นหลักใจและกํากับความ
ประพฤติ จึงจะชื่อว!าดําเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต!อมนุษย�สัตว�ท้ังหลายโดยชอบ ประกอบด&วย 
เมตตา ความรักใคร! ปรารถนาดีอยากให&เขามีความสุข มีจิตอันแผ!ไมตรีและคิดทําประโยชน�แก!มนุษย�
สัตว�ท่ัวหน&า กรุณา ความสงสาร คิดช!วยให&พ&นทุกข� ใฝ�ใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกข�ยาก
เดือดร&อนของปวงสัตว� มุทิตา ความยินดี ในเม่ือผู&อ่ืนอยู!ดีมีสุข มีจิตผ!องใสบันเทิง กอปรด&วยอาการ
แช!มชื่นเบิกบานอยู!เสมอ ต!อสัตว�ท้ังหลายผู&ดํารงในปกติสุข พลอยยินดีด&วยเม่ือเขาได&ดีมีสุข เจริญงอก
งามยิ่งข้ึนไป อุเบกขา ความวางใจเป6นกลาง อันจะให&ดํารงอยู!ในธรรมตามท่ีพิจารณาเห็นด&วยปGญญา 
คือมีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตราชั่ง ไม!เอนเอียงด&วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมท่ีสัตว�ท้ังหลาย
กระทําแล&ว อันควรได&รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก!เหตุอันตนประกอบ พร&อมท่ีจะวินิจฉัยและปฏิบัติไป
ตามธรรม รวมท้ังรู&จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเม่ือไม!มีกิจท่ีควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตนได&ดีแล&ว 
เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได&รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน๑๒๒ 

๒) ธรรมะท่ีสามารถประกอบกับการเสริมสร&างคุณลักษณะสมรรถนะส!วนบุคคล 
(Personal competency) ในการเสริมสร&าง การทํางานเป6นทีม  (Teamwork – TW) 

 ๒.๑) สัมปชัญญะ ๔ คือ ความรู&ตัว, ความรู&ตัวท่ัวพร&อม, ความรู&ชัด, 
ความรู&ท่ัวชัด, ความตระหนัก ประกอบด&วย สาตถกสัมปชัญญะ รู&ชัดว!ามีประโยชน� หรือตระหนักใน
จุดหมาย คือ รู&ตัวตระหนักชัดว!าสิ่งท่ีกระทํานั้นมีประโยชน�ตามความมุ!งหมายอย!างไรหรือไม! หรือว!า 
อะไรควรเป6นจุดมุ!งหมายของการกระทํานั้น เช!น ผู&เจริญกรรมฐาน เม่ือจะไป ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง มิใช!สักว!า
รู&สึกหรือนึกข้ึนมาว!าจะไป ก็ไป แต!ตระหนักว!าเม่ือไปแล&ว จะได&ป�ติสุขหรือความสงบใจ ช!วยให&เกิด
ความเจริญโดยธรรม จึงไป โดยสาระคือ ความรู&ตระหนักท่ีจะเลือกทําสิ่งท่ีตรงกับวัตถุประสงค�หรือ
อํานวยประโยชน�ท่ีมุ!งหมาย สัปปายสัมปชัญญะ รู&ชัดว!าเป6นสัปปายะ หรือตระหนักในความเหมาะสม
เก้ือกูล คือรู&ตัวตระหนักชัดว!าสิ่งของนั้น การกระทํานั้น ท่ีท่ีจะไปนั้น เหมาะกันกับตน เก้ือกูลแก!
สุขภาพ แก!กิจ เอ้ือต!อการสละละลดแห!งอกุศลธรรมและการเกิดข้ึนเจริญงอกงามแห!งกุศลธรรม จึงใช& 
จึงทํา จึงไป หรือเลือกให&เหมาะ เช!น ภิกษุใช&จีวรท่ีเหมาะกับดินฟoาอากาศและเหมาะกับภาวะของตน
ท่ีเป6นสมณะ ผู&เจริญกรรมฐานจะไปฟGงธรรมอันมีประโยชน�ในท่ีชุมนุมใหญ! แต!รู&ว!ามีอารมณ�ซ่ึงจะเป6น
                                                           

๑๒๒ พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร[ฉบับประมวลธรรม, หน&า ๑๒๔-๑๒๗. 



 
๘๗ 

อันตรายต!อกรรมฐาน ก็ไม!ไป โดยสาระคือ ความรู&ตระหนักท่ีจะเลือกทําแต!สิ่งท่ีเหมาะสบายเอ้ือต!อ
กาย จิต ชีวิต กิจ พ้ืนภูมิ และภาวะของตน โคจรสัมปชัญญะ รู&ชัดว!าเป6นโคจร หรือตระหนักในแดน
งานของตน คือ รู&ตัวตระหนักชัดอยู!ตลอดเวลาถึงสิ่งท่ีเป6นกิจ หน&าท่ี เป6นตัวงาน เป6นจุดของเรื่องท่ีตน
กระทํา ไม!ว!าจะไปไหนหรือทําอะไรอ่ืน ก็รู&ตระหนักอยู! ไม!ปล!อยให&เลือนหายไป มิใช!ว!าพอทําอะไรอ่ืน 
หรือไปพบสิ่งอ่ืนเรื่องอ่ืน ก็เตลิดเพริดไปกับสิ่งนั้นเรื่องนั้น เป6นนกบินไม!กลับรัง โดยเฉพาะการไม!ท้ิง
อารมณ�กรรมฐาน ซ่ึงรวมถึงการบําเพ็ญจิตภาวนาและปGญญาภาวนาในกิจกรรมทุกอย!างใน
ชีวิตประจําวัน โดยสาระคือ ความรู&ตระหนักท่ีจะคุมกายและจิตไว&ให&อยู!ในกิจ ในประเด็น หรือแดน
งานของตน ไม!ให&เขว เตลิด เลื่อนลอย หรือหลงลืมไปเสีย  และ อสัมโมหสัมปชัญญะ รู&ชัดว!าไม!หลง 
หรือตระหนักในตัวเนื้อหาสภาวะ ไม!หลงใหลฟG©นเฟ§อน คือเม่ือไปไหน ทําอะไร ก็รู&ตัวตระหนักชัดใน
การเคลื่อนไหว หรือในการกระทํานั้น และในสิ่งท่ีกระทํานั้น ไม!หลง ไม!สับสนเงอะงะฟG©นเฟ§อน เข&าใจ
ล!วงตลอดไปถึงตัวสภาวะในการกระทําท่ีเป6นไปอยู!นั้น ว!าเป6นเพียงการประชุมกันขององค�ประกอบ
และปGจจัยต!างๆ ประสานหนุนเนื่องกันข้ึนมาให&ปรากฏ เป6นอย!างนั้น หรือสําเร็จกิจนั้นๆ รู&ทันสมมติ 
ไม!หลงสภาวะเช!นยึดเห็นเป6นตัวตน โดยสาระคือ ความรู&ตระหนัก ในเรื่องราว เนื้อหา สาระ และ
สภาวะของสิ่งท่ีตนเก่ียวข&องหรือกระทําอยู!นั้น ตามท่ีเป6นจริงโดยสมมติสัจจะ หรือตลอดถึงโดย
ปรมัตถสัจจะ มิใช!พรวดพราดทําไป หรือสักว!าทํา มิใช!ทําอย!างงมงายไม!รู&เรื่อง และไม!ถูกหลอกให&ลุ!ม
หลงหรือเข&าใจผิดไปเสียด&วยความพร!ามัว หรือด&วยลักษณะอาการภายนอกท่ียั่วยุ หรือเย&ายวนเป6น
ต&น๑๒๓ 

 ๒.๒) พละ ๔ คือธรรมอันเป6นกําลัง, ธรรมอันเป6นพลังทําให&ดําเนินชีวิต
ด&วยความม่ันใจ ไม!หวั่นต!อภัยทุกอย!าง ประกอบด&วย ปGญญาพละ กําลังปGญญา  วิริยพละ กําลังความ
เพียร  อนวัชชพละ กําลังสุจริต หรือ กําลังความบริสุทธิ์, ตามศัพท�แปลว!า กําลังการกระทําท่ีไม!มีโทษ 
คือ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมบริสุทธิ์ เช!นมีความประพฤติและหน&าท่ีการงานสุจริต ไม!มี
ข&อบกพร!องเสียหาย พูดจริง มีเหตุผล มุ!งดี ไม!รุกรานให&ร&ายใคร ทําการด&วยเจตนาบริสุทธิ์  และ 
สังคหพละ กําลังการสงเคราะห� คือ การยึดเหนี่ยวน้ําใจคนและประสานหมู!ชนไว&ในสามัคคี๑๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

๑๒๓ เรื่องเดียวกัน, หน&า ๑๔๕-๑๔๖. 
๑๒๔ อ&างแล&ว, หน&า ๑๖๙-๑๗๐. 



 
๘๘ 

ตารางท่ี ๒.๒๒ แสดงสรุปหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือการเสริมสร&างการทํางานเป6นทีม 
(Teamwork)  ในงาน 
 

หลักธรรม สาระสําคัญ 
พรหมวิหาร ๔ ๑) เมตตา ความรักใคร! 

๒) กรุณา ความสงสาร  
๓) มุทิตา ความยินดี ในเม่ือผู&อ่ืนอยู!ดีมีสุข  
๔) อุเบกขา ความวางใจเป6นกลาง  

สัมปชัญญะ ๔ ๑) สาตถกสัมปชัญญะ รู&ชัดว!ามีประโยชน�  
๒) สัปปายสัมปชัญญะ รู&ชัดว!าเป6นสัปปายะ หรือตระหนักในความ
เหมาะสมเก้ือกูล 

๓) โคจรสัมปชัญญะ รู&ตัวตระหนักชัดอยู!ตลอดเวลาถึงสิ่งท่ีเป6นกิจ 
หน&าท่ี เป6นตัวงาน เป6นจุดของเรื่องท่ีตนกระทํา  
๔) อสัมโมหสัมปชัญญะ รู&ชัดว!าไม!หลง  

พละ ๔ ๑) ปGญญาพละ กําลังปGญญา   
๒) วิริยพละ กําลังความเพียร  
๓) อนวัชชพละ กําลังสุจริต 

๔) สังคหพละ กําลังการสงเคราะห�  
 
 
 
 
 
 
 



 
๘๙ 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑๐  ผังมโนทัศน�หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะสมรรถนะหลักใน 
องค�การบริหารส!วนตําบล (จากการสังเคราะห�ของผู&วิจัย) 



 
๙๐ 

จากการศึกษา ผู&วิจัยสามารถประมวลหลอมรวมความสอดคล&องเข&ากับหลักพุทธธรรมใน
การพัฒนาสมรรถนะองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน เพ่ือเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชน ได&ดังต!อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๒.๒๓  แสดงความสอดคล&องทฤษฎีสมรรถนะในการเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง ขององค�การ

บริหารส!วนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา 
 

ความสอดคล&อง 
ทฤษฎีสมรรถนะ 
ในการเสริมสร&าง

ชุมชนเข&มแข็ง ของ
องค�การบริหารส!วน

ตําบลตามแนว
พระพุทธศาสนา 

Spencer & Spencer (1993, p. 9) 
Shermon  (2004, p. 11) 
Scott B. Parry (2004, p. 48) 
David Mc Clelland (1973, p. 1-14) 
ณรงค�วทิย� แสนทอง (๒๕๔๖, หน&า ๒๗) 
สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรอืน  (๒๕๔๘, หน&า ๔) 
Lucia and Lepsinger (1999, 26) 
Davies and Ellison (1977, p. 54-67) 
Ashby (2010, p. 26) 
Cambridge advanced learner’s dictionary (2007, p. 324) 

Barber, M (2014) 
ประจักษ�  ทรัพย�อุดม, (๒๕๔๕, หน&า ๓) 
วิมาน วรรณคํา (2553, หนCา 57) 
เอนกลาภ สุทธนิันท� (๒๕๔๘, หนCา ๖๕) 
ชูชัย สมิทธิไกร (2550, หนCา 29) 
พจนานกุรมศัพท�สังคมวทิยา (2524, หนCา 112) 
ชยันต� วรรธนะภูติ (๒๕๓๖, หน&า ๕๖) 
ประเวศ วะสี (๒๕๕๒, หน&า ๔๒-๔๓) 
ธีรพงษ� แก&วหาวงษ� อ&างใน โกวิทย� พวงงาม,  (๒๕๕๓, หน&า ๖๒) 
โกวทิย� พวงงาม,  (๒๕๕๓, หน&า ๗๕) 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ,  (๒๕๕๕, หน&า ๑๐) 

สมรรถนะหลักด&านการมุ!งผลสมัฤทธิ์  
(Achievement Motivation) 

ฉันทะ 

/ 
/ 

 
/ 

/ 
/ 

/ 
 

/ 
 

 
/ 

 
 

/ 
 

 
 

 
/ 

/ 

วิริยะ 

 
 

 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
 

 
/ 

 
 

/ 
 

 
 

 
 

/ 

จิตตะ 

/ 
/ 

 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

 
/ 

 
/ 

/ 
/ 

/ 
 

 
 

/ 
 

/ 

วิมังสา 

/ 
/ 

 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

 
 

/ 
/ 

/ 
/ 

 
 

 
 

/ 
 

/ 

สมรรถนะหลักด&านการยึดมั่นในความ
ถูกต&องและจรยิธรรม  

(Integrity) 

สัจจะ 

/ 
/ 

 
/ 

/ 
/ 

/ 
 

 
 

 
 

 
 

/ 
 

 
/ 

 
/ 

/ 

ทมะ 

 
/ 

 
/ 

/ 
/ 

/ 
 

 
 

/ 
 

 
/ 

/ 
 

 
/ 

 
 

/ 

ขันติ 

/ 
 

 
/ 

/ 
/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

/ 
/ 

 
 

 
 

/ 

จาคะ 

 
 

 
/ 

/ 
/ 

/ 
 

 
 

 
 

 
/ 

 
/ 

/ 
/ 

/ 
 

/ 

 



 
๙๑ 

ตารางท่ี ๒.๒๓ แสดงความสอดคล&องทฤษฎีสมรรถนะในการเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง ขององค�การ
บริหารส!วนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา (ต!อ) 

 

ความสอดคล&อง 
ทฤษฎีสมรรถนะ 
ในการเสริมสร&าง

ชุมชนเข&มแข็ง ของ
องค�การบริหารส!วน

ตําบลตามแนว
พระพุทธศาสนา 

Spencer & Spencer (1993, p. 9) 
Shermon  (2004, p. 11) 
Scott B. Parry (2004, p. 48) 
David Mc Clelland (1973, p. 1-14) 
ณรงค�วทิย� แสนทอง (๒๕๔๖, หน&า ๒๗) 
สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรอืน  (๒๕๔๘, หน&า ๔) 
Lucia and Lepsinger (1999, 26) 
Davies and Ellison (1977, p. 54-67) 
Ashby (2010, p. 26) 
Cambridge advanced learner’s dictionary (2007, p. 324) 

Barber, M (2014) 
ประจักษ�  ทรัพย�อุดม, (๒๕๔๕, หน&า ๓) 
วิมาน วรรณคํา (2553, หนCา 57) 
เอนกลาภ สุทธนิันท� (๒๕๔๘, หนCา ๖๕) 
ชูชัย สมิทธิไกร (2550, หนCา 29) 
พจนานกุรมศัพท�สังคมวทิยา (2524, หนCา 112) 
ชยันต� วรรธนะภูติ (๒๕๓๖, หน&า ๕๖) 
ประเวศ วะสี (๒๕๕๒, หน&า ๔๒-๔๓) 
ธีรพงษ� แก&วหาวงษ� อ&างใน โกวิทย� พวงงาม,  (๒๕๕๓, หน&า ๖๒) 
โกวทิย� พวงงาม,  (๒๕๕๓, หน&า ๗๕) 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ,  (๒๕๕๕, หน&า ๑๐) 

สมรรถนะหลักด&านความเข&าใจในองค�กร
และระบบงาน (Organizational 

Awareness) 

กาย 

/ 
 

/ 
/ 

 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

 
/ 

 
 

/ 
 

 
/ 

/ 
/ 

/ 

ศีล 

/ 
 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
 

 
 

/ 
/ 

 
 

/ 
 

 
/ 

 
 

/ 

จิต 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

 
 

 
/ 

 
/ 

/ 
 

 
/ 

 
 

/ 

ปGญญา 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

 
/ 

/ 
/ 

 
 

 
 

 
/ 

/ 
/ 

/ 

สมรรถนะหลักด&านการบริการเป6น
เลิศ (Service Mind) 

ทาน 

 
 

 
/ 

/ 
/ 

/ 
 

 
 

 
 

 
/ 

 
/ 

/ 
 

 
 

/ 

ป�ยวาจา 

/ 
 

 
/ 

/ 
/ 

/ 
 

 
 

 
 

 
 

 
/ 

 
 

 
 

/ 

อัตถจริยา 

/ 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
 

 
/ 

/ 
 

 
/ 

 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

สมานัตตตา 

/ 
/ 

 
/ 

/ 
/ 

 
 

/ 
 

/ 
 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

/ 
/ 

/ 

สมรรถนะหลักด&านการทํางาน
เป6นทีม (Teamwork) 

เมตตา 

/ 
/ 

 
/ 

/ 
/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

/ 
/ 

/ 
 

 
 

/ 

กรุณา 

 
 

 
/ 

/ 
/ 

 
 

/ 
/ 

 
 

 
/ 

/ 
/ 

/ 
 

/ 
/ 

/ 

มุทิตา 

 
/ 

 
 

 
/ 

 
 

 
 

 
 

 
/ 

/ 
/ 

 
 

 
 

/ 

อุเบกขา 

/ 
/ 

 
/ 

/ 
/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

/ 
/ 

 
/ 

 
 

/ 



 
๙๒ 

ดังนั้น จากข&อคิดเห็นของนักวิชาการและการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับหลักพุทธธรรมใน
การพัฒนาองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินเพ่ือเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชนดังกล!าวมาข&างต&น ผู&วิจัย
จะนําแนวคิดดังกล!าวข&างต&นมาบูรณาการกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักท้ัง ๕ ด&าน ในองค�การ
บริหารส!วนตําบล เพ่ือเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชน เพ่ือใช&ในการกําหนดกรอบในการศึกษา 
และใช&ในการวิเคราะห�และอภิปรายผลอีกในบทต!อ ๆ ไป  

 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ในการ
เสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง เพ่ือกําหนดกรอบในการวิจัย พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ
องค�การบริหารส!วนตําบล ในการเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง ผู&วิจัยได&กําหนดขอบข!ายการศึกษาแนวคิด
และหลักทฤษฎีท่ีเก่ียวข&อง โดยได&ศึกษาวิเคราะห�แนวคิดท่ีสําคัญดังกล!าวว!ามีความสอดคล&องกับการ
พัฒนาสมรรถนะ ในกรอบการพัฒนาสมรรถนะหลักขององค�การบริหารส!วนตําบล ตามแนวศาสตร�
แห!งการบริหาร และตามแนวพระพุทธศาสนาอย!างไร เพ่ือให&สอดคล&องกับเรื่องท่ีผู&วิจัยทําการศึกษา 
ผู&วิจัยได&ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข&องดังต!อไปนี้  
 ๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาสมรรถนะ 
 การศึกษาเพ่ือสร&าง พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส!วนตําบล 
ในการเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง ผู&วิจัยได&กําหนดขอบข!ายการศึกษาแนวคิดและหลักวิธีวิจัยท่ีเก่ียวข&อง
กับการพัฒนาสมรรถนะ เพ่ือให&สอดคล&องกับเรื่องท่ีผู&วิจัยทําการศึกษา ผู&วิจัยได&ศึกษางานวิจัยท่ี
เก่ียวข&องดังต!อไปนี้ 
 เอนก เทียนบูชา ได&วิจัยเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะหลักเพ่ือเตรียมคนเข&าสู!งาน" การ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือกําหนดสมรรถนะหลัก (Key competences) จัดทํามาตรฐานสมรรถนะ
หลักและพัฒนารูปแบบการ พัฒนาสมรรถนะหลัก โดยใช&ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจในการกําหนด
สมรรถนะหลัก จากการสอบถามความคิดเห็นของผู&บริหาร โดยการวิเคราะห�องค�ประกอบ (Factor 
Analysis) เพ่ือกําหนดสมรรถนะหลัก และนําข&อมูลท่ีได&จากการวิจัยเชิงปริมาณไปพัฒนา รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะหลัก คําอธิบายสมรรถนะ มาตรฐานสมรรถนะและโมดูลการพัฒนา สมรรถนะหลัก 
ประเมินสิ่งท่ีพัฒนาโดยการสัมมนากลุ!มย!อย (Focus group) โดยผู&ทรงคุณวุฒิ และการทดลอง
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลัก ผลการวิจัยพบว!าสามารถกําหนดสมรรถนะหลักแบ!งเป6น ๓ ด&าน 
ด&านละ ๓ องค�ประกอบ รวมเป6น ๙ องค�ประกอบ ๒๙ หน!วยสมรรถนะ และ ๑๒๕ หน!วยสมรรถนะ
ย!อย ได&แก!สมรรถนะ เพ่ือการดํารงชีวิตประกอบด&วยการพัฒนาอาชีพ สัญลักษณ�ในชีวิต สุขวิถีและ
ชีวิตพอเพียง สมรรถนะหลักเพ่ือการทํางานประกอบด&วยการแก&ปGญหา การทํางานร!วมกับผู&อ่ืน และ
การพัฒนาตนเองอย!างต!อเนื่องและสมรรถนะพ้ืนฐานประกอบด&วยการสื่อสาร การพัฒนาสมรรถนะ
หลักเพ่ือเตรียมคนเข&าสู!งาน จากการวิจัยพบว!ารูปแบบการพัฒนา สมรรถนะหลักท่ีเหมาะสมมี ๕ 
ข้ันตอนคือการวิ เคราะห�  การออกแบบ การพัฒนา การนําไปปฏิบั ติ และการประเมินผล 
ส!วนประกอบท่ีสําคัญของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักคือการกําหนด คําอธิบายสมรรถนะหลัก 
การกําหนดระดับของสมรรถนะหลักโดยแบ!งออกเป6น ๕ ระดับ การกําหนดมาตรฐานสมรรถนะหลัก



 
๙๓ 

และการจัดทําโมดูลการพัฒนาสมรรถนะหลัก กระบวนการพัฒนา สมรรถนะหลักท่ีสําคัญมี ๓ 
ข้ันตอนได&แก!การสร&างความตระหนัก การเรียนรู&แบบมีส!วนร!วม และการฝwกปฏิบัติ การประเมิน
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักโดยผู&ทรงคุณวุฒิพบว!าผู&ทรงคุณวุฒิ เห็นว!ารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะหลักมีความเหมาะสมสามารถนําไปใช&ในการพัฒนาสมรรถนะ ของแรงงานได&อย!างมี
ประสิทธิภาพ๑๒๕ 
 พัชราณี ฟtกทองพรรณ ได&วิจัยเรื่อง "แนวโน&มคุณลักษณะผู&นําท่ีพึงประสงค�ของ
ผู&บริหารโรงเรียนสตรีเอกชน" การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือหาแนวโน&มคุณลักษณะผู&นําท่ีพึง
ประสงค�ของผู&บริหารโรงเรียนสตรีเอกชน จากการคาดการณ�ในช!วงป� พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙ โดยใช&ท้ัง
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ มีข้ันตอนการศึกษาดังต!อไปนี้ ๑) การวิจัยเอกสารเพ่ือ
สร&างกรอบแนวคิดการวิจัย ๒) การวิจัยอนาคตแบบ (Ethnographic Delphi Futures Research) 
EDFR ทําโดยการสัมภาษณ�ผู&เชี่ยวชาญท่ีเป6นนักวิชาการและผู&ท่ีรอบรู&ด&านภาวะผู&นํา จํานวน ๒๑ คน 
นําข&อมูลจากการสัมภาษณ�มาสังเคราะห�เป6นแบบสอบถาม พร&อมแสดงคะแนนค!าความถ่ีท่ีได&จากการ
สัมภาษณ�ในแต!ละข&อส!งกลับเพ่ือประเมิน วิเคราะห�การกระจายของข&อมูลด&วยค!ามัธยฐาน (Median) 
และค!าพิสัยระหว!างควอไทล� (Interquartile Range) ๓) นําข&อมูลท่ีได&จากการทํา EDFR ไปใช&เป6น
สังเคราะห�เป6นแบบสอบถาม เพ่ือหาความคิดเห็นจากผู&ท่ีมีส!วนเก่ียวข&องกับโรงเรียนสตรีเอกชน 
(Stakeholder) ประกอบด&วย ผู&บริหารโรงเรียนสตรีเอกชนท่ัวประเทศ ตัวแทนครู ผู&ปกครอง และ
นักเรียนเก!า จํานวน ๓๘๑ คน ๔) นําข&อมูลท่ีได&จากผู&เชี่ยวชาญและผู&ท่ีมีส!วนเก่ียวข&องกับโรงเรียน
สตรีเอกชน มาวิเคราะห�ทางสถิติด&วยค!าเฉลี่ย (Mean) แล&วนําผลการวิเคราะห�ค!าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นมาเปรียบเทียบกัน พบว!า แนวโน&มคุณลักษณะผู&นําท่ีพึงประสงค�ของผู&บริหารโรงเรียนสตรี
เอกชน ในป� พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙ ประกอบด&วย คุณลักษณะผู&นํา ๕ ด&าน คือ (๑) ด&านความรู& (๒) ด&าน
ทักษะ (๓) ด&านทัศนคติ (๔) ด&านคุณธรรมจริยธรรม (๕) ด&านบุคลิกภาพ โดยผู&เชี่ยวชาญให&
ความสําคัญกับคุณลักษณะผู&นําด&านบุคลิกภาพสูงสุด รองลงมาเป6นด&านคุณธรรมจริยธรรม ส!วนผู&ท่ีมี
ส!วนเก่ียวข&องให&ความสําคัญกับด&านคุณธรรมจริยธรรมสูงสุด รองลงมาเป6นด&านทัศนคติ ในภาพรวม
ท้ังสองกลุ!มให&ความสําคัญกับคุณลักษณะด&านคุณธรรมจริยธรรมมากกว!า ด&านอ่ืนๆ โดยท่ีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค�ของผู&บริหารโรงเรียนสตรีเอกชนจะต&องประกอบด&วยคุณลักษณะด&านความรู&ในการ
พัฒนาหลักสูตรสําหรับกุลสตรีไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ทักษะการใช&จิตวิทยาและการปกครอง
นักเรียนหญิง ทัศนคติท่ีดีในการพัฒนาการศึกษาของสตรี การปลูกฝGงคุณธรรมจริยธรรม และความ
เป6นไทย๑๒๖ 
 วรกานต[ อินทรโสภา ได&วิจัยเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะความเป6นผู&นําทางการเรียนการ
สอนของผู&บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก" การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑) ศึกษาสมรรถนะความเป6น
ผู&นําทางการเรียนการสอนของผู&บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในปGจจุบัน และท่ีพึงประสงค� ๒) วิเคราะห�

                                                           
๑๒๕ เอนก เทียนบูชา, “การพัฒนาสมรรถนะหลักเพ่ือเตรียมคนเข&าสู!งาน”, วิทยานิพนธ[ครุศาสตร[

อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล&าพระนครเหนือ, ๒๕๕๒). 
๑๒๖ พัชราณี ฟGกทองพรรณ, “แนวโน&มคุณลักษณะผู&นําท่ีพึงประสงค�ของผู&บริหารโรงเรียนสตรีเอกชน”, 

วิทยานิพนธ[ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



 
๙๔ 

และจัดลําดับความต&องการจําเป6น ในการพัฒนาสมรรถนะความเป6นผู&นําทางการเรียนการสอนของ
ผู&บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ๓) พัฒนาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะความเป6นผู&นําทางการเรียนการ
สอนของผู&บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ!มตัวอย!าง เป6นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน ๓๙๐ โรงเรียน ได&จากการสุ!มกลุ!มตัวอย!างแบบหลาย
ข้ันตอน ผู&ให&ข&อมูลโรงเรียนละ ๓ คน คือผู&บริหารโรงเรียน ครูปฏิบัติหน&าท่ีหัวหน&างานบริหารวิชาการ 
และครูผู&สอน รวมผู&ให&ข&อมูลท้ังสิ้น ๑,๑๗๐ คน เครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ�แบบก่ึงโครงสร&าง วิเคราะห�ข&อมูลด&วยสถิติ ความถ่ี ร&อยละ ค!าเฉลี่ย ส!วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห�ข&อมูลความต&องการจําเป6นใช&ค!าดัชนี PNImodified วิเคราะห�ข&อมูลเชิงคุณภาพท่ีได&จากการ
สนทนากลุ!ม โดยใช&การจําแนกข&อมูล การเปรียบเทียบข&อมูลและการสร&างข&อสรุปแบบอุปนัย 
ผลการวิจัยพบว!า ๑) สมรรถนะความเป6นผู&นําทางการเรียนการสอนของผู&บริหารโรงเรียนขนาดเล็กใน
ปGจจุบันอยู!ในระดับสูงทุกด&าน และท่ีพึงประสงค�อยู!ในระดับสูงทุกด&านเช!นกัน ๒) ความต&องการจําเป6น
ในการพัฒนาสมรรถนะความเป6นผู&นําทางการเรียนการสอนของผู&บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ประกอบด&วย ๑๔ สมรรถนะ ๓๕ สมรรถนะย!อย และสมรรถนะท่ีมีความต&องการจําเป6นในการพัฒนา
โดยมีค!าดัชนี PNImodified สูงกว!าค!าดัชนี PNImodified เฉลี่ยของแต!ละด&านมีจํานวน ๔ สมรรถนะ ๑๐ 
สมรรถนะย!อย ดังนี้ (๑) การบริหารทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน (๒) การพัฒนาหลักสูตร (๓) การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู& และ (๔) การนิเทศและการประเมินผล ๓) แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะความเป6นผู&นําทางการเรียนการสอนของผู&บริหารโรงเรียนขนาดเล็กประกอบด&วย ๔๔ แนว
ทางการพัฒนาท่ีมีความเหมาะสม เป6นไปได& และสามารถนําไปใช&ประโยชน�ได&๑๒๗ 

สรุป จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับการพัฒนาสมรรถนะ ซ่ึงผู&วิจัยใช&เป6นกรอบในการ
วิจัยเรื่อง "พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส!วนตําบล ในการเสริมสร&างชุมชน
เข&มแข็ง" โดยนําแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะตามแนวศาสตร�แห!งการบริหาร เพ่ือบูรณาการ
สําหรับการพัฒนาสมรรถนะ ของนักวิชาการและนักวิจัย ได&แก! พัชราณี ฟGกทองพรรณ และวรกานต� 
อินทรโสภา มาวิเคราะห�แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของพระสังฆาธิการ ผู&วิจัยสรุปได&ว!า แนว
ทางการสัมภาษณ�เชิงลึก และการวิเคราะห�ข&อมูลความต&องการจําเป6นโดยใช&ค!าดัชนี PNImodified มี
ความสําคัญ เนื่องจากเป6นเครื่องมือท่ีสามารถนําไปแสวงหาสมรรถนะหลักและสมรรถนะย!อยในการ
ปฏิบัติงานขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินและสามารถใช&เป6นแนวทางในการนําไปบูรณาการกับการ
ใช&หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ในการเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง
ได&ต!อไป 

 
 
 

                                                           
๑๒๗ วรกานต� อินทรโสภา, “การพัฒนาสมรรถนะความเป6นผู&นําทางการเรียนการสอนของผู&บริหาร

เล็ก”, วิทยานิพนธ[ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๕). 

 



 
๙๕ 

ตารางท่ี ๒.๒๔  แสดงแนวคิดของนักวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับการพัฒนาสมรรถนะ 
 

นักวิจัยหรือแหล(งข�อมูล ผลการวิจัย 
เอนก เทียนบูชา, 
(๒๕๕๒) 

ได&วิจัยเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะหลักเพ่ือเตรียมคนเข&าสู!งาน" 
การวิจัยครั้งนี้พบว!า 
๑) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีเหมาะสมมี ๕ ข้ันตอนคือ
การวิเคราะห� การออกแบบ การพัฒนา การนําไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผล  
๒) ส!วนประกอบท่ีสําคัญของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักคือ 
การกําหนดคําอธิบายสมรรถนะหลัก การกําหนดระดับของ
สมรรถนะหลัก โดยแบ!งออกเป6น ๕ ระดับ การกําหนดมาตรฐาน
สมรรถนะหลักและการจัดทําโมดูลการพัฒนาสมรรถนะหลัก  
๓) กระบวนการพัฒนา สมรรถนะหลักท่ีสําคัญมี ๓ ข้ันตอนได&แก!
การสร&างความตระหนัก การเรียนรู&แบบมีส!วนร!วม และการฝwก
ปฏิบัติ 

พัชราณี ฟGกทองพรรณ,  
(๒๕๕๓) 

ได&วิจัยเรื่อง "แนวโน&มคุณลักษณะผู&นําท่ีพึงประสงค�ของผู&บริหาร
โรงเรียนสตรีเอกชน" การวิจัยครั้งนี้ได&หาแนวโน&มคุณลักษณะผู&นํา
ท่ีพึงประสงค�ของผู&บริหารฯ จากการคาดการณ�ในช!วงป� พ.ศ.
๒๕๕๔-๒๕๕๙ โดยใช&ท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปริมาณ มีข้ันตอนการศึกษาคือ  
๑. การวิจัยอนาคตแบบ (Ethnographic Delphi Futures 
Research) EDFR  
๒. นําข&อมูลท่ีได&จากการทํา EDFR ไปใช&เป6นสังเคราะห�เป6น
แบบสอบถาม เพ่ือหาความคิดเห็นจากผู&ท่ีมีส!วนเก่ียวข&อง  
พบว!า แนวโน&มคุณลักษณะผู&นําท่ีพึงประสงค�ฯ ประกอบด&วย 
คุณลักษณะผู&นํา ๕ ด&าน คือ  
(๑) ด&านความรู&  
(๒) ด&านทักษะ  
(๓) ด&านทัศนคติ  
(๔) ด&านคุณธรรมจริยธรรม  
(๕) ด&านบุคลิกภาพ  

วรกานต� อินทรโสภา, 
(๒๕๕๕) 

ได&วิจัยเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะความเป6นผู&นําทางการเรียนการ
สอนของผู&บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก" เครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย คือ  
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ�แบบก่ึงโครงสร&าง วิเคราะห�
ข&อมูลความต&องการจําเป6นใช&ค!าดัชนี PNI[subscript modified] 



 
๙๖ 

นักวิจัยหรือแหล(งข�อมูล ผลการวิจัย 
วิเคราะห�ข&อมูลเชิงคุณภาพท่ีได&จากการสนทนากลุ!ม โดยใช&การ
จําแนกข&อมูล การเปรียบเทียบข&อมูลและการสร&างข&อสรุปแบบ
อุปนัย ผลการวิจัยพบว!า ความต&องการจําเป6นในการพัฒนา
สมรรถนะความเป6นผู&นําทางการเรียนการสอนของผู&บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กประกอบด&วย ๑๔ สมรรถนะ ๓๕ สมรรถนะ
ย!อย แนวทางการพัฒนาสมรรถนะฯ มีความเหมาะสม เป6นไปได& 
และสามารถนําไปใช&ประโยชน�ได& 

 
 ๒.๕.๒ แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับแนวทางพุทธบูรณาการ 
 การศึกษาเพ่ือสร&าง พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส!วนตําบล 
ในการเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง ผู&วิจัยได&กําหนดขอบข!ายการศึกษาแนวทาง และข&อเสนอแนะการ
พัฒนา ท่ีสามารถประยุกต�กับการพัฒนาสมรรถนะได& เพ่ือให&สอดคล&องกับเรื่องท่ีผู&วิจัยทําการศึกษา 
ผู&วิจัยได&ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข&องดังต!อไปนี้ 
 ปราโมทย[ จันทร[บุญแก�ว ได&วิจัยเรื่อง "พุทธบูรณาการเพ่ือส!งเสริมยุทธศาสตร�การสร&าง
ความเข&มแข็ง ในการบริหารของสํานักงานตํารวจแห!งชาติ” ผลการวิจัยพบว!า ๑. การบริหารโดยยึด
หลักการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี อยู!ท่ีการมุ!งการปลูกฝGงทัศนคติต!อการไม!ยอมรับผู&ท่ีมีพฤติกรรม
ชั่วร&าย และการสร&างระบบการกําราบผู&ไม!เกรงกลัวความชั่ว เพ่ิมบทลงโทษท่ีน!ากลัวสําหรับผู&ท่ีมี
พฤติกรรมชั่วร&าย พร&อมกับยกย!องตํารวจท่ีดี ๒.ผู&มีส!วนเก่ียวข&องและประชาชนผู&รับบริการมีความพึง
พอใจต!อการบริหารงานของสํานักงานตํารวจแห!งชาติ อยู!ท่ีการฝwกหัดตนเอง การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารดี  การสร&างวัฒนธรรมองค�กรและเป�ดใจรับเสียงประชาชน ๓.กระบวนการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ อยู!ท่ีการปลูกพลังอุดมการณ�ของตํารวจในเกิดความรักและความศรัทธาในอาชีพ
ส!งเสริมความผูกพันในองค�กร และ ๔.ข&าราชการตํารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน&าท่ีและนํา
ระบบเทคโนโลยีมาใช&ในการบริหารจัดการอยู!ท่ีบุคลากรมีความฉลาด มีสติ ต้ังอยู!ในความไม!ประมาท 
พลิกวิกฤติให&เป6นโอกาสและรู& ท้ังตนเอง และฉลาดรู& เท!าทันในเทคโนโลยีเพ่ือใช&ในการบริการ
จัดการ๑๒๘ 
 พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน) ได&วิจัยเรื่อง "การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆ�
เพ่ือหนุนเสริมการแก&ไขปGญหาความยากจน" ผลการวิจัยพบว!า การศึกษาแนวคิดและกระบวนการ
ทํางานของพระสงฆ�นักพัฒนา พบว!า การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของพระสงฆ�ผ!านกระบวนการกลุ!ม 
ความเป6นเครือข!าย และการปฏิบัติงานจริงในชุมชน เป6นกระบวนการเสริมสร&างการเรียนรู&ผ!านการ
ทํางานท่ีสามารถพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆ�ได&อย!างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาความรู&
และทักษะท่ีทําให&เปลี่ยนแปลงทัศนคติของพระสงฆ�นักพัฒนาได& โดยผู&วิจัยได&จัดทําพจนานุกรมขีด
                                                           

๑๒๘ ปราโมทย� จันทร�บุญแก&ว, “พุทธบูรณาการเพ่ือส!งเสริมยุทธศาสตร�การสร&างความเข&มแข็ง ในการ
บริหารของสํานักงานตํารวจแห!งชาติ”, วิทยานิพนธ[พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

ตารางท่ี ๒.๒๔  แสดงแนวคิดของนักวิจัยท่ีเก่ียวขCองกับการพัฒนาสมรรถนะ (ต�อ) 
 



 
๙๗ 

ความสามารถ (Competency Dictionary) ซ่ึงการประเมินผลการพัฒนาพบว!าพระสงฆ�มีขีด
ความสามารถเพ่ิมข้ึนดังนี้ ๑) ด&านภูมิรู& ได&แก! ความรู&ด&านหลักพุทธธรรมและหลักเศรษฐศาสตร�แนว
พุทธ ๒) ด&านภูมิธรรม ได&แก! ความสามารถในการถ!ายทอดธรรมะ การประสานงาน และการใช&สื่อ
เทคโนโลยีของพระสงฆ�นักพัฒนา การมีผลงานท่ีปรากฎชัดเจนเด!นชัด และมีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน 
และ ๓) ด&านภูมิฐาน ได&แก! การปรับตัวและการวางตนท่ีเหมาะสม ความสามารถปรับตัวให&มี
บุคลิกภาพเป6นท่ีเคารพเลื่อมใส การปรับบทบาทการทํางาน การมีเทคนิควิธีการท่ีดี การวางตน
เหมาะสมเป6นท่ียอมรับ เป6นแบบอย!างแก!ชาวบ&าน และการเป6นพระต&นแบบการพัฒนาแก!พระสงฆ�รุ!น
ใหม!๑๒๙ 

คําพันธ[ อัครเนตร ได&วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตามหลักพุทธธรรม การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ!งหมายท่ัวไปเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามหลักพุทธธรรม โดยมีข้ันตอนการวิจัย ๓ ข้ันตอน ได&แก! ๑) ยกร!างรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักพุทธธรรม โดยการศึกษาพระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. 
๒๕๑๔ และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง ๒) พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลัก
พุทธธรรม โดยใช&เทคนิควิจัยเชิงคุณภาพแบบ EDFR (Ethnographic Felphi Future Research) 
ประยุกต� จากผู&เชี่ยวชาญ จํานวน ๒๑ คน และ ๓) ตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามหลักพุทธธรรม โดยการสัมมนาอิงผู&เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จากผู&เชี่ยวชาญ 
จํานวน ๑๐ คน ผลการวิจัยสรุปได&ดังนี้ ๑. การยกร!างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม
หลักพุทธธรรม จากการศึกษาพระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๑๔ และเอกสารงานวิจัยท่ี
เก่ียวข&อง สามารถสังเคราะห�องค�ประกอบของรูปแบบออกเป6น ๓ ด&าน ได&แก! ๑) ด&านมนุษย�หรือ
บุคลากร ๒) ด&านสังฆะหรือองค�กรและด&านเปoาหมายองค�กร และ ๓) ด&านพุทโธโลยีหรือนวัตกรรม
การบริหาร ๒. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักพุทธธรรม โดยใช&เทคนิค
วิจัยเชิงคุณภาพแบบ EDFR (Ethnographic Felphi Future Research)  ประยุกต� พบว!า
ผู&เชี่ยวชาญมีความเห็นให&ปรับปรุงองค�ประกอบของรูปแบบเป6น ๔ ด&าน ได&แก! ๑) ด&านมนุษย�หรือ
บุคลากร ๒) ด&านสังฆะหรือองค�กร ๓) ด&านเปoาหมายองค�กร และ ๔) ด&านพุทโธโลยีหรือนวัตกรรมการ
บริหาร นอกจากนี้ ผู&เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล&องมากท่ีสุดในประเด็นเรื่องการให&ความสําคัญสูงสุด
ในพระธรรม และในประเด็นเรื่อมนุษย�ประเสริฐได&ด&วยการพัฒนาตน ๓. การตรวจสอบรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักพุทธธรรม โดยการสัมนาอิงผู&เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 
พบว!า รูปแบบมีความเหมาะสมและสอดคล&องกับการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักพุทธ
ธรรม และผู&เชี่ยวชาญได&เสนอและปรับปรุงองค�ประกอบให&มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน๑๓๐ 

                                                           

๑๒๙ พระฐาณี ฐิตวิริโย, “การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆ�เพ่ือหนุนเสริมการแก&ไขปGญหาความ
ยากจน”, วิทยานิพนธ[ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร�, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม!โจ&, 
๒๕๕๒). 

๑๓๐ คําพันธ� อัครเนตร, “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพนฐานตามหลักพุทธธรรม”, 
วารสารศึกษาศาสตร[มหาวิทยาลัยนเรศวร, ป�ท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๐) : ๑๐-๑๓ 



 
๙๘ 

ปกรณ[ มหากันธา ได&วิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนการบริหารองค�กรปกครองส!วน
ท&องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ ผลการวิจัยพบว!า รูปแบบและกระบวนการบริหารองค�กรปกครองส!วน
ท&องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ มีลําดับข้ันตอน ได&แก! ๑) กําหนดยุทธศาสตร�การบริหารองค�กร ด&วยการ
ปลูกฝGงค!านิยมท่ีพึงประสงค� ๒) บูรณาการนําหลักการบริหารทางพุทธศาสนาและหลักการบริหาร
แบบธรรมมาภิบาล เพ่ือกําหนดค!านิยมท่ีพึงประสงค�ขององค�กร ๓) กําหนดวิธีการบริหารองค�กรให&
ความรู& โดยการสัมมนา ฝwกอบรม เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค�กร และ ๔) 
กําหนดลักษณะการบริหารท่ีพึงประสงค� เพ่ือเกิดประโยชน�ตน (องค�กร) เกิดประโยชน�ผู& อ่ืน 
(ประชาชน) และเกิดประโยชน�แก!ท้ังสองฝ�าย สามารถเป6นต&นแบบและเป6นแบบอย!างท่ีดีให&แก!องค�กร
อ่ืนๆ ต!อไป๑๓๑ 

 
สรุป จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับแนวทางพุทธบูรณาการ ซ่ึงผู&วิจัยใช&เป6นกรอบใน

การวิจัยเรื่อง "พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส!วนตําบล ในการเสริมสร&าง
ชุมชนเข&มแข็ง" โดยนําแนวคิดและข&อเสนอเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะเชิงพุทธ ของนักวิชาการและ
นักวิจัย ได&แก! ปราโมทย� จันทร�บุญแก&ว, พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน), คําพันธ� อัครเนตร และปกรณ� 
มหากันธา มาวิเคราะห�แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ผู&วิจัยสรุปได&ว!า พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะองค�การบริหารส!วนตําบล ในการเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง ควรพัฒนาด&วยวิธีการพัฒนาให&
องค�การบริหารส!วนตําบลมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน&าท่ี เพ่ือความพึงพอใจของประชาชน ท้ังใน
ด&านการบริหารงาน ภูมิรู& ภูมิธรรม และภูมิฐาน ครอบคลุมท้ังในด&านบุคลากร องค�กร เปoาหมาย และ
นวัตกรรมการบริหาร โดยใช&หลักพุทธธรรมเป6นฐาน ในการกําหนดค!านิยมท่ีพึงประสงค�ขององค�กร  
ตามแนวคิดหลักของพุทธธรรมท่ีกล!าวว!า มนุษย�ย!อมประเสริฐได&ด&วยการพัฒนาตน เพ่ือให&บุคลากรใน
องค�การบริหารส!วนตําบล มีสมรรถนะสูงในการพัฒนาท&องถ่ินได&ต!อไป 

 

ตารางท่ี ๒.๒๕ แสดงแนวคิดของนักวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับแนวทางพุทธบูรณาการ 
 

นักวิจัยหรือแหล(งข�อมูล ผลการวิจัย 
ปราโมทย� จันทร�บุญแก&ว, 
(๒๕๕๗) 

ได&วิจัยเรื่อง "พุทธบูรณาการเพ่ือส!งเสริมยุทธศาสตร�การสร&าง
ความเข&มแข็ง ในการบริหารของสํานักงานตํารวจแห!งชาติ " 
พบว!า องค�ประกอบของรูปแบบเป6น ๔ ด&าน ได&แก!  
๑) การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี 
๒) ผู&มีส!วนเก่ียวข&องและประชาชนผู&รับบริการมีความพึงพอใจต!อ
การบริหารงาน 
๓) กระบวนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
๔) ข&าราชการตํารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน&าท่ีและนํา

                                                           

๑๓๑ ปกรณ� มหากันธา, “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ”, 
วิทยานิพนธ[พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 
๙๙ 

นักวิจัยหรือแหล(งข�อมูล ผลการวิจัย 
ระบบเทคโนโลยีมาใช&ในการบริหารจัดการ 

พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน), 
(๒๕๕๒) 

ได&วิจัยเรื่อง "การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆ�เพ่ือหนุน
เสริมการแก&ไขปGญหาความยากจน" พบว!า สามารถสร&าง 
พจนานุกรมขีดความสามารถ (Competency Dictionary) ซ่ึง
การประเมินผลการพัฒนาพบว!าพระสงฆ�มีขีดความสามารถ
เพ่ิมข้ึนดังนี้  
๑)  ด& านภู มิรู&  ได&แก!  ความรู& ด& านหลักพุทธธรรมและหลัก
เศรษฐศาสตร�แนวพุทธ  
๒) ด&านภูมิธรรม ได&แก! ความสามารถในการถ!ายทอดธรรมะ การ
ประสานงาน และการใช&สื่อเทคโนโลยีของพระสงฆ�นักพัฒนา  
๓) ด&านภูมิฐาน ได&แก! การปรับตัวและการวางตนท่ีเหมาะสม เป6น
พระต&นแบบการพัฒนาแก!พระสงฆ�รุ!นใหม! 

คําพันธ� อัครเนตร, 
(๒๕๕๐) 

ได&วิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตามหลักพุทธธรรม" พบว!า ผู&เชี่ยวชาญมีความเห็นให&ปรับปรุง
องค�ประกอบของรูปแบบเป6น ๔ ด&าน ได&แก!  
๑) ด&านมนุษย�หรือบุคลากร  
๒) ด&านสังฆะหรือองค�กร  
๓) ด&านเปoาหมายองค�กร และ  
๔) ด&านพุทโธโลยีหรือนวัตกรรมการบริหาร  
นอกจากนี้ ผู&เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล&องมากท่ีสุดในประเด็น
เรื่องการให&ความสําคัญสูงสุดในพระธรรม และในประเด็นเรื่อง
มนุษย�ประเสริฐได&ด&วยการพัฒนาตน 

ปกรณ� มหากันธา, 
(๒๕๕๗) 

ได&วิจัยเรื่อง "รูปแบบและกระบวนการบริหารองค�กรปกครองส!วน
ท&องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ" พบว!า รูปแบบและกระบวนการ
บริหาร มีลําดับข้ันตอน ได&แก!  
๑) กําหนดยุทธศาสตร�การบริหารองค�กร  
๒) นําหลักพุทธศาสนาและหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล 
กําหนดค!านิยมท่ีพึงประสงค�ขององค�กร  
๓) กําหนดวิธีการบริหารองค�กรให&ความรู& เพ่ือพัฒนาตนเอง 
พัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค�กร  
๔) กําหนดลักษณะการบริหารท่ีพึงประสงค� เพ่ือเกิดประโยชน�ตน 
(องค�กร) เกิดประโยชน�ผู&อ่ืน (ประชาชน) และเกิดประโยชน�แก!ท้ัง
สองฝ�าย สามารถเป6นต&นแบบและเป6นแบบอย!างท่ีดีให&แก!องค�กร
อ่ืนๆ ต!อไป.  

ตารางท่ี ๒.๒๕ แสดงแนวคิดของนักวิจัยท่ีเก่ียวขCองกับแนวทางพุทธบูรณาการ (ต�อ) 



 
๑๐๐ 

 ๒.๕.๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับความเข�มแข็งของชุมชน 
 การศึกษาเพ่ือสร&าง พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส!วนตําบล 
ในการเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง ผู&วิจัยได&กําหนดขอบข!ายการศึกษาแนวคิดและหลักวิธีวิจัยท่ีเก่ียวกับ
ความเข&มแข็งของชุมชน เพ่ือให&สอดคล&องกับเรื่องท่ีผู&วิจัยทําการศึกษา ผู&วิจัยได&ศึกษางานวิจัยท่ี
เก่ียวข&องดังต!อไปนี้ 

 ปรียา โสภณา ได&วิจัยเรื่อง ปGจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต!อความเข&มแข็งของหมู!บ&านชุมชน
ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล!างของประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษา
ปGจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต!อความเข&มแข็งของหมู!บ&านชุมชนชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล!าง 
ขอบเขตการดําเนินการวิจัย แบ!งการศึกษาออกเป6น ๓ ระยะ คือ ระยะท่ี ๑ เป6นการวิจัยเชิงสํารวจ
สภาพปGญหา เครื่องมือคือแบบสอบถาม กลุ!มตัวอย!าง ๓๘๗ หมู!บ&าน จํานวน ๒,๓๙๒ คน ในพ้ืนท่ี
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม สุรินทร� และศรีสะเกษ ระยะท่ี ๒ เป6นการวิเคราะห�ข&อมูล
และกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาความเข&มแข็งหมู!บ&านชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล!างด&วยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป เพ่ือหาค!าสถิติบรรยาย และการวิเคราะห�โครงสร&าง
ความสัมพันธ�เชิงเส&นกําหนดตัวแปรศึกษาไว& ๖ ตัวแปร ระยะท่ี ๓ เป6นการปฏิบัติการแบบมีส!วนร!วม
ของภาคีพัฒนาในการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาความเข&มแข็งของหมู!บ&านชุมชนชนบทในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล!าง ดําเนินการในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม สุรินทร� และศรี
สะ เกษ ผลการวิ จั ยพบว! า  ปGจจั ย ท่ี มีผลต!อความเข&มแ ข็งของหมู!บ& านชุมชนชนบทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล!างเรียงตามลําดับของความสําคัญ คือ ๑) บุคคล ๒) ครัวเรือน ๓) กองทุน
ชุมชน ๔) กลุ!มองค�กรชุมชน ๕) เครือข!ายองค�กรชุมชน โดยมีความสัมพันธ�ทางโครงสร&าง ดังนี้  
๑. บุคคลท่ีมีอิทธิพลทางตรงต!อกองทุนชุมชน เครือข!ายองค�กรชุมชน ๒. ครัวเรือนมีอิทธิพลทางตรง
กับกองทุนชุมชน เครือข!ายองค�กรชุมชน ๓. กลุ!มองค�กรชุมชนมีอิทธิพลทางตรงกับกองทุนชุมชน กลุ!ม
องค�กรชุมชน ๔. บุคคล ครัวเรือน และกลุ!มองค�กรชุมชน ต!างมีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ&อมต!อ
ความเข&มแข็งของหมู!บ&านชุมชนโดยมีอิทธิพลทางตรงมากกว!าทางอ&อมท้ัง ๓ ปGจจัย๑๓๒ 

รัชการย[ วิชชุรังศรี ได&วิจัยเรื่อง การศึกษาแนวคิดและตัวชี้วัดความเข&มแข็งของชุมชน : 
กรณีศึกษาชุมชนบ&านนาหว&า ตําบลนาหว&า อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซ่ึงได&รับสนับสนุนทุนวิจัยจาก
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห!งชาติ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาแนวคิดและตัวชี้วัด
ความเข&มแข็งของชุมชนในงานพัฒนาชนบท โดยศึกษาจากชุมชนบ&านนาหว&า ตําบลนาหว&า อําเภอจะ
นะ จังหวัดสงขลา  โดยการเก็บข&อมูลเอกสารการสัมภาษณ�บุคคลท่ีเก่ียวข&อง ได&แก! คณะกรรมกากลุ!ม
ออมทรัพย�เพ่ือการผลิตบ&านนาหว&า กรรมการกองทุนต!าง ๆ สมาชิกกลุ!มออมทรัพย�และผู&ทรงคุณวุฒิท่ี
เก่ียวข&อง ซ่ึงสรุปการศึกษาได&คือ ๑. แนวคิดในการก!อต้ังกลุ!มออมทรัพย�บ&านนาหว&า กลุ!มออมทรัพย�
บ&านนาหว&า ก!อต้ังเม่ือวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๒๒ โดยรับแนวคิดมาจากกรมการพัฒนาชุมชน  
มีสมาชิกเริ่มก!อต้ัง ๕๖ คน และมีเงิน ๘๖๐ บาท ปGจจุบันมีสมาชิก ๑,๗๖๐ คน มีเงิน ๓๔ ล&านกว!า
                                                           

๑๓๒ ปรียา โสภณา, “ปGจจัยเชิงสาเหตุ ท่ีมีผลต!อความเข&มแข็งของหมู!บ&านชุมชนชนบทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล!างของประเทศไทย”, วิทยานิพนธ[ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร�การพัฒนา
ภูมิภาค, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๓). 



 
๑๐๑ 

บาท และกองทุนสวัสดิการรวม ๘๓ กองทุน โดยใช&หลักในการบริหารกองทุน คือไม!จ!ายเงินต&น แต!ใช&
เฉพาะดอกเบ้ียไว&สมทบกองทุน ป�ละ ๑๐ เปอร�เซ็นต� ๒. แนวคิดเรื่องกระบวนกรเรียนรู&ขององค�กร
ชุมชนท่ีส!งผลต!อการพัฒนาองค�กรและชุมชนบ&านนาหว&า มีการศึกษาศักยภาพชุมชน ได&แก! คน 
ความรู& ทรัพยากร โดยใช&กระบวนการเรียนรู&และหลักในการวิเคราะห� ๓ ข้ันตอน คือ ๑. การเรียนรู&
เพ่ือรู&จักตัวเอง ๒. การเรียนรู&โลกภายนอก (นอกชุมชน) ๓. การนําข&อมูลจากการเรียนรู&จากโลก
ภายนอกมาวิเคราะห�เพ่ือการกําหนดทิศทางในการพัฒนาองค�กรและชุมชน ๓. ตัวชี้วัดความเข&มแข็ง
ของชุมชน ชุมชนจะเข&มแข็งได& ต&องประกอบไปด&วย ๕ ประเด็นหลัก คือ ๑. ผู&นําชุมชน ๒. การเป6น
ชุมชนเรียนรู& สมาชิกในชุมชนมีการเรียนรู&ร!วมกัน ๓.การจัดการชุมชนท่ีดีโดยมีโครงสร&างการบริหาร
การจัดการตนเอง ๔. การพ่ึงตนเองได&และมีการพัฒนาแบบยั่งยืน ๕. การมีศักยภาพในชุมชน๑๓๓ 

สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ ได&วิจัยเรื่อง ตัวชี้วัดความเข&มแข็งของชุมชนและปGจจัยท่ีมี
อิทธิพลต!อความเข&มแข็งของชุมชน ซ่ึงได&รับสนับสนุนทุนวิจัยโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑) พัฒนาตัวชี้วัดความเข&มแข็งของชุมชน 
และ ๒) วิเคราะห�ปGจจัยท่ีมีอิทธิพลต!อความเข&มแข็งของชุมชน เพ่ือเป6นแนวทางในการกําหนด
ยุทธศาสตร�การเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็งของประเทศให&ดําเนินไปได&อย!างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดความ
เข&มแข็งของชุมชนท่ีเหมาะสมในการศึกษานี้มีจํานวนท้ังสิ้น ๕๑ ตัว จําแนกตามมิติของปGจจัยทุน  
๔ ด&าน คือ ทุนการเงิน/ทุนท่ีสร&างข้ึน ทุนมนุษย� ทุนทางสังคม และ ทุนธรรมชาติ โดยชุมชนตัวอย!าง 
๓๒ ชุมชนจําแนกตามระดับ ค!าดัชนีความเข&มแข็งของชุมชนท่ีพัฒนาข้ึนจากตัวชี้วัดตามมิติของปGจจัย
ทุนท้ังสี่ด&าน ได& ๖ กลุ!ม คือ กลุ!มท่ีหนึ่งมีทุนธรรมชาติ และทุนมนุษย�ในระดับสูง กลุ!มท่ีสองมีทุนทาง
สังคมในระดับสูง กลุ!มท่ีสามมีทุนการเงิน/ทุนท่ีสร&างข้ึน ทุนทางสังคม และทุนมนุษย�ในระดับสูง กลุ!ม
ท่ีสี่มีทุนทางสังคมและทุนการเงิน/ทุนท่ีสร&างข้ึนในระดับสูง กลุ!มท่ีห&ามีทุนมนุษย�ในระดับสูง และ 
กลุ!มท่ีหกมีทุนมนุษย� ทุนธรรมชาติ และทุนทางการเงิน/ท่ีสร&างข้ึนในระดับสูง ปGจจัยท่ีมีผลต!อความ
เข&มแข็งของชุมชนประกอบด&วย ๑) ปGจจัยภายในชุมชน ได&แก! การมีแหล!งเผยแพร!ข&อมูลข!าวสาร การ
ฝwกอบรมภายในชุมชน การส!งเสริมการออม และลดภาระหนี้ของครัวเรือน ๒) กระบวนการท่ีมี
รากฐานจากชุมชน ได&แก! การท่ีสมาชิกในครัวเรือนไปประกอบอาชีพนอกชุมชนและส!งรายได&กลับมา 
การย&ายกลับมาประกอบอาชีพในชุมชน และการมีส!วนร!วมของประชาชน และ ๓) กระบวนการ
สนับสนุนจากภายนอกชุมชน ได&แก! การมีงบประมาณและความช!วยเหลือด&านต!างๆ ให&แก!องค�กรกลุ!ม
ในชุมชน๑๓๔ 

สมบูรณ[ ธรรมลังกา ได&วิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชนโดยใช&
ภูมิปGญญาท&องถ่ินเป6นฐานในจังหวัดเชียงราย การวิจัยครั้งนี้เป6นการศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงราย
โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ ๑) ศึกษาบริบททางด&านสังคมการเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ของชุมชนท่ี

                                                           

๑๓๓ รัชการย� วิชชุรังศรี, การศึกษาแนวคิดและตัวช้ีวัดความเข&มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ&านนา
หว&า ตําบลนาหว&า อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา, รายงานการวิจัย, กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห!งชาติ, ๒๕๔๗), หน&า ๘๑. 

๑๓๔ สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ, ตัวช้ีวัดความเข&มแข็งของชุมชนและปGจจัยท่ีมีอิทธิพลต!อความเข&มแข็ง
ของชุมชน, รายงานการวิจัย, (ขอนแก!น: มหาวิทยาลัยขอนแก!น, ๒๕๕๐), หน&า ๖๕. 



 
๑๐๒ 

เข&มแข็ง ๒) ศึกษาการใช&ภูมิปGญญาท&องถ่ินเป6นฐานในการสร&างความเข&มแข็งของชุมชน ๓) ศึกษา
ปGจจัยท่ีมีผลต!อความเข&มแข็งของชุมชน ๔) พัฒนารูปแบบการเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชนโดย
ใช&ภูมิปGญญาท&องถ่ินเป6นฐาน ๕) จัดทํากลยุทธ�การนํารูปแบบการเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชน
โดยใช&ภูมิปGญญาท&องถ่ินเป6นฐาน การวิจัยนี้เป6นการวิจัยท้ังในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยในเชิง
คุณภาพผู&วิจัยเก็บข&อมูลโดยใช&การสังเกต การสัมภาษณ� ผู&นําชุมชน ผู&นํากลุ!ม ผู&ทรงคุณวุฒิ และ
ปราชญ�ชาวบ&าน วิเคราะห�ข&อมูลโดยการสรุป และการจําแนกประเภทของข&อมูล ในเชิงปริมาณผู&วิจัย
ได&เก็บข&อมูลโดยใช&แบบสอบถามกับกลุ!มตัวอย!างท่ีเป6นผู&นําชุมชน จํานวน ๔๐๐ คน วิเคราะห�ข&อมูล
โดยค!าสถิติ ค!าร&อยละ ค!าเฉลี่ย ค!าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว!า ใน
บริบททางด&านสังคมของชุมชนท่ีเข&มแข็งในจังหวัดเชียงราย เป6นสังคมแบบเครือญาติ มีโครงสร&างทาง
สังคมเป6นท้ังแนวราบและแนวต้ัง ทางด&านการเมือง มีการกระจายอํานาจแบ!งการปกครองชุมชนเป6น
หมวดหรือคุ&มชุมชนต!างๆ ทางด&านวัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมท่ี
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และทางด&านเศรษฐกิจ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ�เป6นต&นทุนในการ
ผลิต มีการรวมกลุ!มเพ่ือการผลิต การจําหน!ายผลผลิตเพ่ือส!งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน การใช&ภูมิ
ปGญญาท&องถ่ินเป6นฐานในการเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชน ในจังหวัดเชียงราย มีอาทิเช!นภูมิ
ปGญญาท&องถ่ิน ด&านผู&นําชุมชน การเรียนรู&และการถ!ายทอดความรู&การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติการ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ส!วนปGจจัยท่ีมีผลต!อความเข&มแข็งของชุมชน มีปGจจัยสําคัญคือ 
กระบวนการเรียนรู&ของชุมชน ระบบเครือข!าย ระบบความสัมพันธ�ในชุมชน และภูมิปGญญาท&องถ่ิน ใน
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชนโดยใช&ภูมิปGญญาท&องถ่ินเป6นฐานได&ใช&ปGจจัย
ต!างๆเหล!านี้มากําหนดรูปแบบการเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดความเข&มแข็งของ
ชุมชน ส!วนกลยุทธ�การนํารูปแบบการเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชนโดยใช&ภูมิปGญญาท&องถ่ินเป6น
ฐาน ได&แก! กลยุทธ�การบริหารจัดการชุมชน กลยุทธ�การมีส!วนร!วมของชุมชน กลยุทธ�การสร&าง
กระบวนการเรียนรู& กลยุทธ�การสร&างเครือข!าย และกลยุทธ�สร&างจิตสํานึกรักบ&านเกิด๑๓๕ 

 
สรุป จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับความเข&มแข็งของชุมชน ซ่ึงผู&วิจัยใช&เป6นกรอบใน

การวิจัยเรื่อง "พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส!วนตําบล ในการเสริมสร&าง
ชุมชนเข&มแข็ง" โดยนําแนวคิดเก่ียวกับความเข&มแข็งของชุมชน เพ่ือบูรณาการสําหรับการใช&ตัวชี้วัด
เพ่ือเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชน ของนักวิชาการและนักวิจัย ได&แก! ปรียา โสภณา, รัชการย� 
วิชชุรังศรี, สุมาลี สันติพลวุฒิ และสมบูรณ� ธรรมลังกา  มาวิเคราะห�แนวทางการประยุกต�ใช&ตัวชี้วัด
ความเข&มแข็งของชุมชน ในองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ผู&วิจัยสรุปได&ว!า ปGจจัยท่ีมีผลต!อความเข&มแข็ง
ของชุมชน คือ  บุคคล ครัวเรือน และกลุ!มองค�กรชุมชน ท้ังท่ีเป6น ปGจจัยภายในชุมชน กระบวนการท่ี
มีรากฐานจากชุมชน และกระบวนการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน โดย ตัวชี้วัดความเข&มแข็งของ
ชุมชน คือ การเรียนรู&ร!วมกัน โครงสร&างการบริหารการจัดการตนเอง การพ่ึงตนเองได&และมีการ
                                                           

๑๓๕ สมบูรณ� ธรรมลังกา, “รูปแบบการเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชนโดยใช&ภูมิปGญญาท&องถ่ินเป6นฐาน
ในจังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ[ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ๒๕๕๖). 



 
๑๐๓ 

พัฒนาแบบยั่งยืน รวมท้ังการมีศักยภาพในชุมชน มีความสําคัญ เนื่องจากเป6นเครื่องมือท่ีสามารถ
นําไปศึกษาการใช&หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะหลักในองค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน ท่ีมีผล
ต!อผลการปฏิบัติงานส!งเสริมความเข&มแข็งของชุมชน และสามารถใช&เป6นแนวทางในการนําไปบูรณา
การกับการสร&าง พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส!วนตําบล ในการเสริมสร&าง
ชุมชนเข&มแข็ง โดยใช&หลักพุทธธรรมเป6นฐาน ได&ต!อไป 

 

ตารางท่ี ๒.๒๖ แสดงแนวคิดของนักวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับการประยุกต�ใช&หลักพุทธธรรม 
 

นักวิจัยหรือแหล(งข�อมูล ผลการวิจัย 
ปรียา โสภณา, 
(๒๕๕๓) 

ได&วิจัยเรื่อง "ปGจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต!อความเข&มแข็งของหมู!บ&าน
ชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล!างของประเทศไทย" 
ผลการวิจัยพบว!า บุคคล ครัวเรือน และกลุ!มองค�กรชุมชน ต!างมี
อิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ&อมต!อความเข&มแข็งของหมู!บ&านชุมชน
โดยมีอิทธิพลทางตรงมากกว!าทางอ&อมท้ัง ๓ ปGจจัย 

รัชการย� วิชชุรังศรี, 
(๒๕๔๗, หน&า ๘๑) 

ได&วิจัยเรื่อง "การศึกษาแนวคิดและตัวชี้วัดความเข&มแข็งของชุมชน : 
กรณีศึกษาชุมชนบ&านนาหว&า ตําบลนาหว&า อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา" ผลการวิจัยพบว!า ตัวชี้วัดความเข&มแข็งของชุมชน ต&อง
ประกอบไปด&วย ๕ ประเด็นหลัก คือ  
๑) ผู&นําชุมชน  
๒) การเป6นชุมชนเรียนรู& สมาชิกในชุมชนมีการเรียนรู&ร!วมกัน  
๓) การจัดการชุมชนท่ีดีโดยมีโครงสร&างการบริหารการจัดการตนเอง  
๔) การพ่ึงตนเองได&และมีการพัฒนาแบบยั่งยืน  
๕) การมีศักยภาพในชุมชน 

สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ, 
(๒๕๕๐, หน&า ๖๕) 

ได&วิจัยเรื่อง "ตัวชี้วัดความเข&มแข็งของชุมชนและปGจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต!อความเข&มแข็งของชุมชน" ผลการวิจัยพบว!า ปGจจัยท่ีมีผลต!อความ
เข&มแข็งของชุมชนประกอบด&วย  
๑) ปGจจัยภายในชุมชน  
๒) กระบวนการท่ีมีรากฐานจากชุมชน และ  
๓) กระบวนการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน ได&แก!  การมี
งบประมาณและความช!วยเหลือด&านต!างๆ ให&แก!องค�กร/กลุ!มใน
ชุมชน 

สมบูรณ� ธรรมลังกา, 
(๒๕๕๖) 

ได&วิจัยเรื่อง "รูปแบบการเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชนโดยใช&
ภูมิปGญญาท&องถ่ินเป6นฐานในจังหวัดเชียงราย " ผลการวิจัยพบว!า กล
ยุทธ�การนํารูปแบบการเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชนโดยใช&ภูมิ
ปGญญาท&องถ่ินเป6นฐาน ได&แก! กลยุทธ�การบริหารจัดการชุมชน กล
ยุทธ�การมีส!วนร!วมของชุมชน กลยุทธ�การสร&างกระบวนการเรียนรู& 



 
๑๐๔ 

นักวิจัยหรือแหล(งข�อมูล ผลการวิจัย 
กลยุทธ�การสร&างเครือข!าย และกลยุทธ�สร&างจิตสํานึกรักบ&านเกิด 

 
สรุป จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข&องในครั้งนี้ ผู&วิจัยได&ทําการศึกษาจากงานวิจัยท่ี

เก่ียวข&องกับ การประยุกต�ใช&หลักพุทธธรรม ความเข&มแข็งของชุมชน และงานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับ แนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานในองค�การ พบว!ามีการศึกษาโดยมุ!งเน&นวัตถุประสงค�ท่ีสําคัญเพ่ือ ๑) 
ศึกษาวิเคราะห� สังเคราะห� เพ่ือหาองค�ประกอบท่ีมีสมรรถนะเอ้ือต!อการบริหารและปฏิบัติงานใน
องค�การภาคเอกชน และในองค�การสถานศึกษาภาครัฐ ๒) ศึกษาการใช&รูปแบบท่ีมีสมรรถนะเอ้ือต!อ
การบริหารและปฏิบัติงานในองค�การภาคเอกชน รวมท้ังในองค�การสถานศึกษาภาครัฐ ๓) ศึกษา
สํารวจเพ่ือเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค�กรท่ีส!งผลต!อประสิทธิผลขององค�กร รวมท้ัง ๔) ศึกษาเพ่ือ
กําหนดหาตัวชี้วัดความเข&มแข็งของชุมชนในรูปแบบกรณีศึกษา โดยใช&วิธีการวิจัย เชิงคุณภาพ เชิง
ปริมาณ และการวิจัยเชิงผสมท้ังการวิจัยเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ เพ่ือความเท่ียงตรงของข&อมูลมาก
ข้ึน เครื่องมือท่ีนํามาใช&ในการวิจัย ประกอบด&วย การใช&แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ� เทคนิคเดลฟาย 
การประชุมผู&เชี่ยวชาญ และการสนทนากุ!ม ใช&สถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห�ข&อมูล เนื้อหาสําคัญใน
การวิจัย คือ การศึกษาองค�ประกอบของรูปแบบท่ีมีสมรรถนะเอ้ือต!อการบริหารและปฏิบัติงานใน
องค�การ การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบท่ีมีสมรรถนะเอ้ือต!อการบริหารและปฏิบัติงานในองค�การ 
ในการนําไปพัฒนาประยุกต�ใช&ในการบริหารของผู&บริหาร และบุคลากรในองค�การ โดยสิ่งท่ียังคงเป6น
ปGญหาสําคัญในการแสวงหาวิธีในการเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็ง รวมท้ังการแสวงหารูปแบบท่ีมี
สมรรถนะเอ้ือต!อการบริหารและปฏิบัติงานในองค�การภาครัฐ เพ่ือเสริมสร&างความเข&มแข็งให&ชุมชน 
คือยังคงขาดความชัดเจนในกระบวนการเสริมสร&างชุมชนเข&มแข็งโดยองค�การภาครัฐ และการเสริม
สมรรถนะในการบริหารและการปฏิบัติงานในองค�การภาครัฐ เพ่ือเสริมสร&างความเข&มแข็งให&ชุมชน 
ยังคงขาดความชัดเจนในข้ันตอนและกระบวนการเช!นเดียวกัน ดังนั้น เหตุผลสําคัญในการศึกษาวิจัย
ท้ังหมดดังท่ีกล!าวมานี้ จึงเป6นไปเพ่ือต&องการสร&างรูปแบบการประยุกต�ใช&หลักพุทธธรรมในสมรรถนะ
หลักขององค�กรปกครองส!วนท&องถ่ิน เพ่ือสามารถปรับกระบวนทัศน�ใหม!ในการพัฒนา ให&มีสมรรถนะ
ท่ีเอ้ือต!อการเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชนได&อย!างยั่งยืนนั่นเอง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๒.๒๖ แสดงแนวคิดของนักวิจัยท่ีเก่ียวขCองกับการประยุกต�ใชCหลักพุทธธรรม (ต�อ) 



 
๑๐๕ 

 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการหลอมรวมแนวคิดทิศทางการศึกษาและผลการวิจัยของผู&วิจัยตามแนวคิดดังกล!าว

ข&างต&น สามารถสรุปเป6นกรอบแนวคิด (conceptual framework) ได&ดังแผนภาพท่ี ๒.๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 

สภาพสมรรถนะ 
ขององค�การบริหารส�วนตําบล 
ในการเสริมสรCางชุมชนเขCมแข็ง 

 

สมรรถนะหลัก อบต. 
(Core Competencies) 

๑. การมุ�งผลสัมฤทธ์ิ ๒.การยึดมั่น
ในความถูกตCองและจริยธรรม  
๓.ความเขCาใจในองค�กรและ

ระบบงาน ๔.การบริการเปSนเลิศ  
๕. การทํางานเปSนทีม 

 

 

หลักพุทธธรรม 
- อิทธิบาท ๔, - ฆราวาสธรรม ๔,  

- ภาวนา ๔, - สังคหวัตถุ ๔,  
- พรหมวิหาร ๔ 

 

แนวทาง 
“พุทธบูรณาการ 

เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ 
องคGการบริหาร 

ส0วนตําบล  
ในการเสริมสร�าง 
ชุมชนเข�มแข็ง” 

 

๑. ความเขCาใจในองค�กรและระบบงาน
เชิงพุทธบูรณาการ 
๒. การบริการเปSนเลิศเชิงพุทธบูรณา
การ 
๓. การทํางานเปSนทีมเชิงพุทธบูรณา
การ 
๔. การมุ�งผลสัมฤทธ์ิเชิงพุทธบูรณาการ 
๕. การยดึมั่นในความถูกตCองและ
จริยธรรมเชิงพุทธบูรณาการ 
 

จัดลําดับสมรรถนะที่จําเปSน (PNIM
odified ) 

ต�อการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล  
ในการเสริมสรCางชุมชนเขCมแข็ง 



บทท่ี ๓ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการ
เสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง” ครั้งนี้ เป.นการวิจัยผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบด%วย 
รูปแบบการวิจัย ประชากรและกลุ มตัวอย าง เครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข%อมูล และการ
วิเคราะห�ข%อมูล โดยผู%วิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับ ๕ ข้ันตอน ดังนี้  

  ๓.๑ รูปแบบการวิจัย  
 ๓.๒ ประชากรและกลุ มตัวอย าง 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข%อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห�ข%อมูลและสถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห�ข%อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการ
เสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง” ผู%วิจัยได%ใช%รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ประกอบด%วย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช%วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ท่ีใช%เทคนิควิเคราะห�เอกสาร (Documentary 
Analysis) เทคนิคการสัมภาษณ�เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร%าง (In-depth Interview Semi-Structure) 
และเทคนิคการสนทนากลุ มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป.นหลัก และสนับสนุนด%วยการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative)  

     การวิจัยครั้งนี้ ใช%รูปแบบการเก็บข%อมูลและวิเคราะห� ด%วยวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ท้ังเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ด%วยการใช%แบบสอบถาม (Questionnaire) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด%วยการสัมภาษณ�ผู%ให%ข%อมูลสําคัญ เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร%าง (In-depth 
Interview Semi-Structure)  เนื่องจากการสร%างแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเชิงพุทธบูรณาการฯ  
มีลักษณะเป.นนามธรรม ซ่ึงเหมาะสมกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมากกว า แต ในครั้งนี้ ผู%วิจัยได%เลือกใช%
การวิจัยเชิงปริมาณร วมด%วย เพ่ือลดแนวโน%มความความลําเอียงของข%อมูล สร%างความม่ันใจในการ
ใช%ได%ของผลท่ีได%จากการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือยืนยันสนับสนุนให%ข%อมูลเชิงคุณภาพมีความถูกต%อง
น าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน๑ เพ่ือให%ได%ข%อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเป.น สําหรับการหาลักษณะร วม (Common 

                                                           

๑ สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ� และกรรณิการ� สุขเกษม, วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัยป!ญหา 
ป!จจุบันและการวิจัยอนาคตกาล, (กรุงเทพมหานคร : เฟfgองฟhา, ๒๕๔๗), หน%า ๒๙๐. 



๑๐๗ 

 

Character) และข%อสรุปร วม (Common Conclusion)  ความเป.นไปได%ของพุทธบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง 

การวิจัยครั้งนี้เป.นการวิจัยท่ีใช%รูปแบบ การวิจัยและพัฒนา (Research & Development: 
R&D) ผู%วิจัยได%กําหนดกรอบข้ันตอนการดําเนินการวิจัย (Deva's Timeline for Success)  
ไว% ๗ ลําดับข้ัน  ดังแผนภูมิต อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๓.๑ แสดงแผนภูมิข้ันตอนในการวิจัย 

ขั้นท่ี ๑ ศึกษาวิเคราะห�เอกสาร/ แนวคิด ทฤษฎี 

ขั้นท่ี ๓ สัมภาษณ�ผู%ให%ข%อมูลสําคัญ 
 

 โดยเทคนิคการสัมภาษณ�แบบกึ่งโครงสร%าง  
(Semi-Structured Interview)   

เพื่อกําหนดองค�ประกอบ และความสอดคล%อง 
องค�ประกอบสมรรถนะฯ 

 

ขั้นท่ี ๔ สังเคราะห�และพัฒนา ร างองค�ประกอบสมรรถนะเบ้ืองต%น 
“การพัฒนาสมรรถนะเชิงพุทธบูรณาการ ขององค�การบริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง”  

 

ขั้นท่ี ๓ ศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษา  
“สภาพสมรรถนะปsจจุบันและสมรรถนะท่ีพึง
ประสงค� ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการ

เสริมสร%างชุมชนเข%มแข็งขององค�การบริหารส วน
ตําบลในปsจจุบัน” 

ขั้นท่ี ๖ ปรับแก%องค�ประกอบ ยืนยันแนวทางฯ 
 วิเคราะห� ความเหมาะสม  

ความเป.นไปได% หาลักษณะร วม (Common Character) และ ข%อสรุปร วม (Common Conclusion) ของ 
“พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง”  

โดยทํา Focus Group ผู�ทรงคุณวุฒิ  

 

ขั้นท่ี ๗ สังเคราะห� ปรับแก% กําหนด และนําเสนอรูปแบบ 
พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง 

 

“พุทธบูรณาการเพื่อการพฒันาสมรรถนะองค4การบริหารส5วนตําบล  
ในการเสริมสร7างชุมชนเข7มแข็ง” 

ขั้นท่ี ๕ แปลผล วิเคราะห�จัดลําดับความสําคัญความต%องการจําเป.นขององค�ประกอบสมรรถนะฯ   
จากผลการวิจยัเชิงประจักษ� (ปริมาณ) โดยใช�สูตร Modified Priority Needs Index (PNI Modified) 

ขั้น Developm
ent 

ขั้น  Research
 

ขั้นท่ี ๒ สร%างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ� 
เพื่อกําหนดองค�ประกอบ ตัวแปรการพฒันาสมรรถนะ  

ทดสอบความสอดคล�อง IOC โดยผู�เช่ียวชาญ 



๑๐๘ 

 

ข้ัน Research ดําเนินการดังนี้ 
 ๑) ศึกษาวิเคราะห�เอกสาร บูรณาการแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข%อง เพ่ือกําหนด

กรอบแนวคิดการศึกษา   
  ๒) สร%างแบบสอบถามเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยกําหนดองค�ประกอบ

สมรรถนะฯ ทดสอบความสอดคล%องโดยการใช%เทคนิค IOC เพ่ือหาความมีคุณภาพของเครื่องมือ
วิจัย โดยผู%เชี่ยวชาญ 

  ๓) กําหนดองค�ประกอบ และความสอดคล%อง ของ "การพัฒนาสมรรถนะเชิงพุทธ
บูรณาการ ขององค�การบริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง" ด%วยการสัมภาษณ�ผู%ให%
ข%อมูลสําคัญ โดยใช%เทคนิคการสัมภาษณ�แบบก่ึงโครงสร%าง (Semi-Structured Interview)   

 ๔) ศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือยืนยันสนับสนุนให%ข%อค%นพบเชิงคุณภาพ ให%มีความถูกต%อง
น าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน ด%วยการแจกแบบสอบถาม เพ่ือศึกษา “สมรรถนะปsจจุบันและสมรรถนะท่ีพึง
ประสงค�ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ขององค�การบริหารส วนตําบล”  

 ๕) สังเคราะห�และพัฒนา ร างองค�ประกอบสมรรถนะเบ้ืองต%น ของ "พุทธบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง"  

 
ข้ัน Development ดําเนินการดังนี้ 

  ๖) แปลผล วิเคราะห�จัดลําดับความสําคัญความต%องการจําเป.นของ "พุทธบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง" ท่ีควรจะเป.น
ในอนาคต จากผลการวิจัยเชิงประจักษ� (ปริมาณ) โดยใช%สูตร Modified Priority Needs Index 
(PNI Modified) 

 ๗) ปรับแก%องค�ประกอบ ยืนยันแนวทางฯ วิเคราะห� ข%อเสนอแนะ ความเหมาะสม 
และความเป.นไปได% หาลักษณะร วม (Common Character) และข%อสรุปร วม (Common 
Conclusion)  ของ “แบบจําลองพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วน
ตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง”  โดยทํา Focus Group Discussion กับผู%ทรงคุณวุฒิ ผู%มี
ส วนได%เสีย และหน วยงานท่ีเก่ียวข%อง  (stakeholder) ด%วยการสนทนากลุ มเฉพาะ  (Focus 
Group Discussion) โดยใช%เทคนิคการประชุมแบบมีส วนร วมอย างสร%างสรรค� (Appreciation 
Influence Control)  

 ๘) สังเคราะห� ปรับแก% กําหนด และนําเสนอ "พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง"  

 

นอกจากนี้ ผู%วิจัยยังได%กําหนดกรอบแผนภูมิแนวคิด เพ่ือความเข%าใจภาพรวมของข้ันตอน
งานวิจัยครั้งนี้ ดังแผนภูมิต อไปนี้ 

 
 



๑๐๙ 

 

กรอบแผนภูมิกรอบแนวคิดในการวิจัยในภาพรวม ข้ันตอนการสร%าง “พุทธบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี ๓.๒ แผนภูมิแนวคิดภาพรวมข้ันตอนการวิจัย 

 
 

 

ศึกษา / วิเคราะห4เอกสาร พัฒนารูปแบบฯ 

ศึกษา/วิเคราะห�เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ 
พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะฯ  
ครอบคลุมประเด็นต อไปนี้ 
๑. องค4ประกอบของสมรรถนะตามแนว
พระพุทธศาสนาและภาคราชการ 

- องค�ประกอบฯ ตามแนวพระพุทธศาสนา 

- องค�ประกอบฯ ในภาคราชการ 

๒. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามแนว
พระพุทธศาสนาและศาสตร4แห5งการบริหาร  

- รูปแบบฯ ตามแนวพระพุทธศาสนา 

- รูปแบบฯ ในภาคราชการ 

๓. วิธีการพัฒนาสมรรถนะตามแนวพระพุทธศาสนา
และศาสตร4แห5งการบริหาร  

- การศึกษา, การกําหนดสมรรถนะ, วิธีปฏิบัติ, 
นโยบายการนําไปใช% ฯลฯ 

พัฒนารูปแบบ พุทธบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาสมรรถนะฯ  ครอบคลุม 

๑. ความเหมาะสม-สอดคล%องของสมรรถนะ
พุทธ-อบต-ชุมชนเข%มแข็งฯ ในปsจจุบัน  

๒. การจัดลําดับความสําคัญความต%องการ
จําเป.นด%านสมรรถนะของ อบต.ฯ 

๓. ความเป.นไปได% วิธีการ และแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะของ อบต.ฯ 
 

โครงร5างรูปแบบฯ 

สังเคราะห4และนําเสนอรูปแบบฯ 

พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค4กรปกครองส5วนท7องถ่ิน 
ในการเสริมสร7างชุมชนเข7มแข็ง 



๑๑๐ 

 

๓.๒ ประชากรและกลุ5มตัวอย5าง 
 ประชากรและกลุ มตัวอย างท่ีใช%ในการวิจัยครั้งนี้ แบ งออกเป.น ๒ กลุ ม ได%แก  ประชากร
และกลุ มตัวอย างท่ีใช%สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และประชากรและกลุ มตัวอย างท่ีใช%สําหรับการวิจัย
เชิงคุณภาพ เรียงตามประเภทของประชากรและกลุ มตัวอย าง ดังนี้ 

 ก. ประชากรและกลุ5มตัวอย5างสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
 โดยใช%แบบสอบถาม เพ่ือวิเคราะห�จัดลําดับความสําคัญความต%องการจําเป.นด%าน

สมรรถนะฯ โดยใช%สูตร Modified Priority Needs Index (PNI Modified) ผู%วิจัยดําเนินการ
ออกแบบเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับใช%เก็บรวบรวมข%อมูลจากการสุ มประชากร
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  ดังนี้ 

๑) ประชากรสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากรท่ีกําหนดในการศึกษาครั้งนี้ ได%ศึกษาในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘ 

ได%แก  ปลัดองค�การบริหารส วนตําบล (อบต.) ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล าง ๕ จังหวัด ได%แก จังหวัด
อุตรดิตถ�, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร รวมจํานวน ๓๓๕ 
แห ง๒ โดยการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาจากประชากรท้ังหมด รวมจํานวน ๓๓๕ คน ดังตารางต อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๓.๑  แสดงจํานวนประชากร 

 

ท่ี องค4การบริหารส5วนตําบล 
ประชากร 

(แห5ง) 
 

ผู7ให7ข7อมูล 
(คน) 

๑ จังหวัดอุตรดิตถ� ๕๓  ๕๓ 
๒ จังหวัดพิษณุโลก ๗๖  ๗๖ 
๓ จังหวัดสุโขทัย ๖๙  ๖๙ 
๔ จังหวัดกําแพงเพชร ๖๔  ๖๔ 
๕ จังหวัดพิจิตร ๗๓  ๗๓ 
  รวม ๓๓๕  ๓๓๕ 
 

ข. ประชากรและกลุ5มตัวอย5างท่ีใช7สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ   
การวิจัยเรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการ

เสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง เพ่ือให%ได%ข%อมูลเชิงคุณภาพ ผู%วิจัยใช%เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพด%วย 
เทคนิคการสัมภาษณ�เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร%าง (In-depth Interview Semi-Structure) และเทคนิค
                                                           

๒ กรมส งเสริมการปกครองท%องถ่ิน, ข7อมูลจํานวนองค4กรปกครองส5วนท7องถิ่น ข7อมูล ณ วันท่ี ๙ 
มีนาคม ๒๕๕๘, [ออนไลน�]. แหล งท่ีมา : http://www.dla.go.th/work/abt/summarize.jsp [๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙]. 



๑๑๑ 

 

การสนทนากลุ มเฉพาะ (Focus group discussion) แบ งออกเป.น ๒ กลุ ม ดังกล าวแล%วข%างต%น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑) ประชากรและกลุ5มตัวอย5างท่ีใช7เทคนิคการสัมภาษณ4เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร7าง (In-
depth Interview Semi-Structure)  

ประชากรผู%ให%ข%อมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือการศึกษารวบรวมข%อมูลประกอบการ
วิเคราะห� ในการกําหนดกรอบแนวคิดการศึกษา องค�ประกอบ และความสอดคล%อง ของสมรรถนะ
องค�การบริหารส วนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ท่ีเหมาะสมใน
ปsจจุบัน ตรวจสอบความเป.นไปได%และความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติ  

โดยผู%วิจัยกําหนดคุณสมบัติผู%ให%ข%อมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือตอบวัตถุประสงค�
การวิจัยเป.น ๕ ด%าน แบ งเป.นผู%ให%ข%อมูลสําคัญท่ีเป.นผู%เชี่ยวชาญด%านพระพุทธศาสนา ผู%ให%ข%อมูลสําคัญ
ท่ีเป.นผู%บริหารองค�กรปกครองส วนท%องถ่ินผู%มีผลงานการสร%างชุมชนเข%มแข็ง ผู%ให%ข%อมูลสําคัญท่ีเป.น
ผู%ปฏิบัติงานระดับสูงในองค�กรปกครองส วนท%องถ่ิน และผู%ให%ข%อมูลสําคัญท่ีเป.นผู%นําท%องท่ีและผู%นําใน
ภาคส วนชุมชน ในเขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัย  

โดยผู%วิจัยเลือกกลุ มผู%ให%ข%อมูลสําคัญ ผู%สามารถให%ข%อมูล (Key Informants) แบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยกําหนดจํานวนผู%ให%ข%อมูลสําคัญ เพ่ือให%ได%ค าท่ียอมรับ ๐.๐๒ ในช วงการ
กระจาย ๐.๔๘ – ๐.๔๖ ตามเทคนิคการใช%จํานวนผู%ให%ข%อมูลสําคัญของ Macmillan๓ ได%จํานวน   
๒๒  รูปหรือคน ซ่ึงสอดคล%องกับคุณสมบัติตามท่ีผู%วิจัยระบุไว% ดังนี้  

๑.๑) ผู7ให7ข7อมูลสําคัญท่ีเป\นผู7เช่ียวชาญด7านพระพุทธศาสนา เป.นพระสังฆาธิการ ผู%มี
ความเชี่ยวชาญในด%านหลักพุทธธรรม ในเขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัย จํานวน ๔ รูป ดังนี้ 

 รูปท่ี ๑ พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตําแหน งรองเจ%าคณะภาค ๕ (พิษณุโลก, อุตรดิตถ�, ตาก, 
สุโขทัย) 

 รูปท่ี ๒ พระราชวิมลเมธี, ดร. (บุญโรจน4 จนฺทป`ฺโ` ป.ธ.๙) วัดราษฎร�ศรัทธา
ธรรม พระอารามหลวง อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตําแหน งเจ%าคณะจังหวัดสุโขทัย 

 รูปท่ี ๓ พระราชวชิรเมธี, ดร. (วีระ วรปญโ` ป.ธ.๙) วัดพระบรมธาตุ พระอาราม
หลวง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ตําแหน งรองเจ%าคณะจังหวัดกําแพงเพชร 

 รูปท่ี ๔ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม ป.ธ.๙) วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง 
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ� ตําแหน งรองเจ%าคณะจังหวัดอุตรดิตถ� 

๑.๒) ผู7ให7ข7อมูลสําคัญท่ีเป\นผู7บริหารองค4กรปกครองส5วนท7องถ่ินผู7มีผลงานการสร7าง
ชุมชนเข7มแข็ง  เช น เป.นผู%บริหารระดับสูงในองค�กรปกครองส วนท%องถ่ิน ท่ีได%รับผลงานรางวัลด%าน
การเสริมสร%างเครือข าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมถึง เป.นผู%บริหารระดับสูงในองค�กรปกครอง

                                                           

๓ Macmillan, Thomas T, “The Delphi Technique.”, Paper Presented at the annual 
meeting of the California Junior Colleges Associations Committee on Research and 
Development, (Monterey : University of California, 1971) : 3-5. 



๑๑๒ 

 

ส วนท%องถ่ิน ท่ีมีสมรรถนะด%านการพัฒนาเพ่ือเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็งเป.นท่ีประจักษ� ในเขตพ้ืนท่ี ๆ 
ทําการวิจัย จํานวน ๔ คน ดังนี้ 

คนท่ี ๕ นายวิชาญ มาแพ นายกองค�การบริหารส วนตําบลแม ลาด จังหวัดกําแพงเพชร 
ผู%มีส วนในการดําเนินการสร%างนวัตกรรมโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความเป.นเลิศเพ่ือเสริมสร%างชุมชน
เข%มแข็ง ขององค�การบริหารส วนตําบลแม ลาด จนทําให%องค�การบริหารส วนตําบลแม ลาด อําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ได%รับรางวัลพระปกเกล%าทองคํา ประจําป� ๒๕๕๑ ด%านการเสริมสร%าง
เครือข าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม และรางวัลองค�กรปกครองส วนท%องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ี
ดี ประจําป� ๒๕๕๗ ด%านการส งเสริมอาชีพอีกด%วย๔ 

คนท่ี ๖ จ5าสิบเอกสะท7าน อ่ิมอยู5 นายกองค�การบริหารส วนตําบลย านยาว จังหวัดพิจิตร 
ผู%มีส วนในการดําเนินการสร%างนวัตกรรมโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความเป.นเลิศเพ่ือเสริมสร%างชุมชน
เข%มแข็ง ขององค�การบริหารส วนตําบลย านยาว จนทําให%องค�การบริหารส วนตําบลย านยาว อําเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตร เป.นองค�การบริหารส วนตําบลแห งเดียวในจังหวัดพิจิตร ท่ีได%รับรางวัลใบประกาศ
เกียรติคุณฯ จากสถาบันพระปกเกล%า ประจําป� ๒๕๕๐  

คนท่ี ๗ นายบุญทา จันทะคุณ นายกองค�การบริหารส วนตําบลชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก ผู%มีส วนในการดําเนินการสร%างนวัตกรรมโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความเป.นเลิศเพ่ือ
เสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ขององค�การบริหารส วนตําบลชาติตระการ จนทําให%องค�การบริหารส วน
ตําบลชาติตระการ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป.นองค�การบริหารส วนตําบลแห งเดียวใน
จังหวัดพิษณุโลก ท่ีได%รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณฯ จากสถาบันพระปกเกล%า ประจําป� ๒๕๔๙ ๕ 

คนท่ี ๘ นายนรินทร4 ไกรบุตร รองนายกองค�การบริหารส วนตําบลบ%านหลุม จังหวัด
สุโขทัย ผู%มีส วนในการดําเนินการสร%างนวัตกรรมการบริหารงาน ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง ของมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซ่ึงพระเจ%าวรวงศ�เธอ พระองค�เจ%า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร%อมด%วยพระเจ%าหลานเธอ พระองค�เจ%าพัชรกิติยาภา ได%เสด็จมา
ติดตามความคืบหน%าในพ้ืนท่ีด%วยพระองค�เอง ในป� ๒๕๕๓  และองค�การบริหารส วนตําบลบ%านหลุมมี
การสานต อจนทําให%ได%รับเลือกจากกรมส งเสริมการปกครองท%องถ่ิน ให%เป.นองค�การบริหารส วนตําบล
ต%นแบบ ๑ ใน ๙ แห งของจังหวัดสุโขทัย ท่ีมีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําป� ๒๕๕๕ และยังได%รับรางวัลสร%างสรรค�เมืองสุโขทัยให%เป.นเมืองน าอยู  ประจําป� ๒๕๕๖๖ 

คนท่ี ๙ นายปรีชาพัทร4 วิเชียรสรรค4 รองนายกองค�การบริหารส วนตําบลเนินปอ  
จ.พิจิตร ผู%มีส วนในการดําเนินการสร%างนวัตกรรมการบริหารงาน ตามความในมาตรา ๖๗ วรรคสอง 

                                                           

๔ องค�การบริหารส วนตําบลแม ลาด, อบต.แม5ลาด ได7รับรางวัล อปท.ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ปi 
๕๗. [ออนไลน�]. แหล งท่ีมา : http://maelad.go.th/index.php [๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 

๕ สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, รางวัลพระปกเกล7า. [ออนไลน�]. แหล งท่ีมา : http://www 
.tlg.rmutt.ac.th/?p=๔๘๕ [๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 

๖ กรมส งเสริมการปกครองท%องถ่ิน, เทศบาลและองค4การบริหารส5วนตําบลต7นแบบในโครงการ
พัฒนาองค4กรปกครองส5วนท7องถิ่นต7นแบบ ท่ีมีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 
(กรุงเทพมหานคร : กรมส งเสริมการปกครองท%องถ่ิน, ๒๕๕๖), หน%า ๑๒. 



๑๑๓ 

 

หมวดสิทธิชุมชน แห งรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ด%วยการสร%าง
กระบวนการเรียนรู%ร วมกัน (Collaborative Learning) ระหว างอปท.ต%นแบบ กับ อปท.เครือข าย
ดําเนินการ โดยใช%หลักการแนวคิดการจัดการความรู% (Knowledge Management ; KM) จนทําให%
องค�การบริหารส วนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร ได%รับการพัฒนาเป.นองค�กรปกครองส วนท%องถ่ินต%นแบบ
ของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล%อม ในป� ๒๕๕๖๗ 

๑.๓) ผู7ให7ข7อมูลสําคัญท่ีเป\นผู7ปฏิบัติงานระดับสูงในองค4กรปกครองส5วนท7องถ่ิน ใน
เขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัย จํานวน ๔ คน ดังนี้ 

คนท่ี ๑๐ นางสาวสมพร ขอนทอง ปลัดองค�การบริหารส วนตําบลคุยบ%านโอง อําเภอ
พรานกระต าย จังหวัดกําแพงเพชร ผู%มีส วนในการดําเนินการสร%างนวัตกรรมการบริหารงาน จนทําให%
องค�การบริหารส วนตําบลคุยบ%านโอง ได%รับเลือกเป.นองค�การบริหารส วนตําบลต%นแบบ ท่ีนําแผน
ชุมชนสู การพัฒนาท%องถ่ินได%ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด๘ 

คนท่ี ๑๑ นางสาวชนม4ปกรณ4 เพ็งศิริ หัวหน%าสํานักงานปลัด องค�การบริหารส วนตําบล
แม ลาด จังหวัดกําแพงเพชร ผู%ปฏิบัติงานระดับสูงในองค�กรปกครองส วนท%องถ่ิน ผู%มีส วนในการ
ดําเนินการสร%างนวัตกรรมโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความเป.นเลิศเพ่ือเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ของ
องค�การบริหารส วนตําบลแม ลาด จนทําให%องค�การบริหารส วนตําบลแม ลาด อําเภอคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร ได%รับรางวัลพระปกเกล%าทองคํา ประจําป� ๒๕๕๑ ด%านการเสริมสร%างเครือข าย รัฐ 
เอกชน และประชาสังคม และรางวัลองค�กรปกครองส วนท%องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําป� 
๒๕๕๗ ด%านการส งเสริมอาชีพ๙ 

คนท่ี ๑๒ นางพสชนัน ฉลอม หัวหน%ากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตําแหน ง
นักพัฒนาชุมชน ประจําองค�การบริหารส วนตําบลวังดิน อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ� ผู%มีส วนในการ
ดําเนินการสร%างนวัตกรรมการบริหารงาน จนทําให%องค�การบริหารส วนตําบลวังดิน ได%รับเลือกจาก
กรมส งเสริมการปกครองท%องถ่ิน ให%เป.นองค�การบริหารส วนตําบลต%นแบบ ท่ีนําแผนชุมชนสู การ
พัฒนาท%องถ่ินได%ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด๑๐ 

คนท่ี ๑๓ นายวิญ`ู เคียนย่ีคิ้ว หัวหน%ากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค�การ
บริหารส วนตําบลย านยาว จังหวัดพิจิตร ผู%มีส วนในการดําเนินการสร%างนวัตกรรมโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีมีความเป.นเลิศเพ่ือเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ขององค�การบริหารส วนตําบลย านยาว จนทํา

                                                           

๗ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, องค4กรปกครองส5วนท7องถิ่นต7นแบบของการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล7อม ประจําปi ๒๕๕๖, (นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข), หน%า ๘-๙. 

๘ กรมส งเสริมการปกครองท%องถ่ิน, รายชื่อเทศบาลและองค4การบริหารส5วนตําบลต7นแบบเปlาหมาย 
ท่ีนําแผนชุมชนสู5การพัฒนาท7องถิ่นได7ตามเกณฑ4ท่ีกําหนด ปiงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕, [ออนไลน�]. แหล งท่ีมา : 
http://www.dla.go.th/work/kpinow/1assure/2555/KPI%203.2.pdf [๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 

๙ องค�การบริหารส วนตําบลแม ลาด, อบต.แม5ลาด ได7รับรางวัล อปท.ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี  
ปi ๕๗. [ออนไลน�]. แหล งท่ีมา : http://maelad.go.th/index.php [๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 

๑๐ กรมส งเสริมการปกครองท%องถ่ิน, รายชื่อองค4การบริหารส5วนตําบลต7นท่ีมีการนําแผนชุมชนสู5การ
พัฒนาท7องถิ่นได7ตามเกณฑ4ท่ีกําหนด, (กรุงเทพมหานคร : กรมส งเสริมการปกครองท%องถ่ิน, ๒๕๕๖), หน%า  ๗. 



๑๑๔ 

 

ให%องค�การบริหารส วนตําบลย านยาว อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป.นองค�การบริหารส วนตําบลแห ง
เดียวในจังหวัดพิจิตร ท่ีได%รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณฯ จากสถาบันพระปกเกล%า ประจําป� ๒๕๕๐  

๑.๔) ผู7ให7ข7อมูลสําคัญท่ีเป\นผู7นําท7องท่ีและผู7นําในภาคส5วนชุมชน ในเขตพ้ืนท่ี ๆ  
ทําการวิจัย จํานวน ๔ คน ดังนี้ 

คนท่ี ๑๔ นายไพทูรย4 พรหมน7อย นายกสมาคมกํานันผู%ใหญ บ%านจังหวัดอุตรดิตถ� ผู%
หน%าท่ีสําคัญในการเป.นกลไกขับเคลื่อนการประสานและดําเนินงานพัฒนางานด%านชุมชนเข%มแข็ง 
ระหว างการปกครองท%องท่ี และการปกครองส วนท%องถ่ินในจังหวัดอุตรดิตถ�  

คนท่ี ๑๕ นายวิเชียร แสงสิน ผู%ใหญ บ%านน้ําพ้ี หมู ท่ี ๓ ตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน 
จังหวัดอุตรดิตถ�  ในเขตพ้ืนท่ีบริการขององค�การบริหารส วนตําบลน้ําพ้ี ผู%มีส วนสําคัญในการเป.นกลไก
ขับเคลื่อนสร%างให%ชุมชนน้ําพ้ี สามารถพ่ึงตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได%ท้ังเรื่องป�า 
เกษตร และเศรษฐกิจ จนทําให%ชุมชนน้ําพ้ีเป.นตําบลแห งเดียวของจังหวัดอุตรดิตถ� ท่ีได%รับเลือกให%เป.น
ตําบลเข%มแข็งต%นแบบ ตามโครงการรักษ�ป�า สร%างคน ๘๔ ตําบล วิถีพอเพียง ของบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) ในป� พ.ศ. ๒๕๕๔๑๑  

คนท่ี ๑๖ นายวันชัย บุญญา ผู%นํากลุ มชุมชนต%นแบบด%านภูมิปsญญาท%องถ่ินพ่ึงตนเอง  
ผู%ได%รับรางวัลคลังปsญญาผู%สูงอายุดีเด นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� และ 
ผู% ได%รับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนคุณาธร" ผู% ทําคุณประโยชน�ต อกระทรวงวัฒนธรรม จาก
รัฐมนตรีว าการกระทรวงวัฒนธรรม ประจําป� ๒๕๕๒๑๒  ในเขตพ้ืนท่ีบริการองค�การบริหารส วนตําบล
คลองกระจง จ.สุโขทัย 

คนท่ี ๑๗ นายประสิทธิ์ เผือกนาค ผู%นําชุมชน และสมาชิกสภาองค�การบริหารส วน
ตําบลเนินปอ จ.พิจิตร ผู%นํากลุ มชุมชนต%นแบบด%านเก้ือกูลสวัสดิการอนามัยสิ่งแวดล%อม ผู%มีส วนในการ
เป.นภาคีชุมชนเข%มแข็ง ร วมสร%างนวัตกรรมการบริหารงาน จนทําให%องค�การบริหารส วนตําบลเนินปอ 
จ.พิจิตร ได%รับการพัฒนาเป.นองค�กรปกครองส วนท%องถ่ินต%นแบบของการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล%อม 
ในป� ๒๕๕๖ 

คนท่ี ๑๘ นายทศพล แซ5เตีย ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลบ%านหลุม ผู%นํากลุ มชุมชน
ต%นแบบด%านนวัตกรรมกิจกรรมการมีส วนร วมสานสัมพันธ�สามวัยสร%างชุมชนเข%มแข็ง ทําให%องค�การ
บริหารส วนตําบลบ%านหลุม จ.สุโขทัย เป.นต%นแบบ ๑ ใน ๙ แห งของจังหวัดสุโขทัย ท่ีมีการบริหารงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป� ๒๕๕๕ และยังได%รับรางวัลสร%างสรรค�เมืองสุโขทัยให%
เป.นเมืองน าอยู  ประจําป� ๒๕๕๖๑๓ 

                                                           

๑๑บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), โครงการรักษ4ปpา สร7างคน ๘๔ ตําบล วิถีพอเพียง , 
(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.), หน%า ๑๕. 

๑๒ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม. (๒๕๕๒, ๒ ตุลาคม). ผู7ได7รับประกาศเกียรติคุณผู7ทําคุณประโยชน4ต5อ
กระทรวงวัฒนธรรมประจําปi ๒๕๕๒ [นายวันชัย บุญญา]. 

๑๓ กรมส งเสริมการปกครองท%องถ่ิน, เทศบาลและองค4การบริหารส5วนตําบลต7นแบบในโครงการ
พัฒนาองค4กรปกครองส5วนท7องถิ่นต7นแบบ ท่ีมีการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, หน%า  ๘. 



๑๑๕ 

 

๑.๕) ผู7ให7ข7อมูลสําคัญท่ีเป\นนักวิชาการผู7มีผลงานด7านพัฒนาสมรรถนะ จํานวน ๔ 
คน ดังนี้ 

คนท่ี ๑๙ ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย4   ผู%อํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน  
คนท่ี ๒๐ นายอมร  กีรติสุนทร   ผู%อํานวยการศูนย�ฝ�กอบรมฯ สถาบันพัฒนาบุคลากร

ท%องถ่ิน 
คนท่ี ๒๑ นางสาวเพ็ญแข  ศรีสุทธิกุล  ผู%อํานวยการสํานักเสริมสร%างความเข%มแข็ง

ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 
คนท่ี ๒๒ นายจําเริญ แหวนเพ็ชร  ผู%อํานวยการกลุ มงานส งเสริมการบริหารจัดการ

ชุมชน สํานักเสริมสร%างความเข%มแข็งชุมชน 
๒) ประชากรและกลุ5มตัวอย5างท่ีใช7เทคนิคการสนทนากลุ5มเฉพาะ (Focus group 

discussion) โดยใช%เทคนิคการประชุมแบบมีส วนร วมอย างสร%างสรรค� (Appreciation Influence 
Control) ระหว างผู%มีส วนได%เสีย หรือ stakeholders ซ่ึงผู%วิจัยจัดเวทีรับฟsงความคิดเห็น 
ข%อเสนอแนะ และหาข%อสรุป จากผู%ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข%อง จากแนวทางการพัฒนาท่ีสังเคราะห�ข้ึนจาก
ผลการวิจัย เพ่ือศึกษารวบรวมข%อมูลประกอบการวิเคราะห� หาลักษณะร วม (Common Character) 
และข%อสรุปร วม (Common Conclusion)  รูปแบบ พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การ
บริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ท่ีควรจะเป.นในปsจจุบัน   

โดยพิจารณาเลือกพ้ืนท่ีตัวอย างระดับจังหวัด ๑ จังหวัด ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ 
และ ๑๘  โดยพิจารณาเลือกองค�การบริหารส วนตําบล และผู%ทรงคุณวุฒิท่ีสามารถให%ข%อมูลสําคัญใน
จังหวัดนั้นๆ ซ่ึงต%องมีคุณสมบัติดังต อไปนี้ คือ  

- เป.นผู%มีส วนได%ส วนเสียหลัก (key stakeholders) ผู%ซ่ึงสามารถมีอิทธิพลท่ีสําคัญ หรือมี
ความสําคัญต อความสําเร็จ ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค�การบริหารส วนตําบล  ในแนวทาง
พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง  
ท่ีสังเคราะห�ข้ึนจากผลการวิจัย ในเขตพ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัย  

- เป.นผู%ทรงคุณวุฒิท่ีมีส วนเก่ียวข%อง หรือท่ีมีหน%าท่ีโดยตรงในการสนับสนุนดูแล และ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค�การบริหารส วนตําบล  ในแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ท่ีสังเคราะห�ข้ึนจากผลการวิจัย 
ในเขตพ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัย  

โดยผู%วิจัยเลือก องค�การบริหารส วนตําบลหาดสองแคว ในจังหวัดอุตรดิตถ� ซ่ึงเป.น
องค�การบริหารส วนตําบล (อบต.) ต%นแบบ ท่ีได%รับรางวัลแห งความเป.นเลิศด%านการบริหารราชการ
แบบมีส วนร วม “ภาคประชาชนเข%มแข็ง” จากสถาบันพระปกเกล%า ในป� ๒๕๕๑๑๔  ซ่ึงเป.นจังหวัดท่ี
ผู%วิจัยเลือกเป.นพ้ืนท่ีในการทําสนทนากลุ ม แบ งเป.น ผู%ทรงคุณวุฒิด%านพระพุทธศาสนาท่ีเป.นพระ
สังฆาธิการผู%มีบทบาทการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี จํานวน ๒ รูป, ผู%ทรงคุณวุฒิท่ีเป.นผู%เชี่ยวชาญด%าน 

                                                           

๑๔  สถาบันพระปกเกล%า, ฐานข7อมูลรางวัลพระปกเกล7า, [ออนไลน�]. แหล งท่ีมา : http://award. 
kpi.ac.th  [๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 



๑๑๖ 

 

รัฐประศาสนศาสตร� จํานวน ๒ รูปหรือคน, ผู%ทรงคุณวุฒิท่ีเป.นผู%บริหารองค�กรปกครองส วนท%องถ่ินผู%มี
ผลงานการสร%างชุมชนเข%มแข็ง จํานวน ๓ คน, ผู%ทรงคุณวุฒิท่ีเป.นผู%ปฏิบัติงาน และมีผลงานการสร%าง
ชุมชนเข%มแข็งในองค�กรปกครองส วนท%องถ่ิน จํานวน ๓ คน และผู%ทรงคุณวุฒิท่ีเป.นผู%นําท%องท่ีและ
ผู%นําในภาคส วนชุมชน จํานวน ๒ คน รวมจํานวน ๑๒ รูปหรือคน๑๕  ดังนี้ 
  

ตารางท่ี ๓.๒  ประชากรและกลุ มตัวอย างท่ีใช%เทคนิคการสนทนากลุ มเฉพาะ 
 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล  ตําแหน5ง หน5วยงาน 
๑ พระปsญญากรโมลี  

(นิพนธ� ป�ฺญาสาโร, ดร.) 
นักวิชาการผู%เช่ียวชาญด%านรัฐประศาสน
ศาสตร� และพระพุทธศาสนา 

เจ%าคณะจังหวัดอุตรดิตถ�, เจ%า
อาวาสวัดท าไม%เหนือ อ.พิชัย 

๒ พระครูศรีปุณยาคม  
(พเยาว� ปุ�ฺญาคโม ป.ธ.๗) 

เจ%าอาวาสวัดมงคลนิมิตร อ.ตรอน เจ%าคณะตําบลข อยสูง อ.ตรอน, 
ประธานกลุ มเครอืข ายพระสงฆ�
นักพัฒนาสหายธรรมท าเหนอื  
จ.อุตรดิตถ� 

๓ พระใบฎีกาธนชัย ฐิตสีโล เจ%าอาวาสวัดหมู ห%าสามัคคี อ.ตรอน ประธานกลุ มจิตอาสาเยาวชน 
ตรอน ต.บ%านแก ง อ.ตรอน 

๔ ดร.วีระชัย โชคลาภานันต� นักวิชาการผู%เช่ียวชาญ 
ด%านรัฐประศาสนศาสตร� 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร� 

๕ นายพงษ�เทพ ชัยอ อน นายกองค�การบริหารส วนตําบล องค�การบริหารส วนตําบล
หาดสองแคว 

๖ นายนเรศ ทีระแนว รองนายกองค�การบริหารส วนตําบล องค�การบริหารส วนตําบล
หาดสองแคว 

๗ นายอภิเดช อินต�ะวิชัย ปลัดองค�การบริหารส วนตําบลหาดสอง
แคว  

องค�การบริหารส วนตําบล
หาดสองแคว 

๘ นางสาวณัทปภา จันทร�หอม หัวหน%าส วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

องค�การบริหารส วนตําบล
หาดสองแคว 

๙ นายธาตรี โล วิทยานนท� ผู%ช วยเจ%าพนักงานพัฒนาชุมชน องค�การบริหารส วนตําบล
หาดสองแคว 

๑๐ นางราตรี ปานสว าง พัฒนาการอาํเภอตรอน  
(นักวิชาการพัฒนาชุมชน) 

กระทรวงมหาดไทย 

๑๑ นายชวโรจน� วงค�ชุมพันธ� ปลัดอําเภอตรอน 
(เจ%าพนักงานปกครองชํานาญการ) 

กระทรวงมหาดไทย 

๑๒ นางสาววิภาพร  ชันยาสูบ ผู%ใหญ บ%านหมู  ๒ ต.หาดสองแคว กระทรวงมหาดไทย 

                  
                โดยผู%วิจัยจะนําข%อมูลจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข%องกับการวิจัย 
ข%อมูลจากการวิเคราะห�แบบสอบถาม ข%อมูลจากการสัมภาษณ�ผู%ให%ข%อมูลสําคัญ และการสนทนากลุ ม
                                                           

๑๕  สาเหตุท่ีผู%วิจัยเลือกจังหวัดอุตรดิตถ� เป.นพ้ืนท่ีทําการสนทนากลุ มเฉพาะ เน่ืองจากจังหวัดอุตรดิตถ�
เป.นจังหวัดท่ีมีบริบททางภูมิวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เพราะตั้งอยู ระหว างรอยต อทางภูมิศาสตร� และมีอัตลักษณ�ทาง
วัฒนธรรมในจังหวัดเดียวถึง ๓ วัฒนธรรม ได%แก วัฒนธรรมไทยภาคเหนือ (ล%านนา) วัฒนธรรมแบบไทยภาคกลาง 
และวัฒนธรรมแบบไทยอีสานของประเทศไทย การเลือกจังหวัดน้ีเป.นพ้ืนท่ีสําคัญในข้ันตอนน้ี เพ่ือให%การใช%เทคนิค
การประชุมแบบมีส วนร วมอย างสร%างสรรค� (Appreciation Influence Control)   สามารถตอบโจทย�การวิจัยได%
อย างกว%างขวางตามวัตถุประสงค�  



๑๑๗ 

 

ผู%ทรงคุณวุฒิ นํามาเป.นกรอบการสร%าง “แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การ
บริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง” เพ่ือท่ีจะนํามาใช%ในการตอบวัตถุประสงค�ข%อท่ี ๓ 
ต อไป 
 
๓.๓ เคร่ืองมือที่ใช7ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป.นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท้ังการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ๔ 
รูปแบบ ผู%วิจัยจึงขอจําแนกตามประเภทของกระบวนการวิจัย เป.น ๓ หัวข%อ ได%แก  ข้ันตอนการสร%าง 
ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัย ดังนี้ 
 ๓.๓.๑ ข้ันตอนการสร7างเครือ่งมือ 
 ผู%วิจัยได%ดําเนินการสร%างเครื่องมือในการวิจัยโดยศึกษาเอกสารวิชาการ และจากงานวิจัย
ต างๆ ท่ีเก่ียวข%องกับ พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการ
เสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง โดยใช%เครื่องมือในการวิจัย ๔ รูปแบบ ประกอบด%วย ๑) การศึกษาเชิง
เอกสาร (documentary research) ๒) การสัมภาษณ�เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร%าง (In-depth 
Interview Semi-Structure) ๓) แบบสอบถามเชิงปริมาณ (Questionaire) และ ๔) การสนทนา
กลุ มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑ เชิงคุณภาพ  
๑) การศึกษาเชิงเอกสาร (documentary research) ในการกําหนดกรอบท่ี

เก่ียวข%องกับพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%าง
ชุมชนเข%มแข็ง โดยศึกษาวิเคราะห� ทบทวนวรรณกรรม กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง, นโยบาย, 
แผนปฏิบัติ ของ อปท. และหน วยงานท่ีเก่ียวข%อง ท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีทําการศึกษา เพ่ือให%ได%ข%อมูล
พ้ืนฐานในการทําความเข%าใจในเบ้ืองต%น เพ่ือสามารถต อยอดแนวความคิด ในการกําหนดกรอบเพ่ือทํา
การวิจัยในข้ันต อไป โดยค%นหาองค�ประกอบ รูปแบบ และวิธีการพัฒนาสมรรถนะตามแนว
พระพุทธศาสนาและศาสตร�แห งการบริหาร มาสร%างเป.นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

๒) การสัมภาษณ�เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร%างเชิงคุณภาพ (In-depth Interview 
Semi-Structure) โดยเป.นการเก็บรวบรวมข%อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เพ่ือให%ได%ข%อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Data) ด%วยวิธีการจัดเตรียมโครงสร%างคําสัมภาษณ�ให%ผู%ให%ข%อมูลสําคัญได%แสดง
ความคิดเห็น โดยการสัมภาษณ�ผู%ให%ข%อมูลสําคัญ (Key Informants) ผู%มีบทบาทสําคัญฯ เพ่ือ
การศึกษารวบรวมข%อมูลประกอบการวิเคราะห�กับแบบสอบถามเชิงปริมาณ ในการวิเคราะห�ด%าน
องค�ประกอบ และความสอดคล%อง ของสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา 
ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ท่ีเหมาะสมในปsจจุบัน ตรวจสอบความเป.นไปได%และความเหมาะสม
ในการนําไปปฏิบัติ 

ข้ันตอนท่ี ๒ เชิงปริมาณ  
๓) แบบสอบถามเชิงปริมาณ (Questionaire) เพ่ือศึกษาวิเคราะห� “สมรรถนะ

ปsจจุบันและสมรรถนะท่ีพึงประสงค�ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ของ



๑๑๘ 

 

องค�การบริหารส วนตําบล” ตามความคิดเห็นของบุคลากรในองค�การบริหารส วนตําบลท่ัวประเทศ 
เพ่ือนํามาวิเคราะห�หาค าทางสถิติ โดยใช%สูตร Modified Priority Needs Index (PNI Modified)  
เพ่ือจัดลําดับความสําคัญความต%องการจําเป.นของแนวทางการพัฒนาสมรรถนะฯ จากผลการวิจัยเชิง
ประจักษ� (Questionaire) จากความคิดเห็นของผู%มีส วนเก่ียวข%องโดยมีข้ันตอนการสร%างแบบสอบถาม 
ดังนี้ 

 (๑) นําข%อมูลท่ีได%จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีได%จากการการสัมภาษณ�เชิง
ลึกแบบก่ึงโครงสร%าง (In-depth Interview Semi-Structure) มาสร%างกรอบและประเด็นคําถาม ใน
การเก็บรวบรวมข%อมูล ท่ีสอดคล%องกับวัตถุประสงค� 

 (๒) เสนอร างเครื่องมือการวิจัยต ออาจารย�ท่ีปรึกษา และปรับปรุงแก%ไข
ตามท่ีอาจารย�ท่ีปรึกษาแนะนํา 

 (๓) นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแก%ไขแล%ว ให%ผู% เชี่ยวชาญ จํานวน ๕ ท าน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ท้ังความตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความตรงตาม
โครงสร%าง (Construct Validity) โดยการหาค า IOC 

 (๔) นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช%กับประชากรท่ีมีลักษณะคล%ายกับกลุ ม
ตัวอย างเพ่ือหาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 

 (๕) ปรับปรุงแก%ไข 
 (๖) จัดพิมพ�แบบสอบถามฉบับสมบูรณ� และนําไปใช%จริงเพ่ือเก็บรวบรวม

ข%อมูลกับกลุ มตัวอย าง จากบุคลากรในองค�กรปกครองส วนท%องถ่ิน ได%แก  ปลัดองค�การบริหารส วน
ตําบล (อบต.) ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล าง ๕ จังหวัด ได%แก จังหวัดอุตรดิตถ�, จังหวัดพิษณุโลก, 
จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร รวมจํานวน ๓๓๕ แห ง ผู%ตอบแบบสอบถาม  
อบต. ละ ๑ คน รวมจํานวน ๓๓๕ คน โดยแบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะเป.น มาตราส วนประเมินค า 
(Rating Scale) 

ข้ันตอนท่ี ๓ เชิงคุณภาพ  
๔) การสนทนากลุ มเฉพาะเชิงคุณภาพ (Focus Group Discussion) โดยจัดเวที

รับฟsงความคิดเห็น โดยใช%เทคนิคการประชุมแบบมีส วนร วมอย างสร%างสรรค� (Appreciation 
Influence Control)  ระหว างผู%มีส วนได%เสีย หรือ stakeholders เพ่ือรับฟsงข%อเสนอแนะ และหา
ข%อสรุป จากผู%ท่ีเก่ียวข%อง จากแนวทางการพัฒนาท่ีสังเคราะห�ข้ึนจากผลการวิจัย เพ่ือศึกษารวบรวม
ข%อมูลประกอบการวิเคราะห� หาลักษณะร วม (Common Character) และข%อสรุปร วม (Common 
Conclusion)  รูปแบบ พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการ
เสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ท่ีควรจะเป.นในปsจจุบัน ซ่ึงผู%วิจัยดําเนินการดังนี้ 

 (๑) นําผลการสังเคราะห� “แบบจําลองรูปแบบ พุทธบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง” จากผลการวิเคราะห�
ความเป.นไปได% จากการสัมภาษณ�ผู%ให%ข%อมูลสําคัญเชิงลึกแบบก่ึงโครงสร%าง ผลการจัดลําดับ
ความสําคัญความต%องการจําเป.น ของแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ จากแบบสอบถามเชิงปริมาณ 
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(Questionaire) บุคลากรในองค�การบริหารส วนตําบลท่ัวประเทศ มาสร%างประเด็นคําถาม  
ท่ีสอดคล%องกับวัตถุประสงค�  

 (๒)  เสนอร างเครื่องมือ ประเด็นการสนทนากลุ มเฉพาะ ต ออาจารย�ท่ี
ปรึกษา และปรับปรุงแก%ไขตามท่ีอาจารย�ท่ีปรึกษาแนะนํา 

 (๓)  นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแก%ไขแล%ว ให%ผู%เชี่ยวชาญ จํานวน ๕ ท าน 
ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ท้ังความตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความตรงตาม
โครงสร%าง (Construct Validity) โดยการหาค า IOC  

 (๔)  นําเครื่องมือท่ีแก%ไขปรับปรุงสมบูรณ�แล%ว ไปเก็บข%อมูลกับผู%ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน ๑๒ รูปหรือคน 
 ๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัยในส วนนี้ แบ งออกเป.น ๓ ลักษณะ ประกอบด%วย ๑) แบบการ
สัมภาษณ�เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร%าง (In-depth Interview Semi-Structure)  ๒) แบบสอบถามเชิง
ปริมาณ (Questionaire) และ ๓) แบบการจัดสนทนากลุ มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ดังนี้ 

๑) แบบการสัมภาษณ� เชิ งลึกแบบก่ึงโครงสร% างเชิ ง คุณภาพ ( In-depth 
Interview Semi-Structure) เป.นแบบสัมภาษณ�เชิงลึกปลายเป�ด เก่ียวกับความเป.นไปได% วิธีการ 
และกลไกการพัฒนาฯ เพ่ือหาลักษณะร วม (Common Character) ของแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะฯ ท่ีควรจะเป.นในปsจจุบัน ของผู%ให%ข%อมูลสําคัญ 

ซ่ึงข%อคําถามท่ีนํามาใช% จะได%จากกระบวนการวิเคราะห�และสังเคราะห�ข%อมูลจาก
การตอบแบบสอบถาม โดยผ านการตรวจสอบเครื่องมือจากอาจารย�ท่ีปรึกษา แล%วจึงนําแบบ
สัมภาษณ�ไปใช%กับกลุ มผู%ให%ข%อมูลสําคัญ ในพ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัย จํานวน ๒๒ รูปหรือคน  

โดยเป.นการสัมภาษณ�ท่ีเป�ดโอกาสให%แสดงความคิดเห็นอย างเสรี ภายใต%รูปแบบ
การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู%แบบก่ึงทางการ เพ่ือให%ประเด็นในการสนทนากว%างขวาง และครอบคลุม
วัตถุประสงค�ของการวิจัย   

๒) แบบสอบถามเชิงปริมาณ (Questionaire) 
เครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เป.นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ท่ีผู%วิจัยพัฒนาข้ึนจากผลการวิจัยอนาคตภาพ ท่ีได%จากการสัมภาษณ�เชิงลึกผู%ให%
ข%อมูลสําคัญโดยเทคนิคการสัมภาษณ�เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร%าง (In-depth Interview Semi-
Structure)  มาสร%างกรอบและประเด็นคําถาม ในการเก็บรวบรวมข%อมูล เรื่อง “สมรรถนะปsจจุบัน
และสมรรถนะท่ีพึงประสงค�ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ขององค�การ
บริ ห า ร ส ว น ตํ าบล”   ท่ี สอดคล% อ ง กับ วั ต ถุป ระส งค�  โ ดยแบ ง แบบสอบถามออก เป. น  
๔ ตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี ๑ เป.นแบบสอบถามเก่ียวกับข%อมูลท่ัวไปของผู%ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป.นแบบปลายป�ดจําแนกตามสถานภาพ แบ งเป.น ๑) ปsจจัยส วนบุคคลของบุคลากรผู%ตอบ
แบบสอบถาม คือ ๑. เพศ ๒. อายุ ๓. ระดับการศึกษา ๔. ประสบการณ�การทํางาน ๕. ขนาด อบต. 
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๖. ความคิดเห็นต อสมรรถนะ ๗. ความคิดเห็นต อความเข%มแข็งของชุมชน ๘. ความคิดเห็นต อแนวคิด
พุทธบูรณาการ  
   ตอนท่ี ๒ เป.นแบบสอบถามเก่ียวกับ “สมรรถนะปsจจุบันและสมรรถนะท่ี
พึงประสงค�ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ขององค�การบริหารส วนตําบล” 
เก่ียวข%องกับสมรรถนะหลัก (Core Competency) มีลักษณะเป.นแบบมาตราส วนประเมินค า (Rating 
scale) ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น%อย และน%อยท่ีสุด โดยมีเกณฑ�การให%น้ําหนักของ
คะแนนดังนี้๑๖ 
    ๕ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู ในระดับ  มากท่ีสุด 

๔ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู ในระดับ  มาก 
๓ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู ในระดับ  ปานกลาง 
๒ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู ในระดับ  น7อย 
๑ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู ในระดับ  น7อยท่ีสุด 

๓) แบบการจัดสนทนากลุ มเฉพาะเชิงคุณภาพ (Focus Group Discussion) 
ผู%วิจัยสร%างประเด็นคําถามในการสนทนากลุ มเฉพาะ โดยมุ งหมายให%การทํา

สนทนากลุ ม เป.นการ ๑) ขอรับฟsงความคิด ความเห็น เก่ียวกับ แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ท่ีควรจะเป.นในปsจจุบัน 
จากผู% มีส วนได%เสีย ๒) เพ่ือเติมเต็มข%อมูลจากการทําวิจัยการสัมภาษณ�ผู%ให%ข%อมูลสําคัญ (Key 
Informants) ด%วยการสัมภาษณ�เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร%าง (In-depth Interview Semi-Structure) 
และการแจกแบบสอบถามบุคลากรในองค�การบริหารส วนตําบลท่ัวประเทศ ๓) ทําให%ได%ข%อเสนอแนะ
ท่ีเป.นประโยชน�และปฏิบัติได%จริง จากผู%มีส วนได%เสียท่ีเข%าร วมสนทนากลุ ม และ ๔) สามารถหา
ลักษณะร วม (Common Character) และข%อสรุปร วม (Common Conclusion) สังเคราะห� ร าง
แบบจําลอง "แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการ
เสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง” เพ่ือนําเสนอได%ต อไป โดยการทําสนทนากลุ มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) นั้น ผู%วิจัยต้ังกรอบคําถามเบ้ืองต%นไว% ๒ ประเด็นคําถาม ดังนี้ 

  ประเด็นท่ี ๑  หลักพุทธธรรม ในการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหาร
ส วนตําบล เพ่ือเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็งฯ ควรจะเป.นอย างไร 

   ประเด็นท่ี ๒  ความเหมาะสมของนิยามสมรรถนะเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ตามแนวพระพุทธศาสนา  
มี ลักษณะร วม/ข%อสรุป อย างไร 

 
 
 

                                                           

๑๖ ชุติระ ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต, ๒๕๕๒), หน%า ๑๐๘.   



๑๒๑ 

 

 ๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยครั้ งนี้  มี  ๓ รูปแบบ ได%แก  
แบบสอบถามเชิงปริมาณ (Questionaire) เพ่ือศึกษาวิเคราะห� “สมรรถนะปsจจุบันและสมรรถนะท่ี
พึงประสงค�ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ขององค�การบริหารส วนตําบล”  
และแบบชุดประเด็นคําถามสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ในการสัมภาษณ�เชิงลึกแบบก่ึง
โครงสร%าง (In-depth Interview Semi-Structure) และการสนทนากลุ มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพ่ือสังเคราะห� "พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ใน
การเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง”  ผู%วิจัยได%ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
  ๑) ร างเครื่องมือการวิจัย นําเสนออาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความครบถ%วน ครอบคลุม ชัดเจน และความถูกต%อง ท้ังเนื้อหา ภาษา และรูปแบบ เม่ือ
ได%รับข%อเสนอแนะจากอาจารย�ท่ีปรึกษาแล%ว นําไปปรับปรุงแก%ไขให%เหมาะสม 
  ๒) หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก%ไขและได%รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย�ท่ีปรึกษาเรียบร%อยแล%ว เสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� 
เพ่ือขอความเห็นชอบ และนําเสนอให%ผู%เชี่ยวชาญช วยตรวจสอบความถูกต%องและความครอบคลุมของ
เนื้อหาท่ีต%องการศึกษา ซ่ึงเป.นการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) สําหรับ
ผู%เชี่ยวชาญท่ีตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม จํานวน ๕ ท าน ประกอบด%วย 
  (๑) รองศาสตราจารย� ดร.สุรพล  สุยะพรหม 

   ตําแหน ง รองอธิการบดีฝ�ายกิจการท่ัวไป  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  (๒) พระมหาบุญเลิศ อินฺทป�ฺโ�, รศ. 
   ตําแหน ง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร�  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๓) พระครูสังฆรักษ�เกียรติศักด์ิ กิตฺติป�ฺโ�, ดร. 
   ผู%อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�   
   ภาควิชารัฐศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๔) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. 
   ตําแหน ง อาจารย�ประจํา สาขาวิชารัฐศาสตร�  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๕) อาจารย� ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี 
   ตําแหน ง อาจารย�ประจํา สาขาวิชารัฐศาสตร�  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 เพ่ือพิจารณาท้ังในด%านเนื้อหาสาระ และโครงสร%างของคําถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช% และ
นําแบบสอบถามจากผู%เชี่ยวชาญมาหาค าดัชนีความสอดคล%องตามวัตถุประสงค� (Index Objective 
Congruence : IOC) โดยเลือกข%อคําถามท่ีจะใช%เก็บรวบรวมข%อมูลเฉพาะข%อท่ีมีค าดัชนีความ
สอดคล%อง IOC มากกว า ๐.๕ 



๑๒๒ 

 

 ๓) สําหรับแบบสอบถามเชิงปริมาณ (Questionaire) ท่ีผ านการแก%ไขปรับปรุงตาม
ข%อเสนอของผู%เชี่ยวชาญ และผ านความเห็นชอบจากอาจารย�ท่ีปรึกษา นําไปหาความเชื่อม่ันของ
เครื่องมือ (Reliability) โดยนําไปทดลองใช% (Try Out) กับกลุ มบุคลากรในองค�การบริหารส วนตําบล
ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร  ซ่ึงไม ใช พ้ืนท่ีกลุ มตัวอย างท่ีใช%ในการวิจัย ตามข้ันตอน ดังนี้  
  (๑) ทดลองเป.นรายบุคคล (One by One try - out) กับกลุ มบุคลากรในองค�การ
บริหารส วนตําบล ท่ีไม ใช กลุ มตัวอย าง จํานวน ๓ คน แล%วนําแบบสอบถามมาปรับปรุง 
  (๒) ทดลองกลุ มย อย (Small Group try - out) กับกลุ มบุคลากรในองค�การบริหาร
ส วนตําบล จํานวน ๑๐ คน แล%วนําแบบสอบถามมาปรับปรุง 
  (๓) ทดลองกลุ มใหญ  (Large Group try - out) กับกลุ มบุคลากรในองค�การบริหาร
ส วนตําบล ในเขตจังหวัดแพร  ท่ีไม ใช กลุ มตัวอย าง จํานวน ๓๐ คน แล%วนําแบบสอบถามท่ีทดลองใช%
แล%ว มาหาค าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ  เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
ด%วยวิธีการหาค าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)๑๗  โดย
ใช%โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงได%ค าความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท ากับ  ๐.๙๗๓ จากนั้นจึงนําไปปรับปรุง
แก%ไขให%เหมาะสม 
  (๔) นําแบบสอบถามท่ีได%ปรับปรุงแก%ไขแล%วเสนอต ออาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�
เพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ�แบบสอบถามฉบับสมบูรณ� เพ่ือใช%แจกกลุ มตัวอย างจริงในการวิจัย
ต อไป 
 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข7อมูล 

การเก็บรวบรวมข%อมูล เพ่ือศึกษา "พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การ
บริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง" ผู%ศึกษาวิจัยดําเนินการเก็บข%อมูลตามข้ันตอน แบ ง
ออกเป.น ๓ ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑ การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research)  ผู%วิจัยเก็บรวบรวมข%อมูล 
โดยอ านเนื้อหาของเอกสารอย างละเอียด โดยศึกษาจาก 

๑) ข%อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมข%อมูลท่ีเก่ียวข%องจากคัมภีร�ทาง
พระพุทธศาสนา ได%แก  พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) ข%อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง, 
นโยบาย, แผนปฏิบัติ, ตัวชี้วัด ขององค�กรปกครองส วนท%องถ่ิน และหน วยงานท่ีเก่ียวข%อง รวมถึง
หนังสือ เอกสาร บทความ และงานวิจัย ท่ีเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี องค�ประกอบ รูปแบบ และวิธีการ
พัฒนาสมรรถนะตามแนวพระพุทธศาสนาและศาสตร�แห งการบริหาร ขององค�กรปกครองส วนท%องถ่ิน 
ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีทําการศึกษา  

                                                           

 ๑๗ สิน พันธุ�พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร4, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิซซ่ิง จํากัด, 
๒๕๔๗), หน%า ๑๙๑. 



๑๒๓ 

 

โดยจากการวิจัยเชิงเอกสารในข้ันตอนนี้ ผู%วิจัยจะบันทึกข%อความท่ีปรากฏนัยสําคัญท่ี
เก่ียวข%องกับ "การพัฒนาสมรรถนะตามแนวพระพุทธศาสนาและศาสตร�แห งการบริหาร ขององค�กร
ปกครองส วนท%องถ่ิน ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง" ตามกรอบการวิจัย จากนั้นอ านสอบทาน
นัยสําคัญของเนื้อหานั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง และสอบทานจากเนื้อหาของเอกสารท่ีมีเนื้อหาของรายละเอียด
ใกล%เคียงกัน เพ่ือสอบทานนัยสําคัญท่ีปรากฏในเอกสารเหล านั้น แล%วนํานัยสําคัญในข%อความเหล านั้น
ไปวิเคราะห�และบูรณาการ เพ่ือใช%ในการกําหนดกรอบในการทําการวิจัยในข้ันตอนต อไป 

ข้ันตอนท่ี ๒ การใช%แบบสัมภาษณ�เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร%างเชิงคุณภาพ (In-depth 
Interview Semi-Structure) โดยใช%แบบบันทึกการสัมภาษณ� เป.นการสัมภาษณ�ท่ีเป�ดโอกาสให%ผู%ให%
ข%อมูลสําคัญ (Key Informants) แสดงความคิดเห็นอย างเสรี ภายใต%รูปแบบการสนทนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู%แบบก่ึงทางการ (Semi-formol interview) ดําเนินการสัมภาษณ�โดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวม
ข%อมูลจากการสัมภาษณ� ดังนี้ 

๑) ผู%วิจัยติดต อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตทําการสัมภาษณ�
ผู%ให%ข%อมูลสําคัญ (Key Informants)   

๒) ก อนการเดินทางลงพ้ืนท่ีเพ่ือสัมภาษณ� ผู%วิจัยจะประสานกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 
ท่ีจะสัมภาษณ� และนําส งหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห� ถึงผู%ให%ข%อมูลสําคัญ (Key 
Informants) ท่ีเป.นกลุ มเปhาหมาย โดยผู%วิจัยจะศึกษาประเด็นคําถามท่ีใช%ในการสัมภาษณ� จัดเตรียม
และศึกษาการใช%อุปกรณ�เครื่องบันทึกเสียง พร%อมอุปกรณ�สํารองในกรณีฉุกเฉิน จัดเตรียมสมุดจด
บันทึกและอุปกรณ�ต างๆ ให%พร%อม และเดินทางไปสัมภาษณ�ด%วยตนเองทุกครั้ง 

๓) ขณะสัมภาษณ� ผู%วิจัยจะสนทนาสร%างความคุ%นเคยกับผู%ให%สัมภาษณ� แจ%งวัตถุประสงค�
ของการสัมภาษณ� อธิบายเหตุผล และขออนุญาตใช%เครื่องบันทึกเสียงในขณะดําเนินการสัมภาษณ� ขอ
อนุญาตบันทึกภาพเพ่ือใช%ในการอ%างอิงในการสัมภาษณ� รวมท้ังแจ%งให%ทราบว าข%อมูลต างๆ  
ท่ีบันทึกเสียงไว% ผู%วิจัยจะเก็บไว%เป.นความลับ หากผู%ให%สัมภาษณ�ไม ประสงค�ท่ีจะให%บันทึกเสียงในช วง
ใด ผู%วิจัยจะไม บันทึกเสียงในช วงนั้นทันที 

๔) หลังการสัมภาษณ� ผู%วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ�ครบถ%วนของแบบสัมภาษณ�ทุกครั้ง 
ทําการถอดบทสัมภาษณ� นําไปลงรหัสบทสัมภาษณ� จัดทําดัชนีหัวเรื่องย อยในบทสัมภาษณ� ทําการ
วิเคราะห�หน วยข%อมูลจากบทสัมภาษณ� โดยลงข%อมูลท้ังหมดในรูปแบบตาราง  ก อนนําไปวิเคราะห�
ข%อมูลต อไป 

ข้ันตอนท่ี ๓ การใช%แบบสอบถามเชิงปริมาณ (Questionaire)  เพ่ือศึกษาวิเคราะห� 
“สมรรถนะปsจจุบันและสมรรถนะท่ีพึงประสงค�ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสร%างชุมชน
เข%มแข็ง ขององค�การบริหารส วนตําบล” ผู%วิจัยเก็บข%อมูลในเชิงปริมาณ โดยใช%แบบสอบถาม โดยมี
ข้ันตอนดังนี้ 

๑) นําข%อมูลท่ีได%จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีได%จากการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary 
research)  มาสร%างกรอบและประเด็นคําถาม ในการเก็บรวบรวมข%อมูล ท่ีสอดคล%องกับวัตถุประสงค� 
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๒) เสนอร างเครื่องมือการวิจัยต ออาจารย�ท่ีปรึกษา และปรับปรุงแก%ไขตามท่ีอาจารย�ท่ี
ปรึกษาแนะนํา 

๓) เม่ืออาจารย�ท่ีปรึกษาอนุมัติร างเครื่องมือการวิจัยแล%ว ผู%วิจัยติดต อขอหนังสือจาก
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห�นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแก%ไขแล%ว ให%ผู%เชี่ยวชาญ 
จํานวน ๕ ท าน ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ท้ังความตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
และความตรงตามโครงสร%าง (Construct Validity) โดยการหาค า IOC 

๔) เสนอร างเครื่องมือการวิจัยท่ีแก%ไขปรับปรุงแล%ว เสนอต ออาจารย�ท่ีปรึกษาและปรับปรุง
แก%ไขตามท่ีอาจารย�ท่ีปรึกษาแนะนําอีกครั้ง 

๕) เม่ืออาจารย�ท่ีปรึกษาอนุมัติร างเครื่องมือวิจัยหลังการแก%ไขตามคําแนะนําของ
ผู%เชี่ยวชาญแล%ว ผู%วิจัยติดต อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห�นํา
เครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช%  (Try Out) กับประชากรท่ีมีลักษณะคล%ายกับกลุ มตัวอย างเพ่ือหาค า
ความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ในองค�การบริหารส วนตําบลในเขตจังหวัดแพร  ซ่ึงไม ได%อยู ใน
พ้ืนท่ีท่ีจะทําการวิจัย โดยผู%วิจัยลงพ้ืนท่ีแจกและรับแบบสอบถามในข้ันตอนนี้ด%วยตนเอง 

๖) หลังจากการปรับปรุงแก%ไขจากการทดลองใช% (Try Out) ผู%วิจัยเสนอร างเครื่องมือการ
วิจัยท่ีแก%ไขปรับปรุงแล%ว เสนอต ออาจารย�ท่ีปรึกษา และปรับปรุงแก%ไขตามท่ีอาจารย�ท่ีปรึกษาแนะนํา
อีกครั้ง 

๗) เม่ืออาจารย�ท่ีปรึกษาอนุมัติร างเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ�แล%ว ผู%วิจัยติดต อขอ
หนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� คณะสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห�นําเครื่องมือแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ� ไปใช%จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข%อมูลจากกลุ มตัวอย างต อไป 

ข้ันตอนท่ี ๕ การรวบรวมข%อมูลจากการสนทนากลุ มเฉพาะเชิงคุณภาพ (Focus Group 
Discussion) ผู%วิจัยจัดเวทีรับฟsงความคิดเห็น ข%อแนะนํา และข%อเสนอแนะ โดยผู%วิจัยจะเชิญผู%มีส วน
ได%ส วนเสีย ผู%มีส วนเก่ียวข%องท่ีมีหน%าท่ีโดยตรง ผู%ซ่ึงสามารถมีอิทธิพลท่ีสําคัญ หรือมีความสําคัญต อ
ความสําเร็จ ในแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการ
เสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ท่ีสังเคราะห�ข้ึนจากผลการวิจัย ในเขตพ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัย เข%าร วมสนทนา 
และแสดงความคิดเห็น ภายใต%บรรยากาศการมีส วนร วม และการแสดงความคิดเห็นอย างเสรี โดยใช%
เทคนิคการประชุมแบบมีส วนร วมอย างสร%างสรรค� (Appreciation Influence Control)  เพ่ือ
สามารถสังเคราะห� หาลักษณะร วม (Common Character) และข%อสรุปร วม (Common 
Conclusion)  ร างแบบจําลอง "พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ใน
การเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง” ได%ต อไป โดยซ่ึงผู%วิจัยดําเนินการดังนี้ 

๑) เสนอร างเครื่องมือ "ประเด็นคําถามในการสนทนากลุ ม" จากผลการสังเคราะห� 
“แบบจําลองแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการ
เสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง” จากผลการวิเคราะห�ความเป.นไปได% จากการสัมภาษณ�ผู%ให%ข%อมูลสําคัญเชิง
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ลึกแบบก่ึงโครงสร%าง ผลการจัดลําดับความสําคัญความต%องการจําเป.น ของแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะ จากแบบสอบถามเชิงปริมาณ (Questionaire) บุคลากรในองค�การบริหารส วนตําบลท่ัว
ประเทศ ต ออาจารย�ท่ีปรึกษา และปรับปรุงแก%ไขตามท่ีอาจารย�ท่ีปรึกษาแนะนํา 

๒) เม่ืออาจารย�ท่ีปรึกษาอนุมัติประเด็นคําถามในการสนทนากลุ มท่ีปรับปรุงแก%ไขแล%ว 
ผู%วิจัยติดต อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� คณะ
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห� ให%ผู%เชี่ยวชาญ 
จํานวน ๕ ท าน ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ท้ังความตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
และความตรงตามโครงสร%าง (Construct Validity) โดยการหาค า IOC ของประเด็นคําถามในการ
สนทนากลุ มเฉพาะ เพ่ือนําประเด็นคําถามในการสนทนากลุ มท่ีแก%ไขปรับปรุงสมบูรณ�แล%ว ไปทําการ
สนทนากลุ มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับกลุ มผู%มีส วนได%เสีย ต อไป 

๓) ผู%วิจัยติดต อประสานงานผู%มีส วนได%เสียท่ีจะเชิญเข%าร วมการสนทนากลุ มเฉพาะ ท้ัง ๑๒ 
รูปหรือคน เพ่ือขอความอนุเคราะห�ในการนัดหมายกําหนดสถานท่ี และวันเวลา เบ้ืองต%น ในการจัด
สนทนากลุ มเฉพาะ พร%อมชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค� ข้ันตอน กระบวนการ ในการจัดเวทีสนทนา
กลุ มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  

๔) ผู%วิจัยติดต อขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร� คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห�เชิญผู%มี
ส วนได%เสีย เข%าร วมการจัดเวทีสนทนากลุ มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ตามสถานท่ี วันและ
เวลา ท่ีกําหนดไว%  

๕) ก อนการจัดสนทนากลุ ม ผู%วิจัยจะจัดส งหัวข%อการสนทนาไปยังผู%มีส วนได%เสียทุกคน
ก อนการจัดสนทนากลุ ม และผู%วิจัยจะประสานงานเพ่ือยืนยัน วัน เวลา และสถานท่ี กับผู%ท่ีเชิญเข%า
ร วมสนทนากลุ มทุกท านเป.นระยะ และนําส งหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห� ถึงผู%มีส วนได%
เสียท่ีจะเชิญเข%าร วมการจัดเวทีสนทนากลุ ม โดยผู%วิจัยจะจัดเตรียมประเด็นคําถาม โครงร าง และ
เอกสาร ให%เพียงพอกับกลุ มผู%มีส วนได%เสีย และจัดเตรียมคณะผู%ช วยวิจัย ผู%บันทึกข%อมูล จัดเตรียม
สถานท่ีดําเนินการสนทนากลุ มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ด%วยตนเอง 

๖) ขณะสนทนากลุ ม ผู%วิจัยจะเป.นผู%ดําเนินการสนทนา (Moderator) ด%วยตนเอง โดย
ผู%วิจัยจะสนทนาสร%างความคุ%นเคยกับกลุ มผู%เข%าร วมการสนทนากลุ มเฉพาะ แจ%งวัตถุประสงค�ของการ
สนทนากลุ มเฉพาะ อธิบายเหตุผล และขออนุญาตใช%เครื่องบันทึกเสียงในขณะดําเนินการสนทนากลุ ม
เฉพาะ ขออนุญาตบันทึกภาพเพ่ือใช%ในการอ%างอิงในการสนทนากลุ มเฉพาะ รวมท้ังแจ%งให%ทราบว า
ข%อมูลต างๆ ท่ีบันทึกเสียงไว% ผู%วิจัยจะเก็บไว%เป.นความลับ หากผู%สนทนาท านใด ไม ประสงค�ท่ีจะให%
บันทึกเสียงในช วงใด ผู%วิจัยจะไม บันทึกเสียงในช วงนั้นทันที 

๗) หลังการสนทนากลุ มเฉพาะ ผู%วิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณ�ครบถ%วนของแบบบันทึก
การสนทนากลุ มเฉพาะ ทําการถอดบทการสนทนากลุ มเฉพาะ นําไปลงรหัสบทการสนทนากลุ มเฉพาะ 
จัดทําดัชนีหัวเรื่องย อยในบทการสนทนากลุ มเฉพาะ ทําการวิเคราะห�หน วยข%อมูลจากบทการสนทนา
กลุ มเฉพาะ โดยลงข%อมูลท้ังหมดในรูปแบบตาราง ก อนนําไปวิเคราะห�และสังเคราะห�ข%อมูล ในแต ละ
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ประเด็นคําถาม ตามประสบการณ�ของผู%เข%าร วมการสนทนากลุ มเฉพาะ และรายงานผลการวิจัยใน
ข้ันตอนนี้ต อไป 

 
๓.๕ การวิเคราะห4ข7อมูล 

งานวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการ
เสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง” ในการวิจัยครั้งนี้เป.นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ระหว างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ท่ีใช%เทคนิควิเคราะห�เอกสาร (Documentary Analysis) 
เทคนิคการสัมภาษณ�เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร%าง (In-depth Interview Semi-Structure) และเทคนิค
การสนทนากลุ มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป.นหลัก และสนับสนุนด%วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative) เม่ือผู%วิจัยได%เก็บรวบรวมข%อมูลและดําเนินการตรวจสอบข%อมูลแล%ว จากนั้นผู%วิจัยจะ
ได%ดําเนินการวิเคราะห�ข%อมูล โดยการวิเคราะห�ข%อมูลและสถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห�ข%อมูล แบ งออกเป.น 
๕ ส วน ตามลําดับข้ันตอนการวิจัย ได%แก    

๓.๕.๑ การวิเคราะห4และสรุปข7อมูลจากการศึกษาเชิงเอกสาร (documentary 
research)  จากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ โดยศึกษาวิเคราะห�จากเอกสาร กฎหมาย 
ระเบียบ บทความ และงานวิจัย ในหน วยงาน  ท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีทําการศึกษา ผู%วิจัยนํามาวิเคราะห�
ข%อมูล โดยใช%นัยสําคัญของคําในข%อมูลมาวิเคราะห�หาแนวคิดท่ีปรากฏข้ึนตามประเด็นท่ีกําหนด และ
สรุปตามประเด็นของกรอบการวิจัย โดยจัดกลุ มแนวคิดท่ีปรากฏเป.นประเด็นๆ ไป ดังต อไปนี้ 

๑) องค�ประกอบของสมรรถนะ  
- องค�ประกอบฯ ตามแนวพระพุทธศาสนา 
- องค�ประกอบฯ ตามแนวสมรรถนะในภาคราชการ 

๒) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามแนวพระพุทธศาสนาและศาสตร�แห งการ
บริหาร  

- แนวทางการพัฒนาฯ ตามแนวพระพุทธศาสนา 
- แนวทางการพัฒนาฯ ตามแนวสมรรถนะในภาคราชการ  

๓) วิธีการพัฒนาสมรรถนะตามแนวพระพุทธศาสนาและศาสตร�แห งการบริหาร 
- การศึกษา, การกําหนดสมรรถนะ, วิธีปฏิบัติ, นโยบายการนําไปใช% ฯลฯ 

การนําเสนอข%อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในส วนนี้ ใช%การพรรณนาวิเคราะห� จัดกลุ มข%อมูล
เนื้อหาโดยใช% ตารางจําแนกเนื้อหาและแผนภูมิ ประกอบการนําเสนอ 

 ๓.๕.๒ การวิเคราะห4ข7อมูลจากการสัมภาษณ4เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร7างเชิงคุณภาพ (In-
depth Interview Semi-Structure)  วิเคราะห�โดยการจําแนกถ%อยคําหรือข%อความ ท่ีผู%ให%ข%อมูล
สําคัญ (Key Informants) แสดงความคิดเห็น สภาพท่ัวไปและแนวทางการพัฒนา แล%วนํามา
วิเคราะห� ตีความ และสังเคราะห� ด%วยหลักแห งเหตุผล  อภิปรายถึงข%อเท็จจริงท่ีค%นพบตาม
สภาพการณ�  ปรากฏการณ�  ความสัมพันธ�  และประเด็นสําคัญ เพ่ือหาลักษณะร วม (Common 
Character) ของแนวทางการพัฒนาสมรรถนะฯ ท่ีควรจะเป.นในปsจจุบัน เพ่ือตอบคําถามการวิจัย  
โดยใช%เทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis Technique) 



๑๒๗ 

 

 ๓.๕.๓ การวิเคราะห4ข7อมูลจากแบบสอบถามเชิงปริมาณ (Questionaire)  วิเคราะห�
ข%อมูลท่ีได%จากการตอบแบบสอบถาม เรื่อง “สมรรถนะปsจจุบันและสมรรถนะท่ีพึงประสงค�ตามแนว
พระพุทธศาสนา ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ขององค�การบริหารส วนตําบล”  ของบุคลากรใน
องค�การบริหารส วนตําบล แบ งเป.น 

  ๑) ข%อมูลความคิดเห็นท่ัวไปและปsจจัยส วนบุคคล  ของผู%ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามตอนท่ี ๑ ใช%สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะข%อมูลความ
คิดเห็นท่ัวไปและปsจจัยส วนบุคคลของกลุ มตัวอย าง สถิติท่ีใช%คือค าความถ่ี (Frequency), ค าร%อยละ 
(Percentage), ค าเฉลี่ย (Mean), และค าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  ๒) ระดับความคิดเห็นต อระดับ “สมรรถนะปsจจุบันและสมรรถนะท่ีพึงประสงค�ตาม
แนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ขององค�การบริหารส วนตําบล” แบบสอบถาม
ตอนท่ี ๒ และ ๓ ใช%การวิเคราะห�ทางสถิติ โดยใช% สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  สถิติท่ีใช%
คือค าความถ่ี (Frequency), ค าร%อยละ (Percentage), ค าเฉลี่ย (Mean), และค าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการวิเคราะห�ค าระดับ
ความสัมพันธ� ความสัมพันธ�ของตัวแปร ๒ ตัวท่ีเป.นอิสระต อกัน โดยใช%สถิติสหสัมพันธ�อย างง ายของ
เพียร�สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ตามเกณฑ�การตัดสินระดับ
ความคิดเห็น สําหรับการตอบท่ีเป.นมาตรประมาณค า ๕ ระดับ๑๘   
  เกณฑ�การแปลความหมายค าเฉลี่ยแบบมาตราส วนประมาณค า ดังนี้ 
 

๑.๐๐-๑.๔๙  หมายถึง กลุ มตัวอย างมีความคิดเห็นอยู ในระดับ น7อยท่ีสุด 
๑.๕๐-๒.๔๙  หมายถึง กลุ มตัวอย างมีความคิดเห็นอยู ในระดับ น7อย 
๒.๕๐-๓.๔๙  หมายถึง กลุ มตัวอย างมีความคิดเห็นอยู ในระดับ ปานกลาง   
๓.๕๐-๔.๔๙  หมายถึง กลุ มตัวอย างมีความคิดเห็นอยู ในระดับ มาก 
๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถึง กลุ มตัวอย างมีความคิดเห็นอยู ในระดับ มากท่ีสุด 

 

  เกณฑ�การวัดค าความสัมพันธ�ระหว างตัวแปรต%นกับตัวแปรตามโดยแสดงระดับ
ความสัมพันธ�ของค าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของเพียร�สัน ดังนี้ 
 

± ๐.๘๑ ถึง ± ๑.๐  หมายถึง มีความสัมพันธ�อยู ในระดับ สูงมาก 
± ๐.๖๑ ถึง ± ๐.๘๐  หมายถึง มีความสัมพันธ�อยู ในระดับ สูง 
± ๐.๔๑ ถึง ± ๐.๖๐  หมายถึง มีความสัมพันธ�อยู ในระดับ ปานกลาง 
± ๐.๒๑ ถึง ± ๐.๔๐  หมายถึง มีความสัมพันธ�อยู ในระดับ ต่ํา 
± ๐.๐๑ ถึง ± ๐.๒๐  หมายถึง มีความสัมพันธ�อยู ในระดับ ต่ํามาก 
 

                                                           

๑๘
 ยุทธ ไกรวรรณ, หลักการทําวิจัยและการทําวิทยานิพนธ4, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ�ดี, ๒๕๕๐), 

หน%า ๑๐๑. 



๑๒๘ 

 

 ๓) การวิเคราะห�ข%อมูลการประเมินความต%องการจําเป.นเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะท่ี
พึงประสงค�ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ขององค�การบริหารส วนตําบล 
โดยการกําหนดความแตกต างระหว างสภาพท่ีเป.นจริงกับสภาพท่ีควรจะเป.นในการพัฒนาสมรรถนะท่ี
พึงประสงค�ตามแนวพระพุทธศาสนาฯ ในแต ละด%าน แล%วนํามาเรียงลําดับของผลต างของคะแนนเฉลี่ย
โดยใช%ดัชนี Modified Priority Needs Index (PNI Modified)  

 
จากสูตร  PNI Modified = (I-D)/D 
 
เม่ือ PNIModified หมายถึง ดัชนีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความต%องการจําเป.น 

 I   = Importance หมายถึง ค าเฉลี่ย (Mean) ของระดับท่ีพึงประสงค� 
 D  = Degree Of Success หมายถึง ค าเฉลี่ย (Mean) ระดับสภาพท่ีเป.นจริงในปsจจุบัน 

 
ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดให%ระดับสภาพท่ีคาดหวังมีค าเท ากับ ๕ ในทุกข%อรายการ การ

พิจารณาความต%องการจําเป.นจะพิจารณาจากค าดัชนีลําดับความสําคัญของความต%องการจําเป.น (PNI 
Modified) โดยต้ังเกณฑ�การประเมินไว%ว า ค าดัชนี (PNI Modified) ท่ีมีค า ๐.๓ ข้ึนไป ถือเป.นความ
ต%องการจําเป.น ส วนการจัดระดับความต%องการจําเป.น ใช%การเขียนดัชนีจากมากไปน%อย ดัชนีท่ีมีค า
มากแปลว ามีความต%องการจําเป.นสูงท่ีต%องได%รับการพัฒนามากกว าดัชนีท่ีมีค าน%อยกว า๑๙ 

 ๓.๕.๔ การวิเคราะห4ข7อมูลการจัดสนทนากลุ5มเฉพาะเชิงคุณภาพ (Focus Group 
Discussion) เพ่ือนําไปกําหนดเป.นร าง "แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การ
บริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง” โดยเป.นการระดมความคิดเห็น ข%อเสนอแนะ 
เพ่ือให%ได%ข%อมูลเก่ียวกับ แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล 
ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง  วิเคราะห�ข%อมูลเชิงพรรณา ด%วยวิธีการนําข%อมูลท่ีได%มาวิเคราะห�
ลักษณะแบบมีส วนร วม Appreciation Influence Control (AIC) และวิเคราะห�และสังเคราะห�ด%วย
กระบวนการวิเคราะห�เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technique) ดังนี้  

  ข้ันตอนแรก  วิเคราะห�จากสภาพท่ัวไปของการพัฒนา พุทธบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ท่ีเป.นอยู ในปsจจุบัน 
(Thesis) 

  ข้ันตอนท่ีสอง  วิเคราะห�ปsญหาการพัฒนา พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ
องค�การบริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ท่ีเป.นอยู ในปsจจุบัน (Antithesis) 

  ข้ันตอนท่ีสาม สังเคราะห�สภาพท่ัวไปและปsญหา เพ่ือหาลักษณะร วม (Common 
Character) และข%อสรุปร วม (Common Conclusion)  ท่ีมีความเหมาะสมและนําไปปฏิบัติใช%ได%จริง 
ในบริบทท่ีเป.นอยู ในปsจจุบัน (Synthesis) 

                                                           

๑๙ สุวิมล ว องวาณิช, การวิจัยประเมินความต7องการจําเป\น, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แห ง
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน%า ๗๖.  



๑๒๙ 

 

 ๓.๕.๕  การวิเคราะห4 สังเคราะห4 สรุปผลจากการวิจัย ท้ังจากผลการทําวิจัย ผลการ
สัมภาษณ�ผู%ให%ข%อมูลสําคัญ (Key Informants) ผลการวิจัยเชิงปริมาณ และการจัดสนทนากลุ มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) อย างเป.นระบบ ผู%วิจัยจะทําการจัดกลุ มข%อมูล (Data Grouping) ตาม
สาระสําคัญของประเด็น  โดยการจําแนกถ%อยคําหรือข%อความท่ีประชากรและกลุ มตัวอย างแสดงความ
คิดเห็น  แล%วนํามาวิเคราะห� ตีความ และสังเคราะห� ด%วยหลักแห งเหตุผล  อภิปรายถึงข%อเท็จจริงท่ี
ค%นพบตามสภาพการณ�  ปรากฏการณ�  ความสัมพันธ�  และประเด็นสําคัญ  เพ่ือตอบคําถามการวิจัย  
โดยใช%เทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis Technique)   

โดยผู%วิจัย จะนําข%อมูลจากผลการวิจัยในแต ละข้ันตอน มาวิเคราะห�จัดรวบรวมข%อมูล พร%อม
อธิบายความหมาย แล%วทําการสร%างข%อสรุป (Conclusions) ด%วยวิธีวิเคราะห�แบบอุปนัย (Analytic 
Induction) ตีความสร%างข%อสรุปข%อมูลจากผลการวิจัย ด%วยการวิเคราะห�โดยการจัดระบบจําแนกชนิด
ข%อมูล (Typological Analysis) เปรียบเทียบ (Constant Comparison) และวิเคราะห�เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) เพ่ือให%การสรุปข%อมูลผลการวิจัย ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เกิดความ
สมบูรณ� สามารถนํามาตีความ สร%างข%อสรุปจากผลการวิจัย สามารถสร%างรูปแบบ เพ่ือนําเสนอ  
"พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส วนตําบล ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง” 
ให%สามารถใช%ได%จริงอย างเป.นรูปธรรมได%ต อไป ตามแผนภูมิข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังต อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๓.๓ ลําดับข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอนการวิจัย วิธีดําเนินการ ผลท่ีได�รับ 

๑) ศึกษาวิเคราะห�เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เ ก่ียวข!อง เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดเบื้องต!นการพัฒนา
สมรรถนะฯ ใน ๓ ประเด็นคือ องค�ประกอบ, แนวทางการ
พัฒนา, วิธีการพัฒนา เพ่ือพัฒนารูปแบบ ในข้ันต3อไป 

๒) นํากรอบแนวคิดมาวิ เคราะห�สาระ เพ่ือกําหนด
ประเด็นคําถามในรูปของแบบสัมภาษณ� และแบบสอบถาม  
และออกแบบการวิเคราะห�ข!อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

ข้ันท่ี ๑ 
วิเคราะห�เอกสาร

เพ่ือกําหนด 
กรอบแนวคิด 

 

๑) ทราบแนวคิดทฤษฎีฯ 
๒) ทราบหลักพุทธธรรมที่
สามารถบูรณาการฯ 
๓) แบบสัมภาษณ�ผู!ให!ข!อมูล
สําคัญ 

ข้ันท่ี ๒ 
กําหนด 

องค�ประกอบสมรรถนะฯ 
หาความสอดคล!องฯ 

 

(ใช!เทคนิคการสัมภาษณ�แบบกึง่โครงสร!าง 
(Semi-Structured Interview)  

  
 
 
 
 

จัดลําดับความสําคัญ 
ความต!องการจาํเปLน 

สมรรถนะฯ  
 

(เทคนิคการวิจัยเชิงประจักษ�  
: Empirical Research) 

 

แบบสัมภาษณ#เชิงลกึแบบกึ่งโครงสร�าง ผู�ทรงคณุวฒุิ
ผู�ให�ข�อมูลสําคญั (Key Informants)  ๒๒ รูปหรือคน  
     นาํข!อมูลจากขัน้ตอนที ่๑ มาสร!างแบบสัมภาษณ� 
ข!อมูลที่ต!องการทราบคือ -ความเปLนไปได! –ความ
สอดคล!อง –องค�ประกอบ -วิธีการ –กลไกการพัฒนา  
พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหาร
ส วนตําบล ในการเสรมิสร%างชุมชนเข%มแขง็ 

๑) องค#ประกอบสมรรถนะฯ  
๒) หลักพุทธธรรม ท่ีสอดคล!อง

กับสมรรถนะ แต3ละด!าน  มี..... 
๓) คําอธบิายสมรรถนะ แต3ละ

ด!าน มี..... 
๔) วิธีการพฒันา สมรรถนะ แต3

ละด!าน มี..... 

 

แบบสอบถามเชิงปริมาณ กลุBมตัวอยBาง อบต. ๓๓๕ แหBง  
นําข!อมูลจากข้ันตอนที่ ๑ มาสร!างแบบสอบถามมาตรา

ส3วนประมาณค3า ๕ ระดับ เพ่ือศึกษา "สมรรถนะปZจจุบันและ
สมรรถนะที่พึงประสงค�ตามแนวพระพุทธศาสนาฯ" แบ3ง
สอบถามแบ3งออกเปLน ๓ ตอน   
       ๑) ข!อมูลทั่วไปผู!ตอบแบบสอบถาม    
       ๒) สภาพปZจจบุัน และสภาพที่พึงประสงค�       
จากนั้นนําไปวิเคราะห� “จัดลําดับความสําคัญความต!องการ
จําเปLน” ด!านสมรรถนะฯ โดยใช!สูตร Modified Priority 
Needs Index (PNI Modified) 

 

๑) ทราบระดับ ปZจจัยท่ีสัมพันธ� 
และองค�ประกอบ ความต!องการ
ความจําเปLนด!านสมรรถนะฯ จาก
ผู!ตอบแบบสอบถาม 

๒) ทราบลําดับความสําคัญ
ต!องการความจําเปLน ด!านสมรรถนะฯ 
ของ อบต. ในปZจจุบัน ด!วย
ผลการวิจัยเชิงประจักษ� เพ่ือเปLน
แนวทางในการกําหนดประเด็น
สนทนากลุ3มต3อไป 

ข้ันท่ี ๓ 
หาลักษณะร3วม  
และข!อสรุปร3วม 

 

(การสนทนากลุ3มเฉพาะ : Focus Group) 

 

การทําสนทนากลุBมเฉพาะ  
(Focus Group Discussion)  

๑๒ รูปหรือคน 
ผู!ทรงคุณวุฒิและผู!มีส3วนได!เสีย (stakeholders)  

ในพื้นที่ อบต. ที่ประสบความสําเรจ็ด!านพุทธบรูณาการฯ  
และได!รับรางวัลต!นแบบด!านชุมชนเข!มแข็ง ของสถาบันพระปกเกล!าฯ 

 

๑) ทราบลักษณะร3วม (Common 
Character) และข!อสรุปร3วม 
(Common Conclusion)  

๒) ยืนยันองค�ความรู! "พุทธบูรณา
การเพื่อการพัฒนาสมรรถนะองค�การ
บริหารส3วนตําบล ในการเสริมสร!าง
ชุมชนเข!มแข็ง” 
 

ข้ันท่ี ๔ 
นําเสนอ 

พุทธบูรณาการเพื่อการพฒันา
สมรรถนะองค�การบริหารส3วนตําบล 

ในการเสริมสร!างชุมชนเข!มแข็ง 

 

 

วิเคราะห# สังเคราะห#ข�อมลู  
สรุปผลการวิจัย 

 

โดยใช%เทคนิคการวิเคราะห�เนื้อหา 
(Content Analysis Technique)   

“พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะองค#การบริหารสBวนตําบล 
ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง” 

 

ที่เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติได!จริง 
 



บทท่ี ๔

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหาร
สวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งในปจจุบัน เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง และเพ่ือนําเสนอแนวทางพุทธ
บูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งผูวิจัยได
ใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท้ังเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ดวยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ดวยการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก เชิงลึกแบบกึ่งโครงสราง (In-depth Interview Semi-Structure) 
และเทคนิคการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เนื่องจากแนวทางพุทธบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะฯ มีลักษณะเปนนามธรรม ซึ่งเหมาะสมกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมากกวา แตในครั้ง
น้ี ผูวิจัยไดเลือกใชการวิจัยเชิงปริมาณรวมดวย เพ่ือลดแนวโนมความความลําเอียงของขอมูล สราง
ความมั่นใจในการใชไดของผลท่ีไดจากการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือยืนยันองคประกอบสมรรถนะท่ีศึกษา
ได และสามารถที่จะสนับสนุนใหขอมูลเชิงคุณภาพมีความถูกตองนาเชื่อถือมากย่ิงข้ึน เพ่ือใหไดขอมูล
พ้ืนฐานท่ีจําเปน สําหรับการหาลักษณะรวม (Common Character) และขอสรุปรวม (Common 
Conclusion)  ความเปนไปไดของพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง

โดยเครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณ วิเคราะหและสังเคราะหแนวทางโดย
ผูเชี่ยวชาญที่เปนนักวิชาการผูมีผลงานดานพัฒนาสมรรถนะฯ และผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดาน
พระพุทธศาสนา ในเขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัย รวมถึงผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูปฏิบัติงาน
ระดับสูงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูนําทองท่ีและผูนําในภาคสวนชุมชน ซ่ึงมีสวนในการ
สรางผลงานนวัตกรรม หรือมีความเปนเลิศ และหรือไดรับรางวัลตนแบบดานการสรางชุมชนเขมแข็ง  
เปนท่ียอมรับจากหนวยงานและองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในเขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัย 
จํานวน ๒๒ รูปหรือคน และการสนทนากลุมเฉพาะจากผูเช่ียวชาญในองคการบริหารสวนตําบล
ตนแบบฯ จํานวน ๑๒ รูปหรือคนและแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวนท้ังสิ้น ๓๓๕ ชุด เพ่ือ
หาแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง

และจากวัตถุประสงคการวิจัยขางตน ผูวิจัยจึงไดเก็บขอมูลทําการวิเคราะหและประมวลผล
การศึกษาเชิงเอกสาร (documentary research) โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
รวมกับขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม โดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ
ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการนําขอมูลทั้งหมดไป
วิเคราะหและสังเคราะหพรอมท้ังนําเสนอผลสรุปการวิจัยและอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย 
ซ่ึงผูวิจัย ไดแบงการนําเสนอ ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยดังน้ี



๑๓๒ 

๔.๑ ขอมูลท่ัวไป
๔.๒ สภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชน

เขมแข็ง
๔.๓ หลักการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล และหลักพุทธธรรมท่ีสงเสริมการ

พัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
๔.๔ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
๔.๕ แนวทางพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการ

เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
๔.๖ องคความรูที่ไดจากการวิจัย เรื่องพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการ

บริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง

๔.๑ ขอมูลทั่วไป
จากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม เพ่ือสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญโดยใชเทคนิคการ

สัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งโครงสราง (In-depth Interview Semi-Structure) เพ่ือการศึกษารวบรวม
ขอมูลประกอบการวิเคราะห ในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย องคประกอบ และความสอดคลอง 
ของสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ท่ี
เหมาะสมในปจจุบัน ตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติ โดยผูวิจัยเลือก
กลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ ผูสามารถใหขอมูลหลัก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
กําหนดจํานวนผูใหขอมูลสําคัญ เพ่ือใหไดคาที่ยอมรับ ๐.๐๒ ในชวงการกระจาย ๐.๔๘ – ๐.๔๖ ตาม
เทคนิคการใชจํานวนผูใหขอมูลสําคัญ ของแม็คมิลแลน ไดจํานวน  ๒๒  รูปหรือคน  โดยผูวิจัยกําหนด
คุณสมบัติผูใหขอมูลสําคัญเพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย เปน ๔ ดาน แบงเปน ผูใหขอมูลสําคัญผูมี
ความเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา และมีบทบาทในการสงเสริมการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพื่อ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ในพ้ืนท่ี ๆ ทําการศึกษา ผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลผูมีผลงานการสรางชุมชนเขมแข็ง ท่ีมีผลการทํางานมาตรฐานสูงอยางมืออาชีพท่ีไดรับรางวัล
จากหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูปฏิบัติงานระดับสูงในองคการ
บริหารสวนตําบล ผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูนําทองท่ีและผูนําในภาคสวนชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีบริการ
องคการบริหารสวนตําบล และผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูบริหารระดับสูงและนักวิชาการผูมีความ
เชี่ยวชาญและมีผลงานดานพัฒนาสมรรถนะในระดับประเทศ ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดี และ
ผูใหขอมูลสําคัญในดานตาง ๆ ยังไดใหขอมูลท่ีมีความสําคัญและเปนประโยชนย่ิงตามวัตถุประสงค
การวิจัยในครั้งนี้  

ซ่ึงนอกจากขอมูลตาง ๆ แลว ผูใหขอมูลสําคัญหลายทานยังใหคําแนะนําในเรื่อง ตัวแปรท่ี
ใชในการวิจัย การศึกษาความตองการจําเปน ความสัมพันธ และความสอดคลองของสมรรถนะท่ี
นํามาศึกษา จากการศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบล  และยังไดพบอีกวา สมรรถนะหลักทั้ง ๕ ดาน 
คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 



๑๓๓ 

การบริการเปนเลิศ และการทํางานเปนทีม ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันที่ 
๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และตามบัญชีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน แนบทายประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งใชอยูในองคการ
บริหารสวนตําบลท่ัวประเทศ ท้ัง ๕ ดานนี้ ควรไดรับการพัฒนาเพ่ิมเติม และควรไดรับการบูรณาการ
เขากับหลักธรรมสําคัญในทางพระพุทธศาสนา โดยผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูบริหารระดับสูงและ
นักวิชาการผูมีความเชี่ยวชาญและมีผลงานดานพัฒนาสมรรถนะในระดับประเทศ จํานวน ๔ ทาน ซ่ึง
ไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่ง และไดใหขอมูลสําคัญ ๆ เชน ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย ผูอํานวยการ
สถาบันการพัฒนาชุมชน, ผอ.อมร  กีรติสุนทร ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมฯ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น, ผอ.เพ็ญแข  ศรีสุทธิกุล  ผูอํานวยการสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรมการพัฒนา
ชุมชน, ผอ.จําเริญ แหวนเพ็ชร  ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารจัดการชุมชน สํานัก
เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน 

รวมไปถึงผู ใหขอมูลสําคัญดานพระพุทธศาสนา และมีบทบาทในการสงเสริมการ
ประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ในพ้ืนท่ี ๆ ทําการศึกษา อีกจํานวน ๔ รูป ซ่ึง
ไดรับความรวมมือเปนอยางดีย่ิง และไดใหขอมูลสําคัญ ๆ เชน พระราชวชิรเมธี, ดร. (วีระ วรปญโ 
ป.ธ.๙) วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ตําแหนงรองเจาคณะ
จังหวัดกําแพงเพชร และประธานเครือขายพระสงฆนักพัฒนาเพ่ือสังคมควบคุมปจจัยเสี่ยงภาคเหนือ
ตอนลาง และพระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตําแหนงรองเจาคณะภาค ๕ (พิษณุโลก, อุตรดิตถ, ตาก, สุโขทัย) ทาน
ไดกรุณาใหคําแนะนําเก่ียวกับการออกแบบการวิจัย ควรดําเนินการศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพท่ี
พึงประสงค และศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักธรรมท่ีสอดคลอง และสุดทายรูปแบบท่ีไดมาควรมีตัวชี้วัด 
หรือมีแนวทางที่จับตองไดในเชิงรูปธรรมในรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการ ทั้งจากองคการบริหารสวน
ตําบลเอง หรือภาคสวนที่เก่ียวของ เพ่ือรองรับคําวา พุทธบูรณาการ ในภาพรวม หรือการบูรณาการ
โดยภาคีเครือขายแบบองครวมแนวพุทธ ซึ่งผูใหขอมูลสําคัญผูมีความเช่ียวชาญดานพระพุทธศาสนาฯ 
ท้ัง ๔ รูป ดังกลาวขางตน รวมถึง พระราชวิมลเมธี, ดร. (บุญโรจน จนฺทปฺโ ป.ธ.๙) วัดราษฎร
ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตําแหนงเจาคณะจังหวัดสุโขทัย และ
พระศรีปริยัติวิมล (ต๋ึง ปริธมฺโม ป.ธ.๙) วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 
ตําแหนงรองเจ าคณะจังหวัดอุตรดิตถ  ซ่ึงได ใหขอมูลในฐานะดานผู มีความเชี่ยวชาญดาน
พระพุทธศาสนา 

ผูวิจัยไดคัดเลือกแบบเจาะจงท่ีมีความเหมาะสม และเปนผูท่ีบทบาทท้ังดานวิชาการและ
งานดานการบริหารปกครองคณะสงฆ รวมถึงมีบทบาทในการสงเสริมการประยุกตใชหลักพุทธธรรม
เพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ในพ้ืนที่ ๆ ทําการศึกษา ซึ่งสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
และหรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซ่ึงทานเหลานั้นไดใหหลักการการพัฒนา และเสนอหลักธรรมท่ี
เพ่ิมเติมมาในแตละดาน เพ่ือสรางตัวช้ีวัดสมรรถนะท่ีสามารถประยุกตใชเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใน
พ้ืนท่ี ๆ ทําการศึกษา ได โดยมีหลักสังคหวัตถุ ๔ และไตรสิกขา ๓ เปนหลักสําคัญ และยังไดเสนอ
หลักธรรมเสริมในการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 



๑๓๔ 

เพ่ิมเติมในสมรรถนะหลักดานตาง ๆ เชน อิทธิบาท ๔, ฆราวาสธรรม ๔, ภาวนา ๔, พรหมวิหาร ๔, 
อปริหานิยธรรม ๗, สาราณียธรรม ๖, อารยวัฒิ ๕ เปนตน

สําหรับผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปน
ผูปฏิบัติงานระดับสูงในองคการบริหารสวนตําบล ผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูนําทองท่ีและผูนําในภาค
สวนชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีบริการองคการบริหารสวนตําบลน้ัน ผูวิจัยไดคัดเลือกแบบเจาะจงท่ีมีความ
เหมาะสม ซ่ึงเปนผูมีสวนไดสวนเสียหลัก (stakeholders) เปนผูมีสวนเก่ียวของ หรือท่ีมีหนาท่ี
โดยตรงในการสนับสนุนดูแล หรือผูซึ่งสามารถมีอิทธิพลท่ีสําคัญ หรือมีความสําคัญตอความสําเร็จ ใน
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล  ในเขตพ้ืนที่ท่ีทําการวิจัย ซึ่งเปนผูมีผลงาน
การสรางชุมชนเขมแข็ง หรือท่ีมีผลการทํางานมาตรฐานสูงอยางมืออาชีพ ในเขตพ้ืนท่ีบริการองคการ
บริหารสวนตําบล ท่ีมีความเปนองคการบริหารสวนตําบลตนแบบ และนําแผนชุมชนสูการพัฒนา
ทองถ่ินไดตามเกณฑท่ีกําหนด หรือเคยไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณฯ จากสถาบันพระปกเกลา ดาน
การเสริมสรางเครอืขาย รัฐ เอกชน และประชาสังคม หรือที่เคยไดรับรางวัลอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการยอมรับ 
จากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญสามารถตอบ
วัตถุประสงคการวิจัยไดอยางชัดเจน จํานวนท้ังหมด ๑๔ ทาน 

ซ่ึงผูใหขอมูลสําคัญทุกทาน ไดใหความรวมมือและใหขอมูลสําคัญ ๆ ตาง ๆ เปนอยางดีย่ิง
โดยทานเหลานี้ ไดเสนอวา การวิจัยท่ีมุงพัฒนาเพ่ือสังเคราะหและปรับประยุกตสรางแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ข้ันแรกจะตองมีการกําหนดสมรรถนะ
หลัก ตามระบบจําแนกตําแหนงของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ทั้ง ๕ ดาน โดยบูรณาการ
กับแนวทางการพัฒนาคูกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามความเห็นจากผูใหขอมูลสําคัญ รวมทั้ง
จําเปนยิ่งท่ีจะตองมีการศึกษา "ความตองการจําเปน" หรือ Needs ในองคการบริหารสวนตําบล  จาก
ผลการวิจัยเชิงประจักษ แลวจึงนํามาสรางโมเดลสมรรถนะ เพ่ือใหพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เปนท่ียอมรับ และตรงตอความ
ตองการจําเปนในบริบทปจจุบันและอนาคตไดตอไป

นอกจากนี้จากการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนทําใหทราบวา การพัฒนาสมรรถนะขององคการ
บริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ท่ีมีอยูเดิมน้ัน จากผลการติดตามการปฏิบัติตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร) เพ่ือกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการ ใหสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ ไดอยางมีประสิทธิภาพ กลับพบวายังคงมี
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตาม ท่ีตองเรงผลักดันอยางจริงจัง ในประเด็นสําคัญๆ และมีความ
จําเปนท่ีจะตองเรงเสริมสรางขีดสมรรถนะของหนวยงานราชการใหสามารถรองรับตอการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทดานตางๆ สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนและปญหาใหมๆ 
ท่ีเกิดขึ้น จึงไดมีการกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. 
๒๕๖๑) ไวเปน ๓ หัวขอ รวม ๗ ประเด็น โดยในสวนหัวขอการยกระดับองคการสูความเปนเลิศนั้น 
ไดมุงเนนประเด็นการพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ 
เพ่ือเรงสรางสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐใหสามารถผนึกกําลังเปนระบบครบ
วงจรและพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ลดความเหลื่อมล้ําที่เนนการพัฒนาอยางท่ัวถึงเปนธรรม ซึ่ง



๑๓๕ 

ปญหาดังกลาว องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานใหบริการกิจการสาธารณะของภาครัฐใน
ระดับตําบล ซึ่งไดรับต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงมีการสรางระบบจําแนกตําแหนงของขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึง
กําหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ในประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับท่ี ๔) ท่ีกําหนดใหการประเมินผลการปฏิบัติงานใหคํานึงถึงหลักการการพัฒนาระบบ
สมรรถนะโดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงระบบการบริหารผลงานท่ีเชื่อมโยงผล
การปฏิบัติงานรายบุคคลไปสูผลการปฏิบัติงานระดับองคกร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนทองถิ่น และ
โดยเฉพาะอยางย่ิงตามความใน ขอ ๓/๑ แหง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ฉบับลงวันท่ี ๒๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ แกไขเพ่ิมเติมตามความในประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๔) ระบุวา 
"การสรรหาบุคคล การแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนง การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และเสริมสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน ใหพิจารณาโดยคํานึงถึงความรู ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีจําเปนตามบัญชีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนทายประกาศน้ี”  

ซ่ึงจากประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นดังกลาว ไดมีการ
จัดทําบัญชีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปน แนบทายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระบุวา สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะที่ขาราชการทุก
ประเภทและระดับตําแหนงจําเปนตองมี เพ่ือเปนการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและคานิยมท่ีพึง
ประสงครวมกัน ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติ ประกอบดวย ๕ สมรรถนะ คือ การมุงผลสัมฤทธิ์, การยึดม่ันในความถูกตองและ
จริยธรรม, ความเขาใจในองคกรและระบบงาน, การบริการเปนเลิศ และการทํางานเปนทีม 

โดยมีการกําหนดสมรรถนะท่ีจําเปนประจําสายงานของขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน ใหสมรรถนะหลัก ใหกําหนดเปนสมรรถนะท่ีจําเปนประจําสายงานในทุกประเภทและระดับ
ตําแหนงทั้ง ๕ สมรรถนะดังนั้นหลักการสมรรถนะในองคการบริหารสวนตําบล จึงมีความสําคัญยิ่งตอ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ ทั้งในแงของการเอ้ือตอการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากร การ
เปนเครื่องมือในการจําแนก คัดสรร ประเมิน และกําหนด ศักยภาพของบุคลากรในองคการบริหาร
สวนตําบล เปนแนวทางในการสรางกําหนดการพัฒนาการทํางานใหตรงตามวัตถุประสงคขององคการ
บริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ตามระดับความสามารถของบุคลากร ซ่ึงสามารถ
สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมของบุคลากรท่ีเหมาะสมกับ
งาน เพ่ือปฏิบัติงานในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหสําเร็จตามความตองการขององคการไดอยาง
แทจริง 



๑๓๖ 

จากแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง ตามแนวพระพุทธศาสนา พบวามีองคประกอบ คือ จะตองเริ่มจากฐานรากอันม่ันคง
ตามหลักอารยวัฒิ ๕ ประการ ไดแก ศรัทธา (Confidence), ศีล (morality), สุตะ (learning), จาคะ 
(liberality) และปญญา (wisdom) เปนฐานสําคัญในการริเริ่มการพัฒนาทั้งปวงของอารยชนตาม
มณฑลทรรศนของพระพุทธศาสนา บูรณาการเขากับสมรรถนะหลักทั้ง ๕ ดาน และหลักธรรมพ้ืนฐาน
ท้ัง ๕ สําหรับประเด็นสมรรถนะยอย 

สําหรับแนวทางกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ใน
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ตามแนวพระพุทธศาสนา ใหมีคุณภาพมาตรฐาน จะตองมีการปลูกฝงให
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ไดรูหลักธรรม อารยวัฒิ ๕ โดยเริ่มต้ังแตระบบการศึกษา การ
สอบแขงขัน และเม่ือบรรจุเขาเปนพนักงานสวนทองถ่ินแลว องคการบริหารสวนตําบลจะตองสราง
วัฒนธรรมองคกร คานิยมขององคกร การใชหลักธรรม อารยวัฒิ ๕ รวมทั้งตองผลักดันใหเกิดการ
ถายทอดไปสูผูปฏิบัติอยางตอเนื่องโดยมีการประเมินสมรรถนะใหเกิดความชัดเจนเปนรูปธรรมสําหรับ
การวัดและประเมินผลในหนวยงาน เพื่อความสําเร็จในงานเสริมสรางชุมชนเขมแข็งขององคการ
บริหารสวนตําบล ใหมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับ ดังนั้นการประเมินการทํางานจึงตองมีหลักเกณฑท่ี
ใชวัดในตามตําแหนงของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลในแตละประเด็นสมรรถนะ ซ่ึงตองมี
สมรรถนะ และความเช่ียวชาญเฉพาะตําแหนงนั้นๆ 

โดยบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลตองมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองตามหลัก
ไตรสิกขา ๓ และหลักปญญา ๓ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานชุมชนเขมแข็งท้ัง ๓ ดาน 
คือ ดานการพ่ึงตนเอง, ดานการเก้ือกูล และดานการมีสวนรวม ระหวางตนเองกับชุมชน ภายใตภาค
สวนภาคีท่ีมีบทบาทสรางปจจัยความสําเร็จตามกระบวนทรรศน “บวรทัส-วชิรเจดีย” คือทุกภาคสวน
ท่ีมีอยูในชุมชนไดแก บาน, วัด, โรงเรียน (สถานศึกษา, หนวยงานเสริมศักยภาพ), ทองถิ่น (อบต), 
สาธารณสุข (รพ.สต) ใหทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีบริการองคการบริหารสวนตําบล ไดเกิดแรงกระตุนและ
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจากปญญาภาวนา ใหเขามารวมพัฒนาเพ่ือมุงหมายประโยชนของชุมชน 
โดยมีฐานจากการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ทั้ง ๕ ดาน กับอารยวัฒิ ๕ อัน
เปนการบูรณาการกับหลักพุทธธรรมท่ีตรวจสอบแลวมีความเหมาะสม เปนไปได และสามารถใชได
จริงในทางปฏิบัติ

๔.๒ สภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ผูใหขอมูล
สําคัญที่เปนผูปฏิบัติงานระดับสูงในองคการบริหารสวนตําบล ผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูนําทองท่ีและ
ผูนําในภาคสวนชุมชน ในเขตพื้นท่ีบริการองคการบริหารสวนตําบลผูวิจัยไดคัดเลือกแบบเจาะจงท่ีมี
ความเหมาะสม ซ่ึงเปนผูมีสวนไดสวนเสียหลัก (stakeholders) เปนผูมีสวนเก่ียวของ หรือที่มีหนาท่ี
โดยตรงในการสนับสนุนดูแล หรือผูซึ่งสามารถมีอิทธิพลท่ีสําคัญ หรือมีความสําคัญตอความสําเร็จ ใน
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล  ในเขตพ้ืนที่ท่ีทําการวิจัย ซึ่งเปนผูมีผลงาน
การสรางชุมชนเขมแข็ง หรือท่ีมีผลการทํางานมาตรฐานสูงอยางมืออาชีพ ในเขตพ้ืนท่ีบริการองคการ



๑๓๗ 

บริหารสวนตําบล ท่ีมีความเปนองคการบริหารสวนตําบลตนแบบ และนําแผนชุมชนสูการพัฒนา
ทองถ่ินไดตามเกณฑท่ีกําหนด หรือเคยไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณฯ จากสถาบันพระปกเกลา ดาน
การเสริมสรางเครอืขาย รัฐ เอกชน และประชาสังคม หรือที่เคยไดรับรางวัลอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการยอมรับ 
จากหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญท้ังหมด สามารถ
ตอบวัตถุประสงคการวิจัยไดอยางชัดเจน ผานการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ รวมถึง
ประเมินสถานการณในบริบทขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งเพ่ือ
สามารถพิจารณาจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยเหลานี้ เพ่ือสามารถสรางแนวทางพุทธบูรณา
การเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งไดตอไป ดังตอไปนี้

๔.๒.๑ สภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ

๔.๒.๑.๑  จุดแข็ง Strength
๑) จุดแข็ง ดานการพ่ึงตนเอง (สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ)
ในการมุงผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามเปาหมายตามหนาท่ีเพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง ขององคการบริหาร
สวนตําบล ในลักษณะการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ มีจุดแข็งในประเด็นท่ีบุคลากร
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ เพื่อสงเสริมการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ เพ่ือ
ชวยเหลือสงเสริมทักษะอาชีพ หรือเพ่ิมรายได ท้ังท่ีเปนและไมเปนทางการ เชน กลุมรานคา กลุม
อาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมทอผา กลุมจักสาน กลุมผูปลูกออย เปนตนท่ีตนรับผิดชอบเปนการ
เฉพาะได รวมถึงสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายนั้นไดอยาง
ถูกตองแมนยํา1

อยางไรก็ดี จุดแข็งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ในประเด็นการสงเสริมชุมชน
เขมแข็งดานการพึ่งตนเอง ดานกิจกรรมเรียนรูสืบทอดองคความรูจากปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน เชน 
การจักสาน การทอผา ดนตรีพ้ืนบาน หมอทําขวัญ นั้น บุคลากรสามารถกําหนดแผนงานระยะสั้นเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของงานในความรับผิดชอบในลักษณะโครงการหรือกิจกรรมระยะสั้น2 รวมถึง
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายในการสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการ
พ่ึงตนเองตามมาตรฐานการควบคุมภายในไดเปนอยางดี3

สวนประเด็นการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เชน 
การเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม นั้น มีจุดแข็งท่ีองคความรูพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจพอเพียงจากคนใน

1สัมภาษณ นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ,  
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

2สัมภาษณ นายวันชัย บุญญา, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถ่ินพึ่งตนเอง ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง จ.สุโขทัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

3สัมภาษณ นายวิญู เคียนยี่ค้ิว, หัวหนากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
ตําบลยานยาว จังหวัดพิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๘ 

ทองถ่ิน และบุคลากรบางสวนท่ีมีการพัฒนาตนเองดานทักษะความรูในประเด็นดังกลาว4 ทําให
สามารถขับเคลื่อนการสงเสริมชุมชนเขมแข็งดวยหลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มีการพัฒนาระบบ  ข้ันตอน  วิธีการทํางาน เพ่ือใหไดผลงานท่ีโดดเดนและแตกตางอยางท่ีไมมีใครทํา
ไดมากอนในลักษณะองคการบริหารสวนตําบลตนแบบไดเชนกัน5

๒) จุดแข็ง ดานการเกื้อกูล (สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ)
ในการมุงผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามเปาหมายตามหนาท่ีเพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเกื้อกูล ขององคการบริหารสวน
ตําบล ในลักษณะการจัดสวัสดิการหรือจัดสภาพแวดลอมทางสังคมที่สงเสริมสุขอนามัยในชุมชนนั้น มี
จุดแข็งในประเด็นท่ีบุคลากรสามารถศึกษาเขาใจรายละเอียด ท่ีมีความสําคัญขั้นพ้ืนฐานตองานการจัด
สวัสดิการหรือจัดสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีสงเสริมสุขอนามัยในชุมชนที่ไดรับมอบหมาย สามารถ
เขาใจแผนงานเฉพาะหนา  และบทบาทที่ถูกตองของตนตามแผนนั้น ๆ ไดเปนอยางดี6

อยางไรก็ดี จุดแข็งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ในประเด็นการสงเสริมชุมชน
เขมแข็งดานการเก้ือกูล ดานกิจกรรมการดูแลปองกันปญหาในชุมชนอยางเปนระบบและตอเนื่อง เชน 
การรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย การปองกันโรคไขหวัดใหญ การรณรงคตอตานยาเสพติด นั้น บุคลากร
สามารถกําหนดแผนงานระยะสั้นเพ่ือตอบสนองความตองการของงานในความรับผิดชอบในลักษณะ
โครงการหรือกิจกรรมระยะสั้น7 รวมถึงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใน
การสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเองตามมาตรฐานการควบคุมภายในไดเปนอยางดี
เชนเดียวกัน8

๓) จุดแข็ง ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์)
ในการมุงผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามเปาหมายตามหนาท่ีเพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวม ขององคการบริหาร
สวนตําบลมีจุดแข็งในประเด็นท่ีบุคลากรมีความพยายามทํางานในหนาท่ีใหดีและถูกตองโดยวาง
แผนการดําเนินงานตามมาตรฐาน การจัดการความรูในงานที่ไดรับมอบหมายโดยทําความเขาใจใน
บริบทวัฒนธรรมทองถ่ิน ทําใหเกิดการสรางการมีสวนรวมของชุมชน ในลักษณะการสรางเครือขาย
สรางแหลงเรียนรูและสรางกิจกรรม ในลักษณะการบูรณาการภาคสวนตาง ๆ ทุกภาคีในชุมชนนั้น ๆ 
ไดเปนอยางดี

4สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด  
จ.กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

5สัมภาษณ นายวิชาญ มาแพ, นายกองคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

6สัมภาษณ นายปรีชาพัทร วิเชียรสรรค, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร,  
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

7สัมภาษณ นายวันชัย บุญญา, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถ่ินพึ่งตนเอง ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง จ.สุโขทัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

8สัมภาษณ นายวิญู เคียนยี่ค้ิว, หัวหนากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
ตําบลยานยาว จังหวัดพิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๙ 

อยางไรก็ดี จุดแข็งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ในการสงเสริมงานดานการมี
สวนรวมสรางเครือขายอาสาสมัครชวยเหลือเฝาระวังปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ในชุมชน ทั้งท่ีเปนทางการและ
ไมเปนทางการ  หรือการสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูในรูปแบบตาง ๆรวมไปถึงการจัดกิจกรรมในวาระ
และโอกาสสําคัญตาง ๆ คือการท่ีบุคลากรบางสวนมีการตระหนักในคุณคาของการใหบริการ
สาธารณะ9 และมีความตั้งใจในการลงพ้ืนท่ีรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญความตองการจําเปนของ
ทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูลเพ่ือจัดทําแผนงาน เพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง10 โดยใชวิถีวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปญญาเอกลักษณทองถ่ินเปนฐานสําคัญในการสงเสริมงานดานการมีสวนรวม11

๔.๒.๑.๒  จุดออน Weakness 
  ๑) จุดออน ดานการพึ่งตนเอง (สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ)

บทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ในการมุงผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการ
สรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายเพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการ
พ่ึงตนเองในลักษณะการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ อยูภายใตขอจํากัดหลักดาน
งบประมาณที่องคการบริหารสวนตําบลมีอยูอยางจํากัด12 ทําใหการ ชวยเหลือสงเสริมทักษะอาชีพ 
หรือเพ่ิมรายได  ของคนในชุมชน ท้ังท่ีเปนและไมเปนทางการ เปนไปในแนวทางการสงเสริมสิ่งท่ี
ชุมชนมีอยูกอนแลวเปนสวนใหญ

ปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการประเมินผลไดผลเสีย เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder) ตามการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง ท่ียังคงขาดการมีสวนรวมของภาคสวนชุมชนอยูใน
ขณะท่ีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูลเพ่ือจัดทําแผนงาน เพ่ือการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งเชิงรุก ประสบปญหาในทางปฏิบัติ และไมสามารถกําหนดเปาหมายท่ีทาทาย
และเปนไปไดยาก ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร เพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เนื่องจากขอจํากัด
ดานการเมืองทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบล ท่ีอาจมีการเอื้อประโยชนใหแกกลุมพ่ึงตนเองที่
เจาะจงท่ีไมมีความจําเปนภายใตกรอบภารกิจงานเพ่ือชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง รวมไปถึงการ
ทับซอนดานขอบขายงานสงเสริมชุมชนเขมแข็งในชุมชนกับฝายทองท่ี13

สวนการสงเสริมใหชุมชนมีกิจกรรมเรียนรูสืบทอดองคความรูจากปราชญ
ภูมิปญญาทองถิ่นนั้นอยูภายใตขอจํากัดดานจํานวนบุคลากรที่มีนอย และความเขาใจในบริบทดาน

9สัมภาษณ นายนรินทร ไกรบุตร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย, ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

10สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด  
จ.กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

11สัมภาษณนายทศพล แซเตีย, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานการมีสวนรวมวัฒนธรรมชุมชน ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย,  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

12สัมภาษณ นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

13สัมภาษณ นายวันชัย บุญญา, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถ่ินพ่ึงตนเอง ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง จ.สุโขทัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๐ 

วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินของผูปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลท่ีไมใชพื้นท่ีภูมิลําเนาของ
พนักงานสวนทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบล14

สวนการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
ดานการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น อยูภายใตขอจํากัดดานความรูความเขาใจ รวมไป
ถึงความรวมมือของพนักงานสวนทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลที่มีทัศนะแบบขาราชการท่ี “กิน
เงินเดือนจากหลวง” และยังคง “ทํางานแบบนั่งโตะ”15 จึงอาจทําใหพนักงานสวนทองถิ่นในองคการ
บริหารสวนตําบล บางสวนไมมีสมรรถนะในการใหบริการสาธารณะอยางมีมาตรฐานสูงและเลยวิถี
ปฏิบัติแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลจึงไมเปนตนแบบดาน
การพ่ึงตนเองใหกับชุมชนในวิถีชนบทไดเทาที่ควรจะเปนนัก

๒) จุดออน ดานการเกื้อกูล (สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ)
บทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ในการมุงผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการ

สรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียากและทาทายชนิดท่ีไมเคยมี
ผูใดสามารถกระทําไดมากอน เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเกื้อกูล เพ่ือการชวยเหลือสงเคราะห
จัดสวัสดิการหรือจัดสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีสงเสริมสุขอนามัยในชุมชนนั้น ยังคงอยูภายใต
ขอจํากัดหลักดานงบประมาณท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีอยูอยางจํากัด เนื่องจากการชวยเหลือ
สงเคราะหจัดสวัสดิการ มีความจําเปนย่ิงท่ีจะตองใชทรัพยากรในการสนับสนุนการดําเนินงานใน
ลักษณะการเก้ือกูลชวยเหลือกันในชุมชน โดยไมนอยหรือมากเกินไปจนเปนการทําลายการเก้ือกูลดวย
กันเองของคนในชุมชน อันเนื่องมาจากการรอรับแตการบริการสาธารณะเพียงประการเดียว16

อยางไรก็ดี ปญหาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ในการสงเสริมงานดานการ
เก้ือกูลแกชุมชนในประเด็นขอบขายการสงเสริมใหชุมชนมีกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพเพื่อชวยเหลือ
กันอยางเปนระบบและตอเนื่อง เชน มีการรวมกลุมออกกําลังกายภายในชุมชน พบวา เนื่องจาก
บทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลถูกกําหนดไวใหมีภาระงานภายใตภารกิจที่กําหนดไว และ
จําเปนตองดําเนินงานตาง ๆ ภายใตแผนท่ีเสนอมาจากชุมชน ซึ่งบอยครั้งที่กลุมสวัสดิการเล็ก ๆ หรือ 
SME รวมไปถึงกลุมผูรักสุขภาพออกกําลังกายภายในชุมชนไมไดรับการบรรจุการพัฒนามุงเปาใน
แผนงานเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งเทาที่ควร ซ่ึงเปนปญหาในดานบุคลากรท่ีมีจํากัดและการ
ประสานแผนท่ีไมดีนักของบุคลากร อันเกิดจากขอบขายภาระงานตามระเบียบราชการตาง ๆ เชน 
การเรงจัดทําแผน หรือการใกลปดปงบประมาณตาง ๆ ซึ่งมาจากการรวบรวมขอมูลท่ีไมชัดเจนพอ17

14สัมภาษณ นายประสิทธิ์ เผือกนาค, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานเก้ือกูลสวัสดิการอนามัยสิ่งแวดลอม 
ในเขตพ้ืนที่บริการองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

15สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

16สัมภาษณ นายบุญทา จันทะคุณ, นายกองคการบริหารสวนตําบลชาติตระการ จ.พิษณุโลก,  
๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

17สัมภาษณ นางสาวสมพร ขอนทอง, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคุยบานโอง จ.กําแพงเพชร,  
๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๑ 

สวนการสงเสริมใหชุมชนมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีสงเสริม
สุขอนามัยท่ีดี ประสบปญหาคือการเห็นความสําคัญของชุมชน เนื่องจากการสงเสริมสุขอนามัย เชน 
กิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข เชน ลดเหลาเขาพรรษา เลิกหวยพนันบอล งดการต้ังวงเหลา วงพนันใน
ชุมชนในงานบุญ งานเทศกาลตาง ๆ เปนตนเปนวิถีปฏิบัติของชุมชนท่ีมีมาเนิ่นนาน และแมจะมี
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน ซ่ึงมีท้ังกฎหมายและงบประมาณ แตก็ยังคงขาดการรวมมือ
อยางเต็มท่ีของชุมชน ซ่ึงมักมองวากิจกรรมตาง ๆ ดังกลาว เปนสิ่งท่ีปฏิบัติกันมานานและแกไขได
ยาก18

๓) จุดออน ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ)
บทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ในการมุงผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการ

สรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียากและทาทายชนิดท่ีไมเคยมี
ผูใดสามารถกระทําไดมากอน เพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวม อยูภายใตขอจํากัดดาน
ความเขาใจในบริบทวัฒนธรรมทองถ่ิน ทําใหการสรางการมีสวนรวมของชุมชน ของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลมีอยูอยางจํากัด เนื่องจากการสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวม มีความ
จําเปนย่ิงท่ีจะตองใชทรัพยากรในการสนับสนุนการดําเนินงานในลักษณะการสรางเครือขายสราง
แหลงเรียนรูและสรางกิจกรรม ในลักษณะการบูรณาการภาคสวนตาง ๆ ทุกภาคีในชุมชนนั้น ๆ 

อยางไรก็ดี จุดออนท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ในการสงเสริมงานดานการมี
สวนรวมสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูในรูปแบบตาง ๆในลักษณะเชน ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 
อินเตอรเน็ตประจําหมูบาน แหลงเรียนรูภูมิปญญาพิพิธภัณฑพ้ืนบาน ยังคงตองอาศัยการรวบรวม
ขอมูลและปญหาสําคัญความตองการจําเปนของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูลเพื่อจัดทําแผนงาน เพื่อ
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งจากบุคลากร และการประชาสัมพันธท่ีทั่วถึง เพื่อใหเกิดการจัดทําแผน 
และสงตอไปยังการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง โดยคุมคา 
ประหยัด และบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายซ่ึงยังคงขาดกระบวนการและข้ันตอนที่เปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมไดเทาท่ีควร บางครั้งสิ่งท่ีชุมชนตองการแตผูนําทองถ่ินไมตองการมีความไม
สอดคลองกัน19

๔.๒.๑.๓  โอกาส Opportunity  
๑) โอกาส ดานการพ่ึงตนเอง (สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ)
ในการมุงผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามเปาหมายตามหนาท่ีเพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง ขององคการบริหาร
สวนตําบล ในลักษณะการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ มีโอกาสจากปจจัยภายนอก  
ในประเด็นท่ีภาครัฐในปจจุบันตางมีนโยบายในการสงเสริมการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือกันทาง
เศรษฐกิจ เพ่ือชวยเหลือสงเสริมทักษะอาชีพ หรือเพ่ิมรายได ท้ังที่เปนและไมเปนทางการ เชน กลุม
รานคา กลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมทอผา กลุมจักสาน กลุมผูปลูกออย เปนตน ซ่ึงรวมไปถึง

18สัมภาษณ นายปรีชาพัทร วิเชียรสรรค, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร,  
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

19สัมภาษณ นายนรินทร ไกรบุตร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย,  
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๒ 

การท่ีมีหนวยงานตาง ๆ ท้ังท่ีเปนองคกรอิสระ หรือภาคเอกชน ใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง เพราะ
เปนเรื่องสําคัญท่ีเกี่ยวกับ “ปากทอง” และการอยูรอดในทางเศรษฐกิจของชุมชน อันเนื่องมาจาก
ระบบเกษตรกรรมในบางพื้นท่ีจะทําการเกษตรไดเฉพาะบางชวงของป และชวงฤดูอ่ืนทําใหตองยาย
ถ่ินฐานหรือออกไปทํางานรับจางตางพ้ืนท่ี20 แรงผลักดานความตองการในเชิงเศรษฐกิจจึงเปนโอกาส
สําคัญท่ีทําใหการดําเนินการเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบล มักประสบ
ผลสัมฤทธิ์เปนอยางดีในชุมชนชนบทท่ีมีขอจํากัด21 แตอยูภายใตพ้ืนฐานดานการมีองคความรูท่ี
เหมาะสมและสามารถนํามาปรับประยุกตใชไดจริงในชุมชนนั้นดวย โดยองคความรูอาจมาจากองคกร
ภายนอก22 หรือองคกรเอกชน23 หรือจะเปนโดยตัวองคการบริหารสวนตําบลเอง24 เปนผูนําในการ
พัฒนาการสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง ดวยก็ไดเชนกัน 

อยางไรก็ดี โอกาสท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ในประเด็นการสงเสริมชุมชน
เขมแข็งดานการพึ่งตนเอง ดานกิจกรรมเรียนรูสืบทอดองคความรูจากปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน เชน 
การจักสาน การทอผา ดนตรีพ้ืนบาน หมอทําขวัญ นั้น สิ่งสําคัญคือการท่ีกลุมองคกรชุมชนมีการนํา
ภูมิปญญาทองถ่ินมาตอยอดเพ่ือทําเปนสินคา อันเปนแรงผลักจากภายในชุมชนเองอีกดวยซึ่งสามารถ
ทําใหองคการบริหารสวนตําบล สามารถหนุนเสริมการพัฒนาใหมีความยั่งยืนได25

สวนประเด็นการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เชน 
การเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม นั้น จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีอิสระในการกําหนดนโยบาย 
การบริหาร การจัดทําแผนพัฒนา การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและการดําเนินงานตาม
อํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ หากผูนําและบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลมีความเอาใจใส
อยางจริงจังก็สามารถเปนผูนําในการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ใหแกคนในชุมชนได26

๒) โอกาส ดานการเกื้อกูล (สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ)
ในการมุงผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามเปาหมายตามหนาท่ีเพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเกื้อกูล ขององคการบริหารสวน

20สัมภาษณ นายบุญทา จันทะคุณ, นายกองคการบริหารสวนตําบลชาติตระการ จ.พิษณุโลก, ๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๙. 

21สัมภาษณ นายนรินทร ไกรบุตร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย, ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

22สัมภาษณ นายปรีชาพัทร วิเชียรสรรค, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

23สัมภาษณ นายวิเชียร แสงสิน, ผูใหญบานหมูท่ี ๓ ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถ่ิน
พ่ึงตนเอง ในเขตพื้นท่ีบริการองคการบริหารสวนตําบลนํ้าพ้ี จ.อุตรดิตถ, ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

24สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

25สัมภาษณ นายวิเชียร แสงสิน, ผูใหญบานหมูท่ี ๓ ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถ่ิน
พ่ึงตนเอง ในเขตพื้นท่ีบริการองคการบริหารสวนตําบลนํ้าพ้ี จ.อุตรดิตถ, ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

26สัมภาษณ นายวิชาญ มาแพ, นายกองคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 



๑๔๓ 

ตําบล ในลักษณะการเปนชุมชนท่ีมีความเอื้ออาทรในเร่ืองการจัดสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีสงเสริม
สุขอนามัยท่ีดี กิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข มีโอกาสจากปจจัยภายนอก ในประเด็นที่ชุมชนใหความ
สนใจและต่ืนตัวในการแกปญหาสังคม พรอมใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ27

อยางไรก็ดี โอกาสท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ในประเด็นการสงเสริมชุมชน
เขมแข็งดานการเก้ือกูล ดานการชวยเหลือสงเคราะหจัดสวัสดิการในชุมชน เชน กองทุนฌาปนกิจ, 
กลุมสหกรณ, กลุมออมทรัพย หรือกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพเพื่อชวยเหลือกันเองในกลุมนั้น  
ส่ิงสําคัญคือการท่ีกลุมองคกรชุมชนมีการรวมตัวท้ังที่เปนทางการ และไมเปนทางการ เพ่ือชวยเหลือ
และแกไขปญหาอยูแลว หากแตสวนใหญมักจะเปนในรูปแบบ “ตางคนตางทํา” หรือ “ตางกลุมตาง
ทํา”28 ซ่ึงกระจายตัว และไมมีการสรางเครือขายสัมพันธภาพระหวางกลุมองคกรเหลานี้เทาใดนัก  
ส่ิงเหลานี้เปนโอกาสท่ีสําคัญ หากองคการบริหารสวนตําบลสามารถเขาไปจัดทําบริการสาธารณะบน
พ้ืนฐานความตองการของประชาชน ยอมสามารถตอบสนองและแกไขปญหาและความตองการของ
ประชาชนในประเด็นการสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูล ดานการชวยเหลือสงเคราะหจัด
สวัสดิการในชุมชน ไดอยางดี

๓) โอกาส ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ)
ในการมุงผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามเปาหมายตามหนาท่ีเพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวมขององคการบริหาร
สวนตําบล ในลักษณะการเปนชุมชนที่มีการเขารวมกันพัฒนาชีวิตความเปนอยูหรือรวมแกไขปญหา
ของตนเองใหดีข้ึน มีโอกาสจากปจจัยภายนอก ในประเด็นที่การบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลนั้น ไดถูกกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน 
ซ่ึงปจจัยดังกลาว ทําใหการเมืองในทองถ่ินมักจะมีเสถียรภาพและสามารถสนองตอบตอการแกไข
ปญหาของประชาชนไดอยางรวดเร็ว29

อยางไรก็ดี โอกาสท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ในประเด็นการสงเสริมชุมชน
เขมแข็งดานการมีสวนรวมประเด็นดานการรวมตัวจัดกิจกรรมในวาระและโอกาสสําคัญตาง ๆ เชน 
กิจกรรมพัฒนาหมูบานเนื่องในวันพอ/แมแหงชาติ วันสําคัญทางศาสนา นั้น ก็นับวาเปนโอกาสที่ดี
ท่ีบุคลากรสามารถแสวงหากลั่นกรองขอมูลยอนกลับ (Feedbacks) จากประชาคมชุมชนอยางไมเปน
ทางการ ซึ่งยอมเปนประโยชนตอการปรับปรุงแผนงานสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวม ไดอีก
ดวย30

27สัมภาษณ จาสิบเอกสะทาน อ่ิมอยู, นายกองคการบริหารสวนตําบลยานยาว จ.พิจิตร, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

28สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

29สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

30สัมภาษณ จาสิบเอกสะทาน อ่ิมอยู, นายกองคการบริหารสวนตําบลยานยาว จ.พิจิตร, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 



๑๔๔ 

๔.๒.๑.๔  อุปสรรค Threat  
๑) อุปสรรค ดานการพ่ึงตนเอง (สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ)
ปจจัยภายนอกบริบทของบุคลากร ท่ีเปนอุปสรรคตอองคการบริหารสวน

ตําบล ในการมุงผลสัมฤทธิ ์เพ่ือการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริม
ชุมชนเขมแข็งดานการพึ่งตนเองยังคงอยูภายใตขอจํากัดท่ียังคงไมสามารถรวมตัวกลุมชุมชนเพื่อการ
จัดการอยางมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดี ใหเปนท่ีพ่ึงพิงของคนในชุมชนในการแกไข
ปญหาหรือการพัฒนาชีวิตความเปนอยูใหดีข้ึนไดเทาท่ีควร อันเน่ืองมาจากปญหาเรื่องการเมืองใน
ระดับทองถ่ินท่ียังคงมีความคิดเห็นไมลงรอยกันระหวางกลุมการเมืองทองถิ่น31

อยางไรก็ดี อุปสรรคท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ในการสงเสริมงานดานการ
พ่ึงตนเองแกชุมชนในประเด็นขอบขายกระบวนการเรียนรูของชุมชนหรือภาคีเครือขายการพัฒนา 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง เชน  กลุมรานคา กลุมอาชีพ กลุม
วิสาหกิจชุมชน กลุมทอผา กลุมจักสาน กลุมผูปลูกออย การสงเสริมใหชุมชนจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมเหลานี้ ก็ยังมีอุปสรรคสําคัญจาก
การท่ีชาวบานไมเห็นความสําคัญของบทบาทองคการบริหารสวนตําบลในฐานะศูนยกลางใหบริการ
สาธารณะของตําบลในระดับชุมชน และจากการท่ีกฎหมายหรือระเบียบท่ียังมีอยูในปจจุบันยังคงมี
ความทับซอน ทําใหชุมชนเกิดความสับสนในบทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล อันเกิดจาก
หนวยงานตาง ๆ ซึ่งยังไมไดมีการถายโอนภารกิจใหองคการบริหารสวนตําบลอยางเต็มรูปแบบ32

๒) อุปสรรค ดานการเกื้อกูล (สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ)
อุปสรรคอันเกิดจากปจจัยภายนอกบริบทของบุคลากร ท่ีสงผลกระทบตอ

องคการบริหารสวนตําบล ในการมุงผลสัมฤทธิ์ และเปนอุปสรรคตอการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูลยังคงอยูภายใตขอจํากัดในเชิงการ
บริหาร ท่ีการกําหนดแผนงาน หรือโครงการ ในเชิงการจัดสวัสดิการของชุมชน เพ่ือสรางความสามัคคี
ชวยเหลือเก้ือกูลตอกัน เพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาสิ่งท่ีเปนสาธารณประโยชนของสวนรวม มักขึ้นอยู
กับปจจัยอ่ืนมากกวาการวิเคราะหปญหา ความตองการอยางแทจริงซ่ึงมักมีที่มาจากกลุมจัดต้ังหรือ
กลุมผลประโยชนตาง ๆ ในระดับการเมืองทองถิ่น ซึ่งสงผลเสียและเปนอุปสรรคตอการไมสรางความ
เปนธรรมและเทาเทียมในการพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็ง
ดานการเก้ือกูลได33

31สัมภาษณ นายวันชัย บุญญา, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถ่ินพ่ึงตนเอง ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง จ.สุโขทัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

32สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

33สัมภาษณ นายประสิทธิ์ เผือกนาค, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานเก้ือกูลสวัสดิการอนามัยสิ่งแวดลอม 
ในเขตพ้ืนที่บริการองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๕ 

๓) อุปสรรค ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ)
อุปสรรคอันเกิดจากปจจัยภายนอกบริบทของบุคลากร ท่ีสงผลกระทบตอ

องคการบริหารสวนตําบล ในการมุงผลสัมฤทธิ์ และเปนอุปสรรคตอการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวมยังคงอยูภายใตขอจํากัดท่ี

อยางไรก็ดี อุปสรรคที่สําคัญอีกประการหน่ึง ในการสงเสริมงานดานการมีสวน
รวมแกชุมชนในประเด็นขอบขายการสรางใหคนในชุมชนเขารวมกันพัฒนาชีวิตความเปนอยูหรือรวม
แกไขปญหาของตนเองใหดีข้ึน ดวยการมีเครือขายอาสาสมัครชวยเหลือเฝาระวังปจจัยเส่ียงตาง ๆ ใน
ชุมชน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการหรือการสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูในรูปแบบตาง ๆการ
รวมตัวจัดกิจกรรมในวาระและโอกาสสําคัญเพ่ือรวมกันรักษาคุณคาของประเพณี วัฒนธรรมท่ีเปน
เอกลักษณของชุมชนเหลานี้ ก็ยังมีอุปสรรคสําคัญจากลักษณะการทํางานขององคการบริหารสวน
ตําบล ที่ขาดการบูรณาการภายใน และมุงท่ีผลงานของแตละสวนงานในองคกร มากกวาการมุง
ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบล34 ทําใหการดําเนินงานท่ีตองอาศัยการมีสวนรวม
ของชุมชน ไมสามารถเปนไปไดโดยความมีเอกภาพ เพราะสวนงานในองคการบริหารสวนตําบลอยูใน
ลักษณะ “ตางคนตางทํา”35 ซ่ึงเปนระบบแบบราชการท่ีมักทํางานโดยยึดกับระเบียบมากเกินไป จน
ทําใหงานการสงเสริมงานดานการมีสวนรวมแกชุมชนไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรจะเปนมากนัก 

ในขณะที่ ระบบงบประมาณในการดําเนินการพัฒนา มีอยูอยางจํากัดและไม
เพียงพอ และอยูภายใตหลักเกณฑสําคัญ ท่ีทําใหการจัดกิจกรรมในวาระและโอกาสสําคัญตาง ๆ เพ่ือ
สงเสริมการมีสวนรวม เชน กิจกรรมพัฒนาหมูบานเนื่องในวันพอ/แมแหงชาติ วันสําคัญทางศาสนา 
หรือการสงเสริมกิจกรรมสงเสริมวิถีวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาเอกลักษณทองถิ่น เชน ประเพณี
ทําบุญกลางบาน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง เปนตนองคการบริหารสวนตําบลยังคงมี
ขอจํากัดในการดําเนินการดานงบประมาณสนับสนุน จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ไดระบุขอจํากัดที่ทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอาจต้ังงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดไมเกินอัตราสวนของรายได
จริงในปงบประมาณท่ีผานมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให วัด องคกรการกุศล หรือองคกร
ประชาชน โดยองคการบริหารสวนตําบล จะสนับสนุนไดไมเกินรอยละหาเทานั้น36 และโดยเฉพาะ
อยางย่ิงในระเบียบน้ัน องคกรประชาชน ถูกระบุวา ตององคกรซ่ึงเปนการรวมของประชาชนท่ีจัดต้ัง
โดยถูกตองตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานของรัฐ หรือหนังสือส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทย และมีการดําเนินการอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป ทําใหองคกร
ประชาชนในลักษณะไมเปนทางการ และยังไมไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐถูกละเลยในการ
ไดรับสนับสนุน และแมจะไดรับการสนับสนุนตามระเบียบ แตก็ไมมากพอในการสงเสริมกิจกรรมตาง 

34สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

35สัมภาษณ นางสาวสมพร ขอนทอง, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคุยบานโอง จ.กําแพงเพชร,  
๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

36สัมภาษณ จาสิบเอกสะทาน อ่ิมอยู, นายกองคการบริหารสวนตําบลยานยาว จ.พิจิตร, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 



๑๔๖ 

ๆ ไดอยางครอบคลุม ทําใหการจัดกิจกรรมเปนไปในลักษณะที่องคการบริหารสวนตําบลจัดข้ึนเอง 
โดยแยกจากกลุมชุมชน เชน ชุมชนบานวัด หรือภาคสวนทองท่ี เปนตน ซ่ึงระเบียบนี้ไมเปนผลดีตอ
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนมากนัก ซึ่งยอมสงผลตอ
ปญหาในการสรางการมีสวนรวมตามบทบาทภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง37

ตารางที่ ๔.๑  แสดงตารางสรุปความถ่ี รอยละ และจํานวนผูตอบประเด็นสภาพท่ัวไปการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการมุง
ผลสัมฤทธิ์

ประเด็น
ปริมาณ

ความถี่ รูปหรือคนท่ี
สภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะ

องคการบริหารสวนตําบล  
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง  

ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 

๑๔ ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘

๔.๒.๒ สภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง ดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม

๔.๒.๒.๑  จุดแข็ง Strength
๑) จุดแข็ง ดานการพ่ึงตนเอง (สมรรถนะดานการยึดมั่นในความถูกตอง

และจริยธรรม)
ในดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม เพ่ือการครองตนและ

ประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม โดยมุงประโยชนของชุมชนมากกวาประโยชนสวนตน  เพ่ือทําหนาท่ี
ผูใหบริการสาธารณะ  ผลักดันใหภารกิจการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง ขององคการ
บริหารสวนตําบล สามารถบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในลักษณะการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกัน
ทางเศรษฐกิจ มีจุดแข็งในประเด็นที่บุคลากรมีความสามารถในการทําความเขาใจและประสานงาน 
และเช่ือมโยงกับประชาชนในพ้ืนที่ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล38 เพ่ือสงเสริมการรวมกลุม
เพ่ือชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ เพ่ือชวยเหลือสงเสริมทักษะอาชีพ หรือเพ่ิมรายได ทั้งท่ีเปนและไม

37สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

38สัมภาษณ นายวิญู เคียนยี่ค้ิว, หัวหนากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
ตําบลยานยาว จังหวัดพิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๗ 

เปนทางการ เชน กลุมรานคา กลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมทอผา กลุมจักสาน กลุมผูปลูกออย 
เปนตน ไดเปนอยางดี39

จุดแข็งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ในประเด็นการสงเสริมชุมชนเขมแข็งดาน
การพ่ึงตนเอง ดานกิจกรรมเรียนรูสืบทอดองคความรูจากปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การจักสาน 
การทอผา ดนตรีพ้ืนบาน นั้น บุคลากรสามารถทําความเขาใจบริบทของชุมชน รูจักอดทนอดกลั้น 
และชุมชนมีการตอบสนองในการปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
ประเด็นน้ีในเชิงบวก40

สวนประเด็นการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  
มีจุดแข็งท่ีบุคลากรบางสวนมีจิตสํานึกตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรมองคกร มีความ
ทุมเท อดทน และมีความเสียสละในการปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็งจนสามารถสรางนวัตกรรมการเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมในระดับชุมชน โดยมีองคการบริหาร
สวนตําบลเปนแกนหลักในการพัฒนาไดเปนอยางดี41 ซ่ึงเกิดจากระบบความคิดและการแสดงผลของ
ความคิดไดอยางสรางสรรคโดยเช่ือมโยงกับประชาชนในพ้ืนท่ีใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
ไดเปนอยางดี

๒) จุดแข็ง ดานการเกื้อกูล (สมรรถนะดานการยึดม่ันในความถูกตอง
และจริยธรรม)

ในดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม เพ่ือการครองตนและ
ประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม โดยมุงประโยชนของชุมชนมากกวาประโยชนสวนตน  เพ่ือทําหนาท่ี
ผูใหบริการสาธารณะ  ผลักดันใหภารกิจการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูล ขององคการ
บริหารสวนตําบล สามารถบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไวในลักษณะการจัดสวัสดิการของชุมชน 
ความเอ้ืออาทรในเรื่องการแบงปนผลประโยชนหรือกําไรจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน เพ่ือ
ความสามัคคีของคนในชุมชนท่ีเขามารวมกันเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาสิ่งท่ีเปนสาธารณประโยชน
ของสวนรวม ไมวาจะเปนในประเด็นการจัดสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีสงเสริมสุขอนามัยท่ีดี กิจกรรม
ลด ละ เลิกอบายมุข เชน ลดเหลาเขาพรรษา การดูแลปองกันปญหาในชุมชน การรณรงคกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย การปองกันโรคไขหวัดใหญ การรณรงคตอตานยาเสพติด เปนตนมีจุดแข็งในประเด็นท่ี
บุคลากรมีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากเปนนโยบายหลักของรัฐบาล 
ในการบรรเทาและแกไขปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนปญหาดานสุขภาพ ปญหายาเสพติดในชุมชน ซ่ึงมี
การจัดต้ังหนวยงานท้ังภาครัฐ และองคกรอิสระมากมาย ในการสงเสริมการเก้ือกูลดานตาง ๆ ในแง

39สัมภาษณ นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

40สัมภาษณ นายวิชาญ มาแพ, นายกองคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

41สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๘ 

สุขภาพของชุมชน โดยมีภาคสวนองคการบริหารสวนตําบลเปนแกนหลักในการประสานการปฏิบัติ42

ทําใหบุคลากรมีองคความรูใหม ๆ อยูเสมอในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูลของคนในชุมชน ซ่ึงมีระเบียบ หลักเกณฑ และการกํากับ
ติดตาม รวมไปถึงมีกระบวนการในการปรับปรุงแกไข โดยภาคสวนท่ีใหการสนับสนุนเปนผูนํา
ขอคิดเห็นไปแกไขปรับปรุงเพ่ือแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีข้ึนอยูอยางสมํ่าเสมอ โดยไมคํานึงถึง 
ขอแตกตางทางความคิดเห็นในภาคสวนการเมืองระดับทองถ่ิน หากแตมุงถึงประโยชนของประชาชน
ผูรับบริการจากโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ เปนสําคัญโดยสวนใหญ43

๓) จุดแข็ง ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานการยึดม่ันในความถูกตอง
และจริยธรรม)

ภารกิจการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวม ขององคการบริหาร
สวนตําบล ในประเด็นจุดแข็งดานสมรรถนะการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม เพ่ือการครองตน
และประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม เพ่ือทําหนาท่ีผูใหบริการสาธารณะ ผลักดันให ขององคการ
บริหารสวนตําบล สามารถบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ของบุคลากรในองคการบริหารสวน
ตําบลนั้นมีปจจัยสําคัญในประเด็นท่ี ปจจุบันยังคงมีขอจํากัดหลักดานวัฒนธรรมประชาธิปไตยเชิงลบ
ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล ท่ียังคงมีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก ความสัมพันธแบบ
เครือญาติในชุมชน รวมไปถึงความขัดแยงในระดับทองถ่ินอันเกิดจากการเมืองทองถ่ินเอง ทําให
ประชาชนสวนใหญทุกฝาย ไมใหความสนใจในการปกครองสวนทองถ่ินที่ไมใชข้ัวการเมืองของตน  
จึงไมเขารวมกิจกรรมตาง ๆ มากเทาท่ีควร ทําใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสาธารณะ เนื่องมาจาก
ภารกิจการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบลไมถูกพัฒนาไดตรงจุด และไม
สามารถบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเทาท่ีควรจะเปน44

อยางไรก็ดี เนื่องจากระบบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนั้น 
ตองยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ ขอกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล ตามระบบราชการ ทําใหแม
ในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะยังคงมีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวก45 แตดวยระเบียบ 
ขอกฎหมายการไดมาซ่ึงแผนงานหรือโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวมของ
คนในชุมชน ในประเด็นตาง ๆ ไมวาจะเปน การรวมกันพัฒนาชุมชนเพื่อใหคนในชุมชนมีชีวิตความ
เปนอยูท่ีดี การรักษาคุณคาของประเพณี วัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนทองถ่ินของคนใน
ชุมชน ทุกดาน จะตองมีการทําแผนประชาคม และเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการ
เสนอแนะ และแนะนําการพัฒนา รวมถึงการตรวจสอบการดําเนินการไดทุกชวงการปฏิบัติตาม

42สัมภาษณ นายปรีชาพัทร วิเชียรสรรค, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

43สัมภาษณ นายประสิทธิ์ เผือกนาค, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานเก้ือกูลสวัสดิการอนามัยสิ่งแวดลอม 
ในเขตพ้ืนที่บริการองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

44สัมภาษณ นายนรินทร ไกรบุตร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย, ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

45สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 



๑๔๙ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐46 ซ่ึงถือเปนจุดแข็งประการหนึ่งของกฎหมาย 
ท่ีชวยเสริมจุดแข็งดานสมรรถนะการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม เพ่ือการครองตนและ
ประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม ในการปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็งดานการมีสวนรวม โดยมุงประโยชนของชุมชนมากกวาประโยชนสวนตน ของบุคลากรใน
องคการบริหารสวนตําบลนั่นเอง47

๔.๒.๒.๒  จุดออน Weakness 
๑) จุดออน ดานการพึ่งตนเอง (สมรรถนะดานการยึดม่ันในความถูกตอง

และจริยธรรม) 
แมวา บทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ในดานการยึดม่ันใน

ความถูกตองและจริยธรรม จะมีเพ่ือการครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมท้ังตามหลัก
กฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนหลักการแนวทางในหนาท่ีของตนโดยมุงประโยชนของ
ชุมชนมากกวาประโยชนสวนตน  ท้ังน้ีเพ่ือธํารงรักษาศักด์ิศรีแหงหนาท่ีผูใหบริการสาธารณะ  อีกท้ัง
เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันใหภารกิจการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งสามารถบรรลุผล
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว48 จะเปนสิ่งท่ีพึงคาดหวังเปนประการสําคัญ ในการพัฒนาสมรรถนะ
องคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ทวาก็ยังอยูภายใตขอจํากัดหลักดาน
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบล ท่ียังคงมีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวก
จาก ความสัมพันธแบบเครือญาติในชุมชน ทําใหเกิดขอคําถามตอความโปรงใสในการไดมาซ่ึง
บุคลากร พนักงานลูกจาง ที่เปนกลุมจากฐานคะแนนนิยมทางการเมือง สงผลตอคุณภาพของบุคลากร
และการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งในประเด็นตาง ๆ และ
แมกระทั่งการดําเนินการทางวินัย ก็เปนไปไดยาก เนื่องจากมักกระทบกลุมญาติพี่นองหรือฐานเสียง
ทางการเมืองทองถิ่น49

รวมถึงการเปดโอกาสใหมีการแสดงความเห็นเพ่ือปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็น
ความหยอนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ยังคงมีปญหา เนื่องจากปญหาดังกลาวขางตน ไดสงผล
สืบเน่ือง ทําใหมีการเลือกปฏิบัติ และเกิดความไมเทาเทียมกันในการดําเนินการเพื่อสงเสริมชุมชน
เขมแข็งดานการพ่ึงตนเองในลักษณะการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ50

46สัมภาษณ นายจําเริญ แหวนเพ็ชร,  ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารจัดการชุมชน สํานัก
เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

47สัมภาษณ จาสิบเอกสะทาน อ่ิมอยู, นายกองคการบริหารสวนตําบลยานยาว จ.พิจิตร, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

48สัมภาษณ นายอมร  กีรติสุนทร,  ผูอํานวยการศูนยบริการการฝกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

49สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

50สัมภาษณ นายวันชัย บุญญา, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถ่ินพ่ึงตนเอง ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง จ.สุโขทัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๐ 

ปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ในสวนการสงเสริมใหชุมชนมีกิจกรรม
เรียนรูสืบทอดองคความรูจากปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน และการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีความตองการจําเปน
จริงขององคกรชุมชนในตําบลนั้น ๆอยูภายใตขอจํากัดดานขอขัดแยงหรือความไมเขาใจกัน อันเกิดมา
จากปญหาระบบอุปถัมภและการเลือกปฏิบัติอยู ทําใหเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติ และ
สงผลใหการไดมาซ่ึงแผนพัฒนาชุมชน ไมถูกตัดสินใจในรูปของนโยบายอันถูกนําไปปฏิบัติจริง  
เปนผลเสียตอผลประโยชนสาธารณะ เนื่องมาจากภารกิจการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งขององคการ
บริหารสวนตําบลไมถูกพัฒนาไดตรงจุด และไมสามารถบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว51

๒) จุดออน ดานการเก้ือกูล (สมรรถนะดานการยึดม่ันในความถูกตอง
และจริยธรรม)

ในการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็งนั้น บทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ในดานการยึดม่ันในความถูกตองและ
จริยธรรม เปนแนวทางใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลดําเนินหนาท่ีของตนโดยมุงประโยชน
ของชุมชนมากกวาประโยชนสวนตน  ซ่ึงสนับสนุนผลักดันใหภารกิจการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
สามารถบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ทวาภารกิจดานสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเองใน
ลักษณะการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ ก็ยังอยูภายใตขอจํากัดหลักดานการกํากับ
ติดตาม52อันเนื่องมาจากขอบขายงานในประเด็นการสงเสริมใหเกิดความเอ้ืออาทรในเรื่องการแบงปน
ผลประโยชนหรือกําไรจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน ดวยความสามัคคีชวยเหลือเกื้อกูลตอ
กัน จําเปนตองมีการจัดสวัสดิการของชุมชนอยางตอเนื่อง เพ่ือสงเสริมความสามารถของชุมชนใหมี
การชวยเหลือและแบงปนกันของคนในชุมชนนั้น อยูภายใตขอจํากัดดานจํานวนพนักงานและลูกจาง
ในองคการบริหารสวนตําบลไมสอดคลองกับปริมาณงาน เน่ืองจากปริมาณงานมีจํานวนมาก แต
พนักงานมีนอย53

ปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ในสวนการสงเสริมใหชุมชนมีกิจกรรมเรียนรู
สืบทอดองคความรูจากปราชญภูมิปญญาทองถิ่น และการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตางก็อยูภายใตขอจํากัดดาน
ปริมาณงานในองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีพ้ืนท่ีกวางขวาง และมีประชากรมาก ทําใหไมสามารถจัด
ใหบริการสาธารณะในดานการชวยเหลือเก้ือกูลนี้ไดอยางเต็มท่ีนัก ดวยขอจํากัดดานบุคลากรดังกลาว
ขางตน54

51สัมภาษณ นายประสิทธิ์ เผือกนาค, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานเก้ือกูลสวัสดิการอนามัยสิ่งแวดลอม 
ในเขตพ้ืนที่บริการองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

52สัมภาษณ นางสาวสมพร ขอนทอง, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคุยบานโอง จ.กําแพงเพชร, ๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๙. 

53สัมภาษณ นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

54สัมภาษณนายทศพล แซเตีย, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานการมีสวนรวมวัฒนธรรมชุมชน ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย,  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๑ 

๓) จุดออน ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานการยึดม่ันในความ
ถูกตองและจริยธรรม)

ส่ิงสําคัญประการหนึ่งของการยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม ในการ
พัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง คือจุดออนดานการมีสวน
รวม  เนื่องจากบทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ในดานการยึดม่ันในความถูกตองและ
จริยธรรม แมจะมีเพ่ือการครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและ
คุณธรรมจริยธรรม  ตลอดจนหลักการแนวทางในหนาท่ีของตนโดยมุงประโยชนของชุมชนมากกวา
ประโยชนสวนตน  เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันใหภารกิจการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
สามารถบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว จะเปนส่ิงท่ีพึงคาดหวังเปนประการสําคัญ ในการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวม ซ่ึงเปนวิถี
ประชาธิปไตยที่ควรเกิดข้ึนจากการมีการกระจายอํานาจและจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบลในระดับ
ทองถ่ิน55แตจากการท่ีประชาชนมักไมใหความสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบการดําเนินการตาม
แผนงานหรือโครงการเพ่ือการเสริมสรางความเขมแข็ง หรือหากมี มักเปนในลักษณะการจัดต้ัง ทําให
บุคลากรขาดขอมูลท่ีแทจริงในการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งแนวทางในการกํากับติดตาม รวมไปถึง
การปรับปรุงพัฒนางานท่ีไดมาจากกระบวนการมีสวนรวมจากทุกฝายในชุมชนในเขตพ้ืนท่ีบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลไดมากนัก56

๔.๒.๒.๓  โอกาส Opportunity  
๑) โอกาส ดานการพึ่งตนเอง (สมรรถนะดานการยึดม่ันในความถูกตอง

และจริยธรรม)
โอกาสเพ่ือการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม

เปาหมายตามหนาท่ีเพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง ขององคการบริหารสวนตําบล ใน
ลักษณะการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักสมรรถนะดานการยึดม่ันในความ
ถูกตองและจริยธรรมมีโอกาสจากปจจัยภายนอก ในประเด็นภาวะผูนําของผูบริหารในองคการบริหาร
สวนตําบลไดรับเลือกต้ังโดยตรงมาจากประชาชน ทําใหผู ท่ีจะเขามาดํารงตําแหนงนั้น ตองมี
ความสามารถในการทําความเขาใจและประสานงาน และเชื่อมโยงกับประชาชนในพ้ืนท่ีใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบล57ดวยเหตุนี้ ปจจัยดังกลาวจึงเอื้อตอการดําเนินงานสงเสริมการรวมกลุม
เพ่ือชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ เพ่ือชวยเหลือสงเสริมทักษะอาชีพ หรือเพ่ิมรายได ทั้งท่ีเปนและไม
เปนทางการ เชน กลุมรานคา กลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมทอผา กลุมจักสาน กลุมผูปลูกออย 
เปนตน ไดเปนอยางดี58

55สัมภาษณ นางสาวเพ็ญแข  ศรีสุทธิกุล,  ผูอํานวยการสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรมการ
พัฒนาชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

56สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

57สัมภาษณ ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย, ผูอํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
58สัมภาษณ นายวิชาญ มาแพ, นายกองคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม 

๒๕๕๙. 



๑๕๒ 

ในขณะท่ี ประเด็นการสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง ดาน
กิจกรรมเรียนรูสืบทอดองคความรูจากปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน นั้น ผูบริหารในองคการบริหารสวน
ตําบลสวนใหญจะตองสรางความสัมพันธสวนตัวกับประชาชนเพ่ือเปนฐานคะแนนเสียงสนับสนุน ผาน
กิจกรรมประเพณีตาง ๆ ในชุมชน เชน การรวมกิจกรรมงานบําเพ็ญกุศลศพ หรืองานมงคลตาง ๆ  
ในชุมชน เพ่ือแสดงตนใหปรากฏและแสวงหาความใกลชิดเพ่ือทําความรูจักกับประชาชนในชุมชนอยู
เปนปกติอยูแลว59 และโดยเฉพาะอยางย่ิง บุคคลผูเปนผูทรงภูมิปญญาหรือปราชญในทองถ่ิน มักจะ
เปนบุคคลที่เปนที่เคารพนับถือของชุมชน มีเครือขายความสัมพันธแบบเครือญาติท่ีกวางขวาง ทําให
ผูบริหารในองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญมีความรูจักกับผูทรงภูมิปญญาในทองถ่ินโดยสภาพอยู
แลว จึงเปนปจจัยท่ีเปนโอกาสเก้ือหนุนตอการท่ีผูบริหารในองคการบริหารสวนตําบล สามารถทํางาน
คลองตัว โดยใชความสัมพันธสวนตัวได60ท้ังในประเด็นการกํากับติดตาม การรับฟงขอเสนอแนะ เชิง
ปรับปรุงพัฒนาเมื่อปราชญชุมชนเห็นความหยอนประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแผนงานและ
โครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งไดโดยตรง ซ่ึงในประเด็นดานการสงเสริมการประกอบอาชีพ
เกษตรทฤษฎีใหมหรือการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ในบางกรณีผูทรง
ภูมิปญญาทองถ่ินก็มีบทบาทสําคัญในการเสนอแนะการพัฒนา กํากับติดตามอยางตอเนื่อง จนเปนท่ี
เคารพนับถือ และไดรับการยอมรับเปนผูบริหารในองคการบริหารสวนตําบลเองก็มีเชนกัน61 ซ่ึงจาก
การท่ีผูบริหารในองคการบริหารสวนตําบล มีความจําเปนท่ีจะตองรูจักอดทนอดกลั้นตอการถูกตําหนิ 
และสามารถตอบสนองอยางสรางสรรค เม่ือมีคําชี้แนะและแนะนําตาง ๆ จากปราชญชุมชน เพ่ือ
ความมั่นคงของฐานคะแนนเสียง และการไดรับการยอมรับในการเมืองทองถ่ิน สิ่งเหลานี้จึงเปนโอกาส
เก้ือหนุนการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง 
ขององคการบริหารสวนตําบล โดยยึดหลักสมรรถนะดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
ไดเปนอยางดียิ่ง62

๒) โอกาส ดานการเกื้อกูล (สมรรถนะดานการยึดม่ันในความถูกตองและ
จริยธรรม)

โอกาสเพ่ือการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เปาหมายตามหนาท่ีเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูล ขององคการบริหารสวนตําบล  
ในลักษณะการจัดสวัสดิการของชุมชน ความเอ้ืออาทรในเรื่องการแบงปนผลประโยชนหรือกําไรจาก
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน เพื่อความสามัคคีของคนในชุมชนท่ีเขามารวมกันเพ่ือแกไขปญหา
หรือพัฒนาสิ่งท่ีเปนสาธารณประโยชนของสวนรวม ไมวาจะเปนในประเด็นการจัดสภาพแวดลอมทาง

59สัมภาษณ จาสิบเอกสะทาน อ่ิมอยู, นายกองคการบริหารสวนตําบลยานยาว จ.พิจิตร, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

60สัมภาษณ นายวันชัย บุญญา, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถ่ินพ่ึงตนเอง ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง จ.สุโขทัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

61สัมภาษณ นายบุญทา จันทะคุณ, นายกองคการบริหารสวนตําบลชาติตระการ จ.พิษณุโลก, ๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๙. 

62สัมภาษณ นายจําเริญ แหวนเพ็ชร,  ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารจัดการชุมชน สํานัก
เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๓ 

สังคมท่ีสงเสริมสุขอนามัยท่ีดี กิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข เชน ลดเหลาเขาพรรษา การดูแลปองกัน
ปญหาในชุมชน การรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย การปองกันโรคไขหวัดใหญ การรณรงคตอตานยาเสพ
ติด เปนตนโดยยึดหลักสมรรถนะดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม มีโอกาสจากปจจัย
ภายนอก ในประเด็นสภาพพ้ืนท่ีใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล ที่ไมมีขนาดท่ีใหญและ
กวางขวางมากเกินไปเชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ ทําใหสะดวกในการตรวจสอบ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนาการใหบริการงานสาธารณะไดอยางท่ัวถึง63 และโดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ี
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล ยังคงมีระบบกํานันผูใหญบาน ในระดับการปกครองทองท่ีอีก
ดวย ซ่ึงหากมีการบูรณาการอยางดีแลว ก็สามารถชวยเหลือพัฒนางานใหบริการสาธารณะไดดียิ่ง64

รวมท้ังในพ้ืนท่ีใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลนั้น สถาบัน
ครอบครัวยังเปนรูปแบบสังคมชนบท มีการอาศัยอยูเปนครอบครัวใหญ ทําใหสถาบันครอบครัว 
มีความเขมแข็ง มีความอบอุนในครอบครัว และความสัมพันธแบบเครือญาติท่ีชวยเหลือพ่ึงพากัน  
ทําใหปญหาทางสังคมไมมากเทาเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ ทําใหเอ้ือตอ
กระบวนการสมรรถนะดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ท่ีประชาชนสามารถใชเครือขาย
ในการเขามารวมตรวจสอบกํากับการดําเนินงาน รวมถึงเสนอแนะขอคิดเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา 
ตามภารกิจการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการเกื้อกูล ขององคการบริหารสวนตําบล ไดงายกวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ65 และผลกระทบตาง ๆ ท่ีเกิดจากการดําเนินการจัดสวัสดิการ
ตาง ๆ ก็สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดงายผานระบบเครือขายความสัมพันธเครือญาติ นํามาซึ่งการ
มีสวนรวมในการตรวจสอบวิพากษวิจารณ อันเก้ือกูลตอกระบวนการท่ีมีความโปรงใสขององคการ
บริหารสวนตําบลในการจัดใหบริการสาธารณะไดเปนอยางดี66

๓) โอกาส ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานการยึดมั่นในความถูกตอง
และจริยธรรม)

โอกาสเพ่ือการสรางสรรคพัฒนาการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการมีสวน
รวม ขององคการบริหารสวนตําบล ในประเด็นดานสมรรถนะการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
เพื่อการครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม เพ่ือทําหนาที่ผูใหบริการสาธารณะของ
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีปจจัยสําคัญในประเด็นท่ี ปจจุบันนั้น องคการบริหารสวน
ตําบล จําเปนตองบริหารงานโดยมุงเนนหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมถือเปนประเด็นสําคัญ
ของหลักการดังกลาว นอกจากน้ียังมีการตราพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

63สัมภาษณ นายบุญทา จันทะคุณ, นายกองคการบริหารสวนตําบลชาติตระการ จ.พิษณุโลก, ๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๙. 

64สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

65สัมภาษณ นายวิญู เคียนยี่ค้ิว, หัวหนากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
ตําบลยานยาว จังหวัดพิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

66สัมภาษณ นายวันชัย บุญญา, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถ่ินพ่ึงตนเอง ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง จ.สุโขทัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๔ 

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖67 ท่ีมุงเนนการมีสวนรวมเปนหลักสําคัญ และนอกจากนั้น การบริหารงาน
ในองคการบริหารสวนตําบล อยูภายใตระเบียบ ขอกฎหมายทําใหเม่ือเกิดขอขัดแยง ในข้ันตอน
กระบวนการใด ๆ ในกระบวนการไดมาซ่ึงแผนงานหรือโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดาน
การมีสวนรวมของคนในชุมชน ในประเด็นตาง ๆ ไมวาจะเปน การรวมกันพัฒนาชุมชนเพ่ือใหคน 
ในชุมชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี การรักษาคุณคาของประเพณี วัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน
ทองถิ่นของคนในชุมชน ทุก ๆ ดาน จะตองยึดหลักกฎหมายและระเบียบท่ีมีอยู และอยูภายใตการ
ตรวจสอบการดําเนินการไดทุกชวงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ.๒๕๔๐68 ซึ่งถือเปนโอกาสจากปจจัยภายนอก ท่ีชวยเสริมใหสมรรถนะการยึดม่ันในความถูกตอง
และจริยธรรม เพ่ือการครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม ในการปฏิบัติตามแผนงานหรือ
โครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวมของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล 
สามารถบรรเทาปญหาความขัดแยงดวยความโปรงใส และเปนไปไดโดยมีประสิทธิภาพ69

๔.๒.๒.๔  อุปสรรค Threat  
๑) อุปสรรค ดานการพ่ึงตนเอง (สมรรถนะดานการยึดมั่นในความ

ถูกตองและจริยธรรม)
อุปสรรคอันเกิดจากปจจัยภายนอกบริบทของบุคลากร ท่ีสงผลกระทบตอ

องคการบริหารสวนตําบล ในดานการยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม และเปนอุปสรรคตอการ
สรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง 
ยังคงอยูภายใตขอจํากัดท่ี พนักงานและลูกจางท่ีมีความรูความสามารถและสอดคลองกับปริมาณงาน 
ยังคงมีอุปสรรค เนื่องจากปญหาจากระบบอุปถัมภและความสัมพันธเครือญาติไดสงผลสืบเนื่อง
ดังกลาว ประกอบกับปริมาณงานสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเองขององคการบริหารสวน
ตําบล มีจํานวนมาก แตพนักงานมีนอยเนื่องจากมีอุปสรรคในดานงบประมาณ ความไมสอดคลองกัน
ระหวางปญหาและบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการแกไขพัฒนา จึงเปนปญหาสืบเนื่องกันทํา
ใหองคการบริหารสวนตําบลยังคง “พัฒนาไดยาก”70

อุปสรรคท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง คือ ในสวนการสงเสริมใหชุมชนมีกิจกรรม
เรียนรูสืบทอดองคความรูจากปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน และการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีความตองการจําเปน
จริงขององคกรชุมชนในตําบลนั้น ๆ อยูภายใตขอจํากัดดานพนักงานบรรจุใหม ท่ีอาจขาดความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานและขอบขายของงานในหนาที่ทําใหภารกิจการเสริมสรางชุมชน

67สัมภาษณ นายอมร  กีรติสุนทร,  ผูอํานวยการศูนยบริการการฝกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

68สัมภาษณ นายจําเริญ แหวนเพ็ชร,  ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารจัดการชุมชน สํานัก
เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

69สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

70สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 



๑๕๕ 

เขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบลดานการพ่ึงตนเองไมถูกพัฒนาไดตรงจุด และไมสามารถ
บรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว71

๒) อุปสรรค ดานการเก้ือกูล (สมรรถนะดานการยึดม่ันในความถูกตอง
และจริยธรรม)

อุปสรรคอันเกิดจากปจจัยภายนอกบริบทของบุคลากร ท่ีสงผลกระทบตอ
องคการบริหารสวนตําบล ในการมุงผลสัมฤทธิ์ และเปนอุปสรรคตอการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง ยังคงอยูภายใตขอจํากัดท่ีการ
ดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูลท้ังท่ีเปนการ
ชวยเหลือสงเคราะหจัดสวัสดิการในชุมชน การจัดสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีสงเสริมสุขอนามัยท่ีดีการ
ดูแลปองกันปญหาในชุมชนอยางเปนระบบและตอเนื่อง และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือชวยเหลือกัน 
ยังคงไมมีไมมีการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพ ที่เปดโอกาสใหประชาชน
ไดเขามามีสวนรวมอยางตอเนื่องท้ังกระบวนการอยางชัดเจน ซึ่งสภาพท่ีเปนตางเปนไปในลักษณะตาง
คนตางทํา ในขณะท่ีกรอบประเด็นงานดานการเก้ือกูล มีความเก่ียวของกับงานสุขอนามัย สวัสดิการ 
และสุขภาพ ซ่ึงเปนงานที่ตองอาศัยการสงเสริมและกํากับติดตามอยางสม่ําเสมอในระยะยาว72

 อยางไรก็ดี ปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีสงผลกระทบตอการสงเสริม
ใหชุมชนมีกิจกรรมเรียนรู และการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
ดานการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตางก็อยูภายใตขอจํากัดดานปริมาณงานท่ีมีจํานวน
มาก และความขัดแยงจากการเมืองทองถ่ิน รวมไปถึงความไมตอเนื่องของนโยบาย ทําใหการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพไมมีหรือมีอยูตางเปนไปไดอยางไมมีประสิทธิภาพมาก 
นัก สงผลตอความลมเหลวของแผนงานหรือโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูล
ได73

๓) อุปสรรค ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานการยึดม่ันในความ
ถูกตองและจริยธรรม)

อุปสรรคอันเกิดจากปจจัยภายนอกบริบทของบุคลากร ท่ีสงผลกระทบตอ
องคการบริหารสวนตําบล ในดานการยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม และเปนอุปสรรคตอการ
สรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวม
ยังคงอยูภายใตขอจํากัดหลักดานวัฒนธรรมประชาธิปไตยเชิงลบในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบล  

71สัมภาษณ นายประสิทธิ์ เผือกนาค, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานเก้ือกูลสวัสดิการอนามัยสิ่งแวดลอม 
ในเขตพ้ืนที่บริการองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

72สัมภาษณ นายปรีชาพัทร วิเชียรสรรค, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

73สัมภาษณ นายนรินทร ไกรบุตร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย, ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๖ 

ท่ียังคงมีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก ความสัมพันธแบบเครือญาติในชุมชน รวมไปถึงความ
ขัดแยงในระดับทองถ่ินอันเกิดจากการเมืองทองถิ่นเอง74

ทําใหในกระบวนการเพ่ือใหมีการไดมาซ่ึงแผนพัฒนาชุมชน อาจไมประสบ
ผลสําเร็จมากนัก อันเนื่องมาจากประชาชนสวนใหญทุกฝาย ไมใหความรวมมืออยางจริงใจในการ
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมใชข้ัวการเมืองของตน จึงไมเขารวมกิจกรรมตาง ๆ มากเทาท่ีควร เชน ใน
การประชาคมจัดทําแผน จึงอาจเกิดการจัดต้ัง โดยเฉพาะประชากรแฝง จากกลุมผลประโยชนท่ี
ตองการเสนอนแผนพัฒนาหรือนโยบายในกระบวนการระดับชุมชนท่ีมีความขัดแยงแบงฝาย 

แผนพัฒนาท่ีถูกตัดสินใจในรูปของนโยบายอันถูกนําไปปฏิบัติจริง จึงเปน
แผนหรือนโยบายท่ีไมไดเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน อันเกิดจากความตองการของ
ประชาชนทุกฝายในชุมชนนั้น ๆ โดยภาพรวม แตเปนไปในลักษณะจัดกระทํารูปแบบเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูนําทางการเมืองทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบล75

ซ่ึงจุดออนเหลานี้ สงตอไปถึงกระบวนการอื่น ๆ ในการกํากับติดตาม การ
ไมเขามารวมในกิจกรรมสาธารณะ การไมเขารวมเสนอแนะแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ทําใหไมมีการปรับปรุงแกไข
จริง ทําใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสาธารณะ เนื่องมาจากภารกิจการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งของ
องคการบริหารสวนตําบลไมถูกพัฒนาไดตรงจุด และไมสามารถบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว อัน
เนื่องมาจากการกําหนดแผนงานหรือโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืน
มากกวา การวิเคราะหปญหา ความตองการอยางแทจริงอยางรอบดานจากทุกภาคสวนในชุมชนนั้น76

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงตารางสรุปความถ่ี รอยละ และจํานวนผูตอบประเด็นสภาพท่ัวไปการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการยึดม่ันใน
ความถูกตองและจริยธรรม

ประเด็น
ปริมาณ

ความถี่ รูปหรือคนท่ี
สภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะ

องคการบริหารสวนตําบล  
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง  
ดานการยึดม่ันในความถูกตอง 

และจริยธรรม 

๑๗ ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, 
๑๕, ๑๖, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒ 

74สัมภาษณ นายนรินทร ไกรบุตร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย, ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

75สัมภาษณ นายวันชัย บุญญา, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถ่ินพ่ึงตนเอง ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง จ.สุโขทัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

76สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 



๑๕๗ 

๔.๒.๓ สภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง ดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน

๔.๒.๓.๑  จุดแข็ง Strength
๑) จุดแข็ง ดานการพ่ึงตนเอง (สมรรถนะดานความเขาใจในองคกรและ

ระบบงาน)
ประเด็นจุดแข็งดานสมรรถนะความเขาใจในองคกรและระบบงานของ

บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล เพื่อการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามเปาหมายตามหนาท่ีเพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพึ่งตนเอง ขององคการบริหารสวนตําบล 
ในลักษณะการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ มีจุดแข็งในประเด็นท่ีบุคลากรและผูบริหาร
ระดับหนวยงานมีความเขาใจในขอบขายงานท่ีรับผิดชอบ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ ที่มี
อยู เพ่ือสนองตอบตอนโยบาย77 เพ่ือสงเสริมการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ เพ่ือ
ชวยเหลือสงเสริมทักษะอาชีพ หรือเพ่ิมรายได ท้ังที่เปนและไมเปนทางการ ที่ตนรับผิดชอบไดดี ท้ังใน
ดานการประสานงาน และการนําการปฏิบัติลงสูชุมชน78

อยางไรก็ดี จุดแข็งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ในประเด็นการสงเสริมชุมชน
เขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง ดานกิจกรรมเรียนรูสืบทอดองคความรูจากปราชญภูมิปญญาทองถ่ินนั้น 
เนื่องจากผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน ทําใหมี
ความเขาใจในองคาพยพและความสัมพันธในระดับชุมชน รวมถึงภูมิศาสตรท่ีต้ังของศูนยปราชญภูมิ
ปญญาทองถ่ินในชุมชนตาง ๆ ไดเปนอยางดี79 ในขณะท่ีประเด็นการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เชน การเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม นั้น มีจุดแข็งท่ีบางครั้งผูบริหารผูนําทองถิ่น ซ่ึง
ไดรับเลือกมาจากประชาชน มีอาชีพเกษตรกร ทําใหมีความเขาใจในประเด็นงานวิถีเกษตรกรรมซ่ึงมี
ความสัมพันธกับรูปแบบการเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม80ซ่ึงจุดเดนนี้ทําใหองคการบริหารสวนตําบลบาง
แหงประสบผลสําเร็จ จากการท่ีสามารถทําความเขาใจความสัมพันธท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ ระหวางเครือขายการเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมในแตละชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลนั้น ๆ ได81 ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากร

77สัมภาษณ จาสิบเอกสะทาน อ่ิมอยู, นายกองคการบริหารสวนตําบลยานยาว จ.พิจิตร, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

78สัมภาษณ นายวิญู เคียนยี่ค้ิว, หัวหนากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
ตําบลยานยาว จังหวัดพิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

79สัมภาษณ นายจําเริญ แหวนเพ็ชร,  ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารจัดการชุมชน สํานัก
เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

80สัมภาษณ นายบุญทา จันทะคุณ, นายกองคการบริหารสวนตําบลชาติตระการ จ.พิษณุโลก, ๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๙. 

81สัมภาษณ นายวิชาญ มาแพ, นายกองคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 



๑๕๘ 

ในองคการบริหารสวนตําบลอันมีสาเหตุมาจากผูบริหารในองคการปกครองสวนทองถ่ินเปนผูนํา ผูทํา 
และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง82

๒) จุดแข็ง ดานการเก้ือกูล (สมรรถนะดานความเขาใจในองคกรและ
ระบบงาน)

จุดแข็งอันเกิดจากปจจัยบริบทของสมรรถนะบุคลากรดานความเขาใจใน
องคกรและระบบงาน ที่สงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบล และเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมตอการ
สรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเกื้อกูลใน
ลักษณะการจัดสวัสดิการของชุมชน ความเอ้ืออาทรในเรื่องการแบงปนผลประโยชนหรือกําไรจากการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน เพ่ือความสามัคคีของคนในชุมชนท่ีเขามารวมกันเพ่ือแกไขปญหาหรือ
พัฒนาสิ่งที่เปนสาธารณประโยชนของสวนรวม ไมวาจะเปนในประเด็นการจัดสภาพแวดลอมทาง
สังคมท่ีสงเสริมสุขอนามัยท่ีดี การดูแลปองกันปญหาในชุมชนตาง ๆ ลวนมีจุดแข็งในประเด็นท่ี
องคการบริหารสวนตําบลนั้น ถูกจัดต้ังขึ้นโดยมีความมุงหมายในการกระจายอํานาจในการจัดกระทํา
บริการสาธารณะใหแกประชาชน ทําใหโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลมีความเปนอิสระและ
ความคลองตัวในการดําเนินงานตาง ๆ และมีความอิสระในการใชงบประมาณ ในขณะท่ีก็ยังใช
ระเบียบขอกฎหมายเปนหลักในการดําเนินงานและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการได ดังนั้น
การบริหารบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล จึงมีความเปนอิสระ
เทาท่ีกฎหมายกําหนดให และสามารถจัดหาลูกจางหรือพนักงานจางเพื่อเสริมภารกิจการใหบริการ
สาธารณะเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูลในกรอบประเด็นตาง ๆ ใหสามารถสนองตอบตอ
ความตองการและการแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางท่ัวถึง83

๓) จุดแข็ง ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานความเขาใจในองคกรและ
ระบบงาน)

ภารกิจการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวม ขององคการบริหาร
สวนตําบล ในประเด็นจุดแข็งดานสมรรถนะดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน เพ่ือสรางความรู
ความเขาใจทักษะในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย รวมถึงสามารถใช ส่ือ และเทคนิคตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานของตนเองเพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ เพื่อทําหนาท่ีผูใหบริการสาธารณะ ผลักดันให ของ
องคการบริหารสวนตําบล สามารถบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวน้ันมีปจจัยสําคัญในประเด็นที่ตัว
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลบางสวนเปนคนในชุมชนที่ต้ังเขตบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลนั้น ๆ เอง ทําใหมีความเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจของผูมีบทบาทสําคัญในชุมชน เพ่ือ
ประโยชนในการเชื่อมโยงกลุมเครือขายผลประโยชน84 เครือขายองคกร และเครือขายการเมือง

82สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

83สัมภาษณ นายอมร  กีรติสุนทร,  ผูอํานวยการศูนยบริการการฝกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

84สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 



๑๕๙ 

ทองถ่ิน และสามารถนํามาผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็งดวยกระบวนการมีสวนรวมจากชุมชนได85

อยางไรก็ดี จุดแข็งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ในประเด็นการสงเสริมชุมชน
เขมแข็งดานการการมีสวนรวม ในประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ ของชุมชน ก็เปนจุดแข็งอีกประการหน่ึง 
ท่ีทําใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีนั้น ๆ สามารถเขารวมกิจกรรม 
สรางเครือขาย และคนควาหากรณีศึกษา หรือขอเสนอแนะในการดําเนินงานสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชน ในภารกิจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนั้น ๆ ไดเปนอยางดี เนื่องจากการทํางาน
เพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็งนั้น สิ่งสําคัญคือการทํางานโดยอยูบนหลักพ้ืนฐานของการเคารพ
ประเพณีปฏิบัตินิยมและวัฒนธรรมของแตละชุมชน ซ่ึงหากบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ไม
เขาไปรวมกิจกรรมตาง ๆ ท้ังท่ีเปนทางการที่ไดรับเชิญ และงานประเพณีท่ีไมเปนทางการเหลานี้ ยอม
ทําใหไมสามารถเขาไปทําความสัมพันธกับชุมชนได86 และสงผลตอการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมชุมชน
เขมแข็งท่ีมาจาก “หอคอย” แตไมไดมาจากผูลงมือปฏิบัติดวยความเขาใจจริงในฐานะ “สวนหนึ่งของ
ชุมชน” นั่นเอง87

๔.๒.๓.๒  จุดออน Weakness
๑) จุดออน ดานการพึ่งตนเอง (สมรรถนะดานความเขาใจในองคกรและ

ระบบงาน)
บทบาทหนาที่ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ในดานความเขาใจ

ในองคกรและระบบงาน มีพฤติกรรมท่ีคาดหวังในการเปนผูท่ีมีความขวนขวาย สนใจใฝรู เพ่ือ พัฒนา
ศักยภาพ ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  ดวยการศึกษา คนควาหา
ความรู พัฒนาตนเอง รูจักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ  
เขากับการปฏิบัติงานในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหเกิดผลสัมฤทธิ์88

อยางไรก็ดี จุดออนในแงของสมรรถนะบุคลากร ดานความเขาใจในองคกร
และระบบงาน ในองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพึ่งตนเอง ในลักษณะ
การรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ อยูภายใตขอจํากัดหลักดานความรูความเขาใจของ
บุคลากรและผูบริหาร ทําใหไมสามารถท่ีจะสนับสนุนสงเสริมใหมีการนําวิชาการ ความรู หรือ

85สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

86สัมภาษณนายทศพล แซเตีย, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานการมีสวนรวมวัฒนธรรมชุมชน ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย,  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

87สัมภาษณ นางสาวเพ็ญแข  ศรีสุทธิกุล,  ผูอํานวยการสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรมการ
พัฒนาชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

88สัมภาษณ นายอมร  กีรติสุนทร,  ผูอํานวยการศูนยบริการการฝกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๐ 

เทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใช ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งไดมากนักในบริบทขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีภาระงานหลากหลายดานในการใหบริการสาธารณะ89

สวนการสงเสริมใหชุมชนมีกิจกรรมเรียนรูสืบทอดองคความรูจากปราชญ
ภูมิปญญาทองถ่ินและการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยูภายใตขอจํากัดดานความไมเขาใจในบริบทพ้ืนฐาน
วัฒนธรรมวิถีทองถ่ิน อันเนื่องมาจากบุคลากรบางสวนอยูนอกพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล ไมมีการ
ผูกสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการในระดับเครือญาติ และการประสานงานเพ่ือทําความสัมพันธและ
ความเขาใจในบริบททองถิ่นเปนไปในลักษณะระบบราชการ ไมสามารถทํางานลวงเวลาไดมากนัก 
ในขณะท่ีประเพณีพิธีกรรมตาง ๆ ของชุมชน ซึ่งเก่ียวของกับการสืบทอดองคความรูจากปราชญภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไมมีกําหนดตายตัวเหมือนเวลาราชการ 
บอยครั้งท่ีมีกิจกรรมในวันหยุดราชการ ดวยสาเหตุนี้ จึงทําใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลมัก
ไมมีความกวางขวางพอ และขาดความคุนเคยกับชุมชน ท่ีจะทําความรูจักกับปราชญชุมชนไดท้ังหมด 
และสงผลตอการขาดความรูท่ีเพียงพอกับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลในประเด็นดังกลาวได
เชนกัน90

๒) จุดออน ดานการเก้ือกูล (สมรรถนะดานความเขาใจในองคกรและ
ระบบงาน)

จุดออนในแงของสมรรถนะบุคลากร ดานความเขาใจในองคกรและ
ระบบงาน ในองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูล ในลักษณะสงเสริม
ในการจัดสวัสดิการของชุมชน เพ่ือความสามัคคี และการชวยเหลือเก้ือกูลตอกันของคนในชุมชน และ
เพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาส่ิงท่ีเปนสาธารณประโยชนของสวนรวมดวยตัวชุมชนเอง อยูภายใต
ขอจํากัดหลักดานบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ท่ีสวนใหญเปนพนักงาน หรือลูกจาง ซึ่งอาจมี
ภาระหนี้สินสวนตัวมีความกังวล ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการขาดความรูดานความเช่ียวชาญในการจัดการ
ปญหาเศรษฐกิจสวนบุคคล ทําใหสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานท่ีไมสามารถทําไดเต็มท่ีนัก91

จุดออนท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน
เพ่ือการสืบทอดองคความรูจากปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน และการจัดสภาพแวดลอมทางสังคมที่
สงเสริมสุขอนามัยท่ีดี เพ่ือสงเสริมการชวยเหลือเก้ือกูลตอกันของคนในชุมชน คือการท่ีพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลไมไดรับการพัฒนาตนเองดานทักษะความรูการฝกอบรมเพื่อใหมีองค
ความรู และเทคโนโลยีใหม ๆ และขาดกระบวนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเกี่ยวกับหนาที่ความ

89สัมภาษณ นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

90สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

91สัมภาษณ นายนรินทร ไกรบุตร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย, ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๑ 

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ทําใหปฏิบัติงานไดไมมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร92

๓) จุดออน ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานความเขาใจในองคกร
และระบบงาน)

ส่ิงสําคัญประการหนึ่งของสมรรถนะดานความเขาใจในองคกรและ
ระบบงาน ในการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง คือ
จุดออนดานการมีสวนรวม  เน่ืองจากบทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ในดานการสราง
ความเขาใจในองคกรและระบบงาน แมจะมีความเก่ียวของกับความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ไดอยางหลากหลาย เพ่ือ
สรางการมีสวนรวมใหเกิดข้ึน เพื่อเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันใหภารกิจการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็งสามารถบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว จะเปนส่ิงท่ีพึงคาดหวังเปนประการสําคัญ 
ในการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการมีสวนรวม 
ซ่ึงเปนวิถีประชาธิปไตยที่ควรเกิดข้ึนจากการจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบล แตจากทํางานของ
องคการบริหารสวนตําบลในระดับผูบริหาร มักขาดความเขาใจ และมีลักษณะใชความคิดสวนตัวเปน
หลัก และใชระบบเครือญาติมากเกินไป ไมคํานึงถึงกระบวนการมีสวนรวม และกฎระเบียบของ
ราชการทําใหไมสามารถสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเช่ียวชาญในองคกร อันจะ
นําไปสูการพัฒนางานการสงเสริมดานการมีสวนรวมไดมากนัก

จุดออนท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือท่ีต้ังองคการบริหารสวนตําบลหลาย
แหงอยูไกลจากท่ีต้ังของชุมชน ดวยระยะหางดังกลาว อาจทําใหบุคลากรขาดการสั่งสมการเรียนรูใน
เรื่องการรวมตัวกันของคนในชุมชน สงผลใหการจัดการและการบริหารจัดการแกไขปญหาหรือการ
พัฒนาชีวิตความเปนอยูของชุมชน ไมสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของชุมชนได
อยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร93

๔.๒.๓.๓  โอกาส Opportunity  
๑) โอกาส ดานการพ่ึงตนเอง (สมรรถนะดานความเขาใจในองคกรและ

ระบบงาน)
ประเด็นดานโอกาสการพัฒนาสมรรถนะความเขาใจในองคกรและ

ระบบงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล เ พ่ือการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายตามหนาที่เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง ของ
องคการบริหารสวนตําบล ในลักษณะการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ มีโอกาสในประเด็น
ท่ี พนักงานในองคการบริหารสวนตําบล ไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับตําแหนงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยาง
ตอเนื่อง และมีการกําหนดแผนอัตรากําลังของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจาง
ตามโครงสราง ทําใหพนักงานและลูกจางทําหนาท่ี ๆ ตนรับผิดชอบไดดี ท้ังในดานการประสานงาน 

92สัมภาษณ นางสาวสมพร ขอนทอง, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคุยบานโอง จ.กําแพงเพชร, ๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๙. 

93สัมภาษณนายทศพล แซเตีย, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานการมีสวนรวมวัฒนธรรมชุมชน ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย,  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๒ 

และการนําการปฏิบัติลงสูชุมชน94 ในขณะที่มีโอกาสจากปจจัยภายนอก ในประเด็นท่ีภาคเอกชน 
รวมไปถึงหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของในปจจุบัน ตางมีนโยบายในการสงเสริมการรวมกลุมเพ่ือ
ชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ เพ่ือชวยเหลือสงเสริมทักษะอาชีพ หรือเพ่ิมรายได ท้ังท่ีเปนและไมเปน
ทางการ เชน การจัดต้ังศูนยเรียนรูชุมชนตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงรวมไปถึง
ในประเด็นการสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพึ่งตนเอง ดานกิจกรรมเรียนรูสืบทอดองคความรูจาก
ปราชญภูมิปญญาทองถ่ินนั้น ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ตองมีท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรง
จากประชาชน ทําใหมีความเขาใจในองคาพยพและความสัมพันธในระดับชุมชน รวมถึงภูมิศาสตรท่ีต้ัง
ของศูนยปราชญภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนตาง ๆ ไดเปนอยางดีอีกดวย95

๒) โอกาส ดานการเก้ือกูล (สมรรถนะดานความเขาใจในองคกรและ
ระบบงาน)

โอกาสดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน ท่ีสงผลกระทบตอองคการ
บริหารสวนตําบล และเปนส่ิงท่ีชวยสงเสริมตอการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูลมีจุดแข็งในประเด็นท่ีองคการบริหารสวนตําบลมี
ทรัพยากรในการบริหาร และใกลชิดชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงมีความแตกตางจากหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ  
ท่ีไมไดมีท่ีต้ังและอยูใกลชิดกับชุมชนไดมากเทาองคการบริหารสวนตําบล96 ทําใหการจัดสวัสดิการ
ของชุมชน เพ่ือสรางความเอื้ออาทรในเรื่องการแบงปนผลประโยชนหรือกําไรจากการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ในชุมชน เพ่ือความสามัคคีของคนในชุมชน และการสงเสริมกิจกรรมเพื่อการเขามารวมกันเพ่ือ
แกไขปญหาหรือพัฒนาสิ่งท่ีเปนประโยชนของสวนรวม ไมวาจะเปนในประเด็นการจัดสภาพแวดลอม
ทางสังคมท่ีสงเสริมสุขอนามัยท่ีดี การดูแลปองกันปญหาในชุมชนตาง ๆ เอ้ือตอการท่ีบุคลากร
สามารถ คนควาหาแนวทางหรือวิธีการ เพ่ือนํามารวบรวม วิเคราะห สังเคราะห เปนแผนพัฒนาและ
แกไขปญหา ตลอดจนสรางนวัตกรรมใหมดวยการใชทรัพยากรในการบริหารในองคการบริหารสวน
ตําบล จนเปนท่ียอมรับ สามารถตอบสนองตอประเด็นปญหาและความตองการไดตรงจุด เนื่องจาก
องคการบริหารสวนตําบล สามารถคิดคนเครื่องมือท่ีสามารถใหบริการสาธารณะใหม ๆ และไดรับ
ขอมูลทันสมัยจากเครือขายชุมชน ท่ีสามารถปรับประยุกตจากปญหาและความตองการของชุมชนได
เปนอยางดี97

94สัมภาษณ นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

95สัมภาษณ นายจําเริญ แหวนเพ็ชร,  ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารจัดการชุมชน สํานัก
เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

96สัมภาษณ นายจําเริญ แหวนเพ็ชร,  ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารจัดการชุมชน สํานัก
เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

97สัมภาษณ นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๓ 

๓) โอกาส ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานความเขาใจในองคกรและ
ระบบงาน)

โอกาสในการเสริมภารกิจการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวม 
ขององคการบริหารสวนตําบล ในประเด็นดานสมรรถนะดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน เพ่ือ
สรางความรูความเขาใจทักษะในหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงสามารถใชสื่อ และเทคนิคตาง ๆ ใน
การปฏิบัติงานของตนเองเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ เพื่อทําหนาท่ีผูใหบริการสาธารณะ ผลักดันให
ขององคการบริหารสวนตําบล สามารถบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวนั้นมีปจจัยสําคัญในประเด็น
ท่ีความสัมพันธของผูนํา ในการประสานภารกิจใหสําเร็จเนื่องจากผูบริหารในองคการบริหารสวน
ตําบล ท้ังฝายบริหารและฝายการเมือง ตองไดรับการเลือกตั้ง และเปนคนในชุมชนในท่ีต้ังเขตบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น ๆ ทําใหมีความเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจของผูมีบทบาทสําคัญ
ในชุมชน เพ่ือประโยชนในการเชื่อมโยงกลุมเครือขายผลประโยชน98 เครือขายองคกร และเครือขาย
การเมืองทองถิ่น และสามารถนํามาผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการมีสวนรวมจากชุมชนได99

๔.๒.๓.๔  อุปสรรค Threat  
๑) อุปสรรค ดานการพึ่งตนเอง (สมรรถนะดานความเขาใจในองคกร

และระบบงาน)
อุปสรรคอันเกิดจากปจจัยภายนอกบริบทของบุคลากร ท่ีสงผลกระทบตอ

สมรรถนะดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ในการ
สงเสริมงานดานการพ่ึงตนเองแกชุมชนในประเด็นขอบขายกระบวนการเรียนรูของชุมชนหรือภาคี
เครือขายการพัฒนา มีอุปสรรคสําคัญจากการถือปฏิบัติตามระเบียบบางเรื่องมีแนวทางการปฏิบัติไม
ชัดเจน ทําใหบางกรณีการสงเสริมงานชุมชนเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบลยังมีขอจํากัด 

ในขณะท่ีข้ันตอนทางการปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการ
พ่ึงตนเอง เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง เชน  กลุมรานคา กลุมอาชีพ 
กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมทอผา กลุมจักสาน กลุมผูปลูกออย การสงเสริมใหชุมชนจัดกิจกรรมสงเสริม
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมเหลานี้ ไมมีแนวปฏิบัติหรือ
คูมือในการควบคุมการทํางานและการประเมินผลการทํางาน  หรือมีแตไมครอบคลุมครบถวนทุกดาน  
หรือมีแตไมสอดคลองกับภารกิจและวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเองท่ี
องคการบริหารสวนตําบลกําหนดฉะนั้นควรหาแนวทางแกไข ใหผูปฏิบัติทุกฝายดําเนินการ ไดถูกตอง
และเกิดประสิทธิภาพ100

98สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

99สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

100สัมภาษณ นางสาวสมพร ขอนทอง, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคุยบานโอง จ.กําแพงเพชร, ๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๔ 

๒) อุปสรรค ดานการเก้ือกูล (สมรรถนะดานความเขาใจในองคกรและ
ระบบงาน)

อุปสรรคสมรรถนะดานความเขาใจในองคกรและระบบงานอันเกิดจาก
ปจจัยภายนอกบริบทของบุคลากร ท่ีสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบล และเปนอุปสรรคตอ
การสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูลซ่ึง
มุงเนนในการชวยเหลือสงเคราะหจัดสวัสดิการในชุมชน จัดสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีสงเสริม
สุขอนามัยท่ีดี ยังคงอยูภายใตขอจํากัดท่ี องคการบริหารสวนตําบล ขาดการพัฒนาพนักงานในเรื่อง
การใชเครื่องมือ เครื่องใช ขาดการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชใหอยูในสภาพท่ีพรอม
ใชไดตลอดเวลา ในขณะท่ีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ และไมมีเจาหนาท่ีพัสดุท่ี
รับผิดชอบงานดานการจัดหาพัสดุโดยตรงของแตละสวนราชการ  ทําใหเจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานดาน
การจัดหาพัสดุไมเพียงพอ  อาจทําใหการปฏิบัติงานไมถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ทําใหองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถสงเสริมงานดานชุมชนเขมแข็งเพ่ือการ
ดูแลปองกันปญหาในชุมชนอยางเปนระบบและตอเนื่องไดอยางมีประสิทธิภาพเทาใดนัก101

๓) อุปสรรค ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานความเขาใจในองคกร
และระบบงาน)

อุปสรรคอันเกิดจากปจจัยภายนอกบริบทของบุคลากร ท่ีสงผลกระทบตอ
สมรรถนะดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในการมุง
สงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวมและเปนอุปสรรคตอการสรางความรูความเขาใจทักษะใน
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย รวมถึงความสามารถในการใชส่ือ และเทคนิคตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของ
ตนเองเพ่ือใหงานสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวมมีประสิทธิภาพ ยังคงอยูภายใตขอจํากัดท่ี
องคการบริหารสวนตําบล ยังขาดการบริหารจัดการเครอืขายอยางเปนระบบ 

ถึงแมวา บุคลากรท่ีมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนั้น ๆ 
สามารถเขารวมกิจกรรม สรางเครือขาย และคนควาหากรณีศึกษา หรือขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนดานการมีสวนรวม ในภารกิจหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลนั้น ๆ ได แตก็เปนไปในลักษณะสวนตัว และไมมีกรอบหรือนโยบายการสรางเครือขาย
ความสัมพันธเพ่ือเปนฐานขอมูลในการพัฒนางานอยางชัดเจน ทําใหองคการบริหารสวนตําบล ไมมี
การบริหารจัดการอยางเปนระบบในดานเครือขายความสัมพันธของคนในชุมชน ท่ีจะสามารถนํามาใช
เปนประโยชนในการพัฒนางานสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนดานการมีสวนรวมไดเทาท่ีควร102

101สัมภาษณ นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

102สัมภาษณนายทศพล แซเตีย, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานการมีสวนรวมวัฒนธรรมชุมชน ในเขต
พ้ืนท่ีบริการองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย,  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๕ 

ตารางที่ ๔.๓ แสดงตารางสรุปความถี่ รอยละ และจํานวนผูตอบประเด็นสภาพท่ัวไปการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานความเขาใจ
ในองคกรและระบบงาน 

ประเด็น
ปริมาณ

ความถี่ รูปหรือคนท่ี
สภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะ

องคการบริหารสวนตําบล  
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง  

ดานความเขาใจในองคกร 
และระบบงาน 

๑๓ ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๘, 
๒๐, ๒๑, ๒๒

๔.๒.๔ สภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง ดานการบริการเปนเลิศ

๔.๒.๔.๑  จุดแข็ง Strength 
๑) จุดแข็ง ดานการพ่ึงตนเอง (สมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ)
จุดแข็งในการพัฒนางานดานสมรรถนะดานการบริการเปนเลิศของบุคลากร

ในองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เปาหมายตามหนาท่ีเพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง ขององคการบริหารสวนตําบล ใน
ลักษณะการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ จุดสําคัญคือแมวาการบริหารจัดการที่อาจเกิด
อุปสรรค จากการขาดความตอเนื่อง เนื่องจากบอยครั้งท่ีเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล ทําใหการปฏิบัติงานตามแผนหรือโครงการเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งจากแนวทางของ
ผูบริหารเดิมไมไดรับความสําคัญ103 หรือการท่ีตัวผูบริหารมักยึดความคิดของตัวเองเปนหลักในการ
นําการพัฒนา การพัฒนาจึงขาดความตอเน่ืองและสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามแผน104

ทวาขอจํากัดดังกลาวก็ไมสามารถสงผลกระทบตอกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายตามหนาท่ี
เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง ขององคการบริหารสวนตําบล ไดมากนัก เนื่องจาก จุด
แข็งของระบบขององคการบริหารสวนตําบล มีการแบงสวนงานโดยกําหนดอํานาจหนาท่ีอยางชัดเจน
และครอบคลุมงานในความรับผิดชอบทุกดานเปนโอกาสใหบุคลากรตองดําเนินการตามแผนพัฒนาท่ี
วางเอาไวใหประสบผลสําเร็จ ตามจุดหมายของแผนพัฒนาท่ีมุงหวังเอาไว แมวาจะมีการขาดความ
ตอเนื่องของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ในการสานตอนโยบายก็ตาม 

103สัมภาษณ นายนรินทร ไกรบุตร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย, ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

104สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 



๑๖๖ 

๒) จุดแข็ง ดานการเกื้อกูล (สมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ)
จุดแข็งสมรรถนะดานการบริการเปนเลิศของบุคลากรองคการบริหารสวน

ตําบล เพื่อการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายตามหนาท่ีเพ่ือ
สงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูล ขององคการบริหารสวนตําบล ในลักษณะการจัดสวัสดิการของ
ชุมชน ความเอ้ืออาทรในเรื่องการแบงปนผลประโยชนหรือกําไรจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใน
ชุมชน เพ่ือความสามัคคีของคนในชุมชนที่เขามารวมกันเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาสิ่งที่เปน
สาธารณประโยชนของสวนรวม ไมวาจะเปนในประเด็นการจัดสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีสงเสริม
สุขอนามัยท่ีดี กิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข เชน ลดเหลาเขาพรรษา การดูแลปองกันปญหาในชุมชน 
การรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย การปองกันโรคไขหวัดใหญ การรณรงคตอตานยาเสพติด เปนตน โดย
ยึดหลักสมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ มีจุดแข็งจากปจจัยภายใน ในประเด็นดานพนักงานใน
องคการบริหารสวนตําบล ท่ีไดรับการตอยอดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตามแผนพัฒนาบุคลากร ทําให
มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ที่รับผิดชอบโดยตรงตามกรอบประเด็นการพัฒนางานตาม
เปาหมายตามหนาท่ีเพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเกื้อกูล105

๓) จุดแข็ง ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ)
ภารกิจการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวม ขององคการบริหาร

สวนตําบล ในประเด็นจุดแข็งดานสมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ เพ่ือมีความสามารถในการขจัด
ความขัดแยงไดอยางเหมาะสม และสามารถติดตอส่ือสาร ประชาสัมพันธดวยความจริงใจและแสดง
วุฒิภาวะทางอารมณโดยสามารถจัดการและควบคุมอารมณไดอยางเหมาะสม เพ่ือทําหนาท่ีผู
ใหบริการสาธารณะ ผลักดันให ขององคการบริหารสวนตําบล สามารถบรรลุผลตามเปาหมายที่
กําหนดไวน้ันมีจุดแข็งสําคัญในประเด็นท่ีบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลบางสวนเปนคนใน
ชุมชนท่ีต้ังเขตบริการขององคการบริหารสวนตําบลนั้น ๆ เอง ทําให มีความสัมพันธเชิงเครือญาติหรือ
ความสัมพันธในเชิงเครือขาย กับกลุมชุมชนในพ้ืนท่ี เพื่อประโยชนในการเช่ือมโยงกลุมเครือขาย106

และสามารถทํางานดวยความคลองตัวโดยใชความสัมพันธสวนตัวได เพ่ือนํามาผลักดันการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดวยกระบวนการมีสวนรวมจากชุมชนไดเปน
อยางดี107

๔.๒.๔.๒  จุดออน Weakness 
๑) จุดออน ดานการพึ่งตนเอง (สมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ)
ขอจํากัดสมรรรถนะดานบริหารเปนเลิศ ท่ีสงผลกระทบตอบทบาทหนาที่

ขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เปาหมาย ดวยความต้ังใจและความพยายามของบุคลากรในการใหบริการเพ่ือตอบสนองความ

105สัมภาษณ นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

106สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

107สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๗ 

ตองการของชุมชน และภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง อยูภายใต
ขอจํากัดหลักดานจํานวนบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ท่ีตองรับผิดชอบแผนงานหรือโครงการ
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานการพึ่งตนเองตลอดทั้งพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล ไม
วาจะเปนในดานการพ่ึงตนเองของชุมชนทางเศรษฐกิจ การเรียนรูสืบทอดองคความรูจากปราชญภูมิ
ปญญาทองถ่ิน หรือแมกระท่ังการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขององคการบริหารสวน
ตําบล ท่ีไมเพียงพอตอการดําเนินการไดเทาท่ีควร108

ในขณะท่ีปริมาณของพ้ืนท่ีใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลมีขนาดท่ี
กวางขวาง ทําใหจํานวนบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานชุมชนเขมแข็งพ่ึงตนเองกลายเปนจุดออนสําคัญ
ท่ีไมสามารถตอบสนองตอนโยบายตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไดเทาท่ีควร ซึ่งเม่ือประกอบกับบุคลากรบางสวน ไมใชบุคคลท่ี
มีพ้ืนท่ีภูมิลําเนาของตนอยูในพ้ืนที่ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแลว ก็ยิ่งทําใหจุดออนดาน
บุคลากรท่ีมีนอย เปนปจจัยสําคัญมากย่ิงข้ึนท่ีทําใหสงผลกระทบตอบทบาทหนาท่ีสงเสริมชุมชน
เขมแข็งดานการพ่ึงตนเองขององคการบริหารสวนตําบลอยางหลีกเล่ียงไมได109

๒) จุดออน ดานการเก้ือกูล (สมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ)
จุดออนสมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ  ท่ีสงผลกระทบตอองคการ

บริหารสวนตําบล และเปนขอจํากัดตอความต้ังใจและความพยายามของบุคลากรในการใหบริการเพ่ือ
การสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูลซ่ึง
มุงเนนในการชวยเหลือสงเคราะหจัดสวัสดิการในชุมชน จัดสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีสงเสริม
สุขอนามัยท่ีดี ยังคงอยูภายใตขอจํากัดท่ี วัสดุอุปกรณเครื่องมือใหบริการสาธารณะในองคการบริหาร
สวนตําบลบางประเภทไมมี หรือมีแตไมเพียงพอ รวมท้ังวัสดุอุปกรณเครื่องมือขององคการบริหารสวน
ตําบลบางสวนในการใหบริการสาธารณะเพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเกื้อกูล ยังขาดการ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชไดตลอดเวลา ทําใหเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ110 เชน บอยครั้งท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีความจําเปนท่ี
จะตองการสงเสริมสุขภาพการรวมกลุมออกกําลังกายภายในชุมชน แตก็ยังขาดอุปกรณ ในขณะท่ีการ
จัดงบประมาณก็ไมสามารถเปนไปไดอยางท่ัวถึงในทุกชุมชน หรือที่มีอยูก็นอย ทําใหจําเปนตองติดต้ัง
ในบริเวณพ้ืนท่ีต้ังองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหบริการสาธารณะ แตทวาบางแหงท่ีตั้งองคการ
บริหารสวนตําบลอยูไกลออกไปจากชุมชนหลายกิโลเมตร ทําใหไมสามารถเก้ือกูลแกการดําเนินงานได
เทาท่ีควร ทําใหบุคลากร ท่ีแมอาจจะมีความต้ังใจ เพ่ือแสวงหาวิธีปฏิบัติเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนดานการเกื้อกูล อาจทําใหยังคงไมสามารถดําเนินการเพื่อพัฒนางานตามแผนงานหรือโครงการ
เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนดานการเก้ือกูลขอองคการบริหารสวนตําบลไดเต็มท่ีเทาท่ีควร 

108สัมภาษณ นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

109สัมภาษณ นางสาวสมพร ขอนทอง, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคุยบานโอง จ.กําแพงเพชร, ๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๙. 

110สัมภาษณ นายปรีชาพัทร วิเชียรสรรค, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๘ 

และมีประสิทธิภาพมากนัก จากความหางไกลโดยระยะทางระหวางท่ีต้ังองคการบริหารสวนตําบลกับ
ชุมชน111

๓) จุดออน ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ)
จุดออนอันเกิดจากปจจัยภายในบริบทของบุคลากร ท่ีสงผลกระทบตอ

สมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ ขององคการบริหารสวนตําบล และเปนขอจํากัดตอการสรางสรรค
พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน ในการสงเสริมงานดานการมีสวนรวมแกชุมชนในประเด็น
ขอบขายการสรางใหคนในชุมชนเขารวมกันพัฒนาชีวิตความเปนอยูหรือรวมแกไขปญหาของตนเองให
ดีข้ึน ดวยการมีเครือขายอาสาสมัครชวยเหลือเฝาระวังปจจัยเส่ียงตาง ๆ ในชุมชน ท้ังท่ีเปนทางการ
และไมเปนทางการหรือการสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูในรูปแบบตาง ๆการรวมตัวจัดกิจกรรมในวาระ
และโอกาสสําคัญเพ่ือรวมกันรักษาคุณคาของประเพณี วัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน เพ่ือ
สงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวมยังคงอยูภายใตขอจํากัดท่ี ลักษณะการทํางานขององคการ
บริหารสวนตําบล ท่ีขาดการบูรณาการภายใน และมุงท่ีผลงานของแตละสวนงานในองคกร มากกวา
การมุงผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบล และระบบการประเมินสมรรถนะเพ่ือตอบ
แทนบุคลากร แมจะดําเนินการสรรหาบุคคล การแตงต้ังและการใหพนจากตําแหนง การเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ และเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน ใหพิจารณา
โดยคํานึงถึงความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนตามบัญชีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ดังประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๔)ตามความใน ขอ ๘ ท่ีระบุวา การประเมินผลการปฏิบัติงานใหคํานึงถึงระบบการ
บริหารผลงานที่เช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสูผลการปฏิบัติงานระดับองคกร คุณภาพและ
ปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานท่ีไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะใน
การปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยท่ีเหมาะสมกับการเปนพนักงาน
สวนทองถ่ิน โดยจัดทําการประเมินอยางนอยปละ ๒ ครั้ง และเปดโอกาสใหผูถูกประเมินช้ีแจงหรือขอ
คําปรึกษาดวย และตามความใน ขอ ๑๔ ที่ระบุวา การเลื่อนพนักงานสวนทองถ่ินข้ึนแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงในระดับท่ีสูง ข้ึนให พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ผลงาน ความรู 
ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมประวัติการปฏิบัติราชการ และการผาน
หลักสูตรอบรมตามท่ีคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด โดยใหคํานึงถึง
ประโยชนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึงจะไดรับ112 แตก็ขาดกระบวนการมีสวนรวมจากภาค
ประชาชนในการรวมประเมินสมรรถนะเพ่ือตอบแทนบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ทําให
พนักงานในองคการบริหารสวนตําบลมุงการทํางานตามระบบ มากกวาการมุงผลสัมฤทธิ์เ พ่ือ
ประโยชนความเขมแข็งของชุมชน เพราะเปนการประเมินกันเองโดยระบบองคการบริหารสวนตําบล 
ทําใหไดขาราชการท่ีดีตามระบบ แตอาจไมได “ผูใหบริการท่ีดี หรือ พนักงาน อบต. ขวัญใจ

111สัมภาษณ นายนรินทร ไกรบุตร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย, ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

112สัมภาษณ นายอมร  กีรติสุนทร,  ผูอํานวยการศูนยบริการการฝกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๙ 

ชุมชน”113 เหมือนฝายการเมืองและฝายบริหารในองคการบริหารสวนตําบล ที่ตองกระตือรือรนใน
การใหบริการสาธารณะอยางสม่ําเสมอ เพราะมีการประเมินจากชุมชนดวยระบบเลือกตั้งทุกรอบวาระ
การดํารงตําแหนง ๔ ป นั่นเอง114

๔.๒.๔.๓  โอกาส Opportunity
๑) โอกาส ดานการพ่ึงตนเอง (สมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ)
ประเด็นโอกาสดานสมรรถนะดานการบริการเปนเลิศของบุคลากรใน

องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
ตามหนาที่เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง ขององคการบริหารสวนตําบล ในลักษณะการ
รวมกลุมเพ่ือชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ มีโอกาสจากประเด็นท่ีบุคลากรและพนักงานจางบางสวนมี
พ้ืนท่ีภูมิลําเนาอยูใกลกับพ้ืนท่ีใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลนั้น ๆ เอง ทําใหมีความเขาใจใน
พ้ืนท่ีและบริบทชุมชน ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  อันเปนบริบทพ้ืนฐานของชุมชน 
และสามารถนําสิ่งเหลานี้มาตอยอดเพ่ือพัฒนางานใหบริการดานการสงเสริมชุมชนเขมแข็งของ
องคการบริหารสวนตําบลไดเปนอยางดี ดังนั้นดวยโอกาสดังกลาวจึงทําใหบุคลากรสามารถสํารวจ
สาเหตุและปญหาความจําเปนหรือความตองการท่ีแทจริงของชุมชน และสามารถใหบริการดวยความ
เปนมิตรจากความสัมพันธในระดับเครือญาติความสัมพันธเครือญาติ ซ่ึงสามารถพัฒนาตอยอดองค
ความรูตาง ๆ เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพึ่งตนเอง ดานกิจกรรมเรียนรูสืบทอดองคความรูจาก
ปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน  เพราะบุคลากรมีความเขาใจในองคาพยพและความสัมพันธในระดับชุมชน 
รวมถึงภูมิศาสตรที่ต้ังของศูนยปราชญภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนตาง ๆ ไดเปนอยางดี115 ในขณะท่ี
ประเด็นการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เชน การเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม นั้น 
มีโอกาสจากการท่ีบุคลากรท่ีมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล เปนพ้ืนที่ในชนบท เครือ
ญาติยอมมีอาชีพเกษตรกร ทําใหมีความเขาใจหรือสามารถเรียนรูในประเด็นงานวิถีเกษตรกรรมซ่ึงมี
ความสัมพันธกับรูปแบบการเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมดวยความรวดเร็ว116ซ่ึงจุดเดนนี้ทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลบางแหงประสบผลสําเร็จและไดรับรางวัลมากมาย เพราะโอกาสดังกลาวได
สนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาตอยอดสรางแผนนวัตกรรมข้ันตอนหรือวิธีการเพ่ือใหบริการ
สาธารณะดานชุมชนเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบลไดอีกดวย117

113สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

114สัมภาษณ จาสิบเอกสะทาน อ่ิมอยู, นายกองคการบริหารสวนตําบลยานยาว จ.พิจิตร, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

115สัมภาษณ นายจําเริญ แหวนเพ็ชร,  ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารจัดการชุมชน สํานัก
เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

116สัมภาษณ นายวิเชียร แสงสิน, ผูใหญบานหมูท่ี ๓ ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถิ่น
พ่ึงตนเอง ในเขตพื้นท่ีบริการองคการบริหารสวนตําบลนํ้าพ้ี จ.อุตรดิตถ, ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

117สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๐ 

๒) โอกาส ดานการเกื้อกูล (สมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ)
โอกาสในการพัฒนาดานการบริการเปนเลิศ  ขององคการบริหารสวนตําบล 

และสงเสริมตอความต้ังใจและความพยายามของบุคลากรในการใหบริการเพ่ือการสรางสรรคพัฒนา
ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูลซึ่งมุงเนนในการ
ชวยเหลือสงเคราะหจัดสวัสดิการในชุมชน จัดสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีสงเสริมสุขอนามัยที่ดีอยูที่
ประเด็นความเปลี่ยนแปลงในระบบการสื่อสารในปจจุบัน ที่ทําใหชวยลดขอจํากัดบางประการท่ีสงผล
ตอการใหบริการอยางใกลชิดกับชุมชน118

จากเดิมท่ีบางแหงท่ีต้ังขององคการบริหารสวนตําบลอยูไกลออกไปจาก
ชุมชนหลายกิโลเมตร ทําใหไมสามารถเก้ือกูลแกการดําเนินงานไดดีเทาท่ีควร ทําใหบุคลากร ท่ีแม
อาจจะมีความต้ังใจ เพ่ือแสวงหาวิธีปฏิบัติเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนดานการเก้ือกูล อาจทํา
ใหยังคงไมสามารถดําเนินการเพื่อแสวงหาความตองการจําเปนในการแกไขปญหาและพัฒนางานตาม
แผนงานหรือโครงการเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนดานการเก้ือกูลขององคการบริหารสวน
ตําบลไดเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพเทาที่ควร จากความหางไกลโดยระยะทางระหวางท่ีต้ังองคการ
บริหารสวนตําบลกับชุมชน119ซ่ึงปจจุบันระบบเครือขายอินเตอรเน็ตกวางขวางมากข้ึน และมีราคาถูก
ลง เอ้ือตอการใหบริการประชาชน การรองเรียน สอบถามปญหา และชวยสนับสนุนใหการดําเนินการ
ตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็วและท่ัวถึงมากข้ึน ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลอาจใชระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตในการจัดต้ังเว็บไซต กําหนดจุด one stop serviceเพ่ือถามตอบปญหาไดอยางเปน
ระบบ ซึ่งสงเสริมประเด็นดานความโปรงใสในการดําเนินการอีกดวย และทําใหการปฏิบัติงาน เพื่อ
สงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูล มีโอกาสประสบความสําเร็จตรงตอปญหาและความตองการของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการองคการบริหารสวนตําบลมากย่ิงข้ึนได120

๓) โอกาส ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ)
ในสวนของประเด็นโอกาสดานสมรรถนะดานการบริการเปนเลิศของ

บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล เพื่อการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามเปาหมายตามหนาท่ีเพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวม ขององคการบริหารสวนตําบล 
ในลักษณะการรวมกลุมกันเพ่ือประโยชนของชุมชนสวนรวมมีโอกาสจากประเด็นท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลสามารถใชเครือขายความสัมพันธของบุคลากรหรือพนักงานจางท่ีอาศัยอยูในภูมิลําเนาใน
พ้ืนท่ีบริการขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนทุกภาพสวนเขารวม
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล ไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากหลายแหง บุคลากรในองคการ
บริหารสวนตําบลเปนคนในชุมชนที่ตั้งเขตบริการขององคการบริหารสวนตําบลนั้น ๆ เอง ทําให มี
ความสัมพันธเชิงเครือญาติหรือความสัมพันธในเชิงเครือขาย กับกลุมชุมชนในพ้ืนท่ี เพ่ือประโยชนใน

118สัมภาษณ นายวิญู เคียนยี่คิ้ว, หัวหนากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
ตําบลยานยาว จังหวัดพิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

119สัมภาษณ นายนรินทร ไกรบุตร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย, ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

120สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๑ 

การเชื่อมโยงกลุมเครือขาย121 และสามารถทํางานดวยความคลองตัวโดยใชความสัมพันธสวนตัวได
เพ่ือนํามาผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดวย
กระบวนการมีสวนรวมจากชุมชนได ทั้งในการสํารวจสาเหตุและปญหาความตองการจําเปนท่ีแทจริง
ของชุมชน เพื่อการวางแผนและโครงการ รวมไปถึงในข้ันตอนระหวางการปฏิบัติและประเมินผล
ปรับปรุง ซึ่งในทุกกระบวนการ การใชโอกาสดานความสัมพันธของบุคลากรดังกลาว สามารถสานตอ
งานตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนขององคการบริหารสวน
ตําบลดานการมีสวนรวมทุกข้ันตอนไดอยางตอเนื่องนั่นเอง122

๔.๒.๔.๔  อุปสรรค Threat  
๑) อุปสรรค ดานการพ่ึงตนเอง (สมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ)
อุปสรรคสมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ อันเกิดจากปจจัยภายนอก

บริบทของบุคลากร ท่ีสงผลกระทบตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนอุปสรรคตอ
การสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง
ยังคงอยูภายใตขอจํากัดท่ี องคการบริหารสวนตําบล มักไมคํานึงถึงการดําเนินงานดวยความตอเนื่อง 
ทําใหการสงเสริมชุมชนท่ีมีการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ ดานทักษะอาชีพ หรือเพ่ิม
รายได ท้ังท่ีเปนและไมเปนทางการ เชน กลุมรานคา กลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน เปนไปใน
ลักษณะกิจกรรมระยะส้ัน หรือตางคนตางทํา ทําใหขาดความชัดเจนในกระบวนการบริหารจัดการ จึง
ทําใหการดําเนินงานตามแผนงานโครงการเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเองน้ัน ไม
ประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร123

อยางไรก็ดี อุปสรรคที่สําคัญอีกประการหนึ่ ง ในการสงเสริมงานดานการ
พ่ึงตนเองแกชุมชนในประเด็นขอบขายกระบวนการเรียนรูของชุมชนหรือภาคีเครือขายการพัฒนา 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง เชน  กลุมรานคา กลุมอาชีพ กลุม
วิสาหกิจชุมชน กลุมทอผา กลุมจักสาน กลุมผูปลูกออย การสงเสริมใหชุมชนจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมเหลานี้ ก็ยังมีอุปสรรคสําคัญจาก
การบริหารจัดการท่ียังคงไมมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ขาดความตอเน่ือง ทําใหงานการสราง
กระบวนการเรียนรูของชุมชนหรือภาคีเครือขายการพัฒนาท่ีตองอาศัยการกระตุนเราจากภายใน
ชุมชนและภาคีเครือขาย ขาดความตอเนื่องในการดําเนินการ เพ่ือใหชุมชนเกิดความต่ืนตัวอยูเสมอจึง 
ไมสามารถดําเนินไปไดดวยความมีประสิทธิภาพเนื่องจากบอยคร้ังท่ีเม่ือมีการเปลี่ยนตัวผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล ทําใหการปฏิบัติงานตามแผนหรือโครงการเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งจาก

121สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

122สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

123สัมภาษณ นายวันชัย บุญญา, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถ่ินพ่ึงตนเอง ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง จ.สุโขทัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๒ 

แนวทางของผูบริหารเดิมไมไดรับความสําคัญ124 หรือบอยครั้งตัวผูบริหารมักยึดความคิดของตัวเอง
เปนหลักในการนําการพัฒนา การพัฒนาจึงขาดความตอเนื่องและสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงานตามแผนอยางหลีกเล่ียงไดยาก125

๒) อุปสรรค ดานการเกื้อกูล (สมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ)
   อุปสรรคสมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ อันเกิดจากปจจัยภายนอก
บริบทของบุคลากร ท่ีสงผลกระทบตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนอุปสรรคตอ
การสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูล
การชวยเหลือสงเคราะหจัดสวัสดิการในชุมชน เชน กองทุนฌาปนกิจ, กลุมสหกรณ, กลุมออมทรัพย
การจัดสภาพแวดลอมทางสังคมที่สงเสริมสุขอนามัยท่ีดี กิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข เชน ลดเหลา
เขาพรรษา เลิกหวยพนันบอล งดการต้ังวงเหลา วงพนันในชุมชนในงานบุญ งานเทศกาลตางๆการ
ดูแลปองกันปญหาในชุมชน และการสงเสริมสุขภาพอยางเปนระบบ เชน การรณรงคกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย การปองกันโรคไขหวัดใหญ การรณรงคตอตานยาเสพติด ยังคงอยูภายใตขอจํากัดท่ี ปจจุบัน
ยังมีระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานของอบต เปนจํานวนมากบางเรื่องซ้ําซอนกันหลายฉบับขาด
ความชัดเจนในเรื่องกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติ ในการถายโอนภารกิจใหกับองคการบริหาร
สวนตําบลแตละแหง ไมรูวาตนเองจะตองรับโอนเรื่องใด จากหนวยงานใด เมื่อใด และอยางไร126

๓) อุปสรรค ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ)
อุปสรรคอันเกิดจากปจจัยภายนอกบริบทของบุคลากร ท่ีสงผลกระทบตอ

องคการบริหารสวนตําบล ในดานสมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ และเปนอุปสรรคตอการ
สรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวม
ยังคงอยูภายใตขอจํากัดหลักดานวัฒนธรรมประชาธิปไตยเชิงลบในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล ท่ี
ประชาชนมักไมคอยเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในองคการบริหารสวนตําบล ทําใหใน
กระบวนการเพ่ือใหมีการไดมาซึ่งแผนพัฒนาชุมชน อาจไมประสบผลสําเร็จมากนัก อันเนื่องมาจาก
ประชาชน ไมใหความรวมมือตอกระบวนการตาง ๆ ในองคการบริหารสวนตําบล จึงไมเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ มากเทาท่ีควร สาเหตุอาจมาจาก เชน ในการประชาคมจัดทําแผน เนื่องจากการไม
ประสานกันระหวางบทบาทหนาท่ีของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กับกลุมชุมชน ซ่ึงมักมอง
วาไมใชบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในการประสานสัมพันธกับกลุม
ประชาชนท่ีไมใชเครือขายทางการเมืองของตน และหากเครือขายประชาชนท่ีอยูในกลุมการเมือง
ทองถ่ินตรงขามกับตนเกิดความต่ืนตัวมาเขารวมกิจกรรมจัดทําแผนในการประชาคม อาจจะทําใหการ
ประชาคมจัดทําแผน เกิดขอถกเถียงขัดแยง ไมสามารถผลักดันสิ่งท่ีตนตองการเขาไปบรรจุใน
แผนพัฒนาไดอยางราบรื่น จึงเปนอุปสรรคที่ทําใหบุคลากรไมสามารถไดมาซ่ึงปญหาและความ

124สัมภาษณ นายนรินทร ไกรบุตร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย, ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

125สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

126สัมภาษณ นายปรีชาพัทร วิเชียรสรรค, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๓ 

ตองการทั้งหมดของประชาชน ในการดําเนินการเพ่ือจัดทําแผนงานหรือโครงการเพ่ือเสริมสรางชุมชน
เขมแข็งท่ีมาจากกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริงไดเชนกัน

ตารางท่ี ๔.๔ แสดงตารางสรุปความถ่ี รอยละ และจํานวนผูตอบประเด็นสภาพท่ัวไปการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการบริการ
เปนเลิศ

ประเด็น
ปริมาณ

ความถี่ รูปหรือคนท่ี
สภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะ

องคการบริหารสวนตําบล  
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง  

ดานการบริการเปนเลิศ 

๑๒ ๕, ๙, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๗, 
๑๘, ๒๐, ๒๒

๔.๒.๕ สภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง ดานการทํางานเปนทีม 

๔.๒.๕.๑  จุดแข็ง Strength
๑) จุดแข็ง ดานการพ่ึงตนเอง (สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม)
การทํางานเปนทีม เพ่ือผลักดันใหภารกิจการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดาน

การพ่ึงตนเอง ขององคการบริหารสวนตําบล ดวยการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมาย ดวยความสามารถในการรวมดําเนินการเปนทีมโดยแสดงออกถึงความเปน
ผูนํา จูงใจหรือสื่อสารเกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือเสริมสรางชุมชน
เขมแข็งดานการพ่ึงตนเองสูเปาหมายอยางราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพ ในลักษณะการรวมกลุมเพื่อ
ชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ มีจุดแข็งในประเด็นท่ีบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล มีความรูเฉลี่ย
ระดับปริญญาตรี ทําใหมีความรูความสามารถในการทําความเขาใจและประสานงาน เขาใจถึงความ
ซับซอนของงาน และเชื่อมโยงกับประชาชนในพื้นท่ีใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล127 เพ่ือ
สงเสริมการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ เพ่ือชวยเหลือสงเสริมทักษะอาชีพ หรือเพิ่ม
รายได ทั้งท่ีเปนและไมเปนทางการ เชน กลุมรานคา กลุมอาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมทอผา กลุม
จักสาน กลุมผูปลูกออย เปนตน ไดเปนอยางดี เนื่องจากงานในประเด็นดังกลาวมีความซับซอน และ
ตองอาศัยความรวมมือในการทํางานเปนทีมเปนอยางมาก จึงจะประสบผลสําเร็จได128

จุดแข็งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ในประเด็นการสงเสริมชุมชนเขมแข็งดาน
การพ่ึงตนเอง ดานกิจกรรมเรียนรูสืบทอดองคความรูจากปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การจักสาน 

127สัมภาษณ นายวิญู เคียนยี่คิ้ว, หัวหนากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
ตําบลยานยาว จังหวัดพิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

128สัมภาษณ จาสิบเอกสะทาน อ่ิมอยู, นายกองคการบริหารสวนตําบลยานยาว จ.พิจิตร, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 



๑๗๔ 

การทอผา ดนตรีพ้ืนบาน นั้น บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสามารถสามารถรับรูและปรับตัว
ไดเร็ว และสามารถตอบสนองในการปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็งประเด็นนี้ไดในเชิงบวก129

สวนประเด็นการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  
มีจุดแข็งท่ีบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญอยูในวัยทํางาน มีความทุมเท อดทน และมี
ความเสียสละในการปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

๒) จุดแข็ง ดานการเกื้อกูล (สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม)
จุดแข็งสมรรถนะดานการทํางานเปนทีม ของบุคลากรองคการบริหารสวน

ตําบล เพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดาน
การพ่ึงตนเองสูเปาหมายอยางราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพ ในลักษณะการจัดสวัสดิการของชุมชน 
ความเอ้ืออาทรในเรื่องการแบงปนผลประโยชนหรือกําไรจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน เพ่ือ
ความสามัคคีของคนในชุมชนท่ีเขามารวมกันเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาสิ่งท่ีเปนสาธารณประโยชน
ของสวนรวม ไมวาจะเปนในประเด็นการจัดสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีสงเสริมสุขอนามัยท่ีดี กิจกรรม
ลด ละ เลิกอบายมุข เชน ลดเหลาเขาพรรษา การดูแลปองกันปญหาในชุมชน การรณรงคกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย การปองกันโรคไขหวัดใหญ การรณรงคตอตานยาเสพติด เปนตนมีจุดแข็งในประเด็นท่ี
บุคลากรบางสวนมีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการขององคการบริหารสวนตําบลน้ัน ๆ เอง ทําให มี
สามารถใชสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการในระดับเครือญาติ และสรางการประสานงานเพ่ือทํา
ความสัมพันธและความเขาใจในบริบททองถิ่น รวมไปถึงยังสามารถทํางานลวงเวลาไดทําใหบุคลากรมี
ความสะดวกในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการ เพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการ
เก้ือกูลของคนในชุมชนในทุกดานไดเปนอยางดี130

๓) จุดแข็ง ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม)
จุดแข็งในการสรางการมีสวนรวมเพ่ือใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง ดวยดาน

การสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล สิ่งหนึ่งท่ีสําคัญย่ิงคือการสรางสัมพันธภาพท่ีดีดวย
กระบวนการทีมงามท่ีเขมแข็งของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ท่ีตองยึดในวัตถุประสงคของ
ภารกิจ และเชื่อมโยงเนื้องาน เพ่ือใหเกิดการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เปาหมายตามหนาท่ีเพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวม ขององคการบริหารสวนตําบลปจจัย
สําคัญอยูในประเด็นท่ีบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลมีความผูกพันกับบริบทพื้นท่ีในเขตบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบล ไมวาจะเปนในเชิงสังคม เศรษฐกิจ หรือวัฒนธรรมความเชื่อ ท่ีทําให
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล มีความผูกพันกับพ้ืนท่ี ซ่ึงจะสงผลดีตอการดึงสมรรถนะท่ีมี
ความแตกตางของบุคลากรแตละคนมาหลอมรวมเพ่ือใชแกไขปญหาหรือพัฒนาความตองการจําเปน

129สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

130สัมภาษณ นางสาวสมพร ขอนทอง, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคุยบานโอง จ.กําแพงเพชร, ๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๕ 

ของชุมชนในประเด็นตางๆไดอยางแทจริง131 ซ่ึงจิตสํานึกในการเปนสวนหนึ่งของชุมชนของบุคลากร
ในองคการบริหารสวนตําบล เปนสิ่ง ท่ีเปนจุดแข็งสําคัญ ท่ีทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีพ้ืนท่ีสวน
ใหญอยูในเขตชนบท ซ่ึงถือวาชุมชนมีพื้นท่ีใหบริการที่ไมกวางขวางมากเทากับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขนาดใหญ องคการบริหารสวนตําบลจึงสามารถสรางความใกลชิดกับชุมชนไดงายกวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบอ่ืน ๆ 132และเปนจุดแข็งสําคัญท่ีเม่ือบุคลากรมีความรักทองถ่ินหรือพื้นท่ี
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล ก็ยอมจะสรางระบบการทํางานเปนทีมของตัวบุคลากรแตละ
ฝายในองคการบริหารสวนตําบล ใหมีการประสานงานท่ีดีท้ังกับตัวบุคลากรกับบุคลากร หรือบุคลากร
กับชุมชน และสามารถสรางสํานึกรวมรับผิดชอบตอเปาหมายสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการมีสวน
รวม ขององคการบริหารสวนตําบล ไดงายข้ึนนั่นเอง133

๔.๒.๕.๒  จุดออน Weakness 
๑) จุดออน ดานการพึ่งตนเอง (สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม)
ขอจํากัดสมรรรถนะดานการทํางานเปนทีม ท่ีสงผลกระทบตอบทบาท

หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม
เปาหมาย ดวยความต้ังใจท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน  เปนสวนหนึ่งในทีมงานในการปฏิบัติงานตาม
แผนงานหรือโครงการเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง โดยบุคลากรผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม 
แสดงออกถึงความเปนผูนํา จูงใจ หรือสื่อสาร และมีความสามารถในการสรางและดํารงรักษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม ใหองคการบริหารสวนตําบลเกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตาม
แผนงานหรือโครงการเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง สูเปาหมายอยางราบรื่นและเต็ม
ประสิทธิภาพอยูภายใตขอจํากัดหลักจากการท่ีสวนงานตาง ๆ ในองคการบริหารสวนตําบล ไมมีความ
เช่ือมโยงของเน้ืองาน และมุงแตผลสําเร็จเฉพาะสวนงานที่ตนรับผิดชอบ ไมมีการบูรณาการ และ
งบประมาณในองคการบริหารสวนตําบล เพื่อสนับสนุนแผนงานหรือโครงการเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนดานการพ่ึงตนเองตลอดท้ังพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล ไมวาจะเปนในดานการ
พ่ึงตนเองของชุมชนทางเศรษฐกิจ การเรียนรูสืบทอดองคความรูจากปราชญภูมิปญญาทองถิ่น หรือ
แมกระท่ังการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีตองอาศัยการ
ลงพ้ืนท่ีและสรางความสัมพันธกับชุมชนอยางใกลชิด ทําใหการบริหารงานบุคคลท่ีแยกเปนสวน ๆ 
และไมประสานกันตามวัตถุประสงคของภารกิจ134  จึงไมเหมาะสมและสอดคลองกับแผนงาน
โครงการ และเพียงพอตอการทํางานเปนทีม เพ่ือสามารถนําทรัพยากรตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชน

131สัมภาษณ นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

132สัมภาษณ นางสาวเพ็ญแข  ศรีสุทธิกุล,  ผูอํานวยการสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรมการ
พัฒนาชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

133สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

134สัมภาษณ นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๖ 

สูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี จํานวนประชากรและภารกิจ ในเขตพ้ืนท่ีบริการองคการบริหารสวน
ตําบล จึงทําใหไมเพียงพอตอการดําเนินการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง ไดดีเทาท่ีควร135

๒) จุดออน ดานการเก้ือกูล (สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม)
สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม เปนส่ิงท่ีจะชวยเสริมบทบาทหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมาย 
เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งในดานการเก้ือกูลไมวาจะเปนการสงเคราะหจัดสวัสดิการในชุมชน การจัด
สภาพแวดลอมทางสังคมท่ีสงเสริมสุขอนามัยท่ีดี และการดูแลปองกันปญหาในชุมชน มีความจําเปน
และสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากตองอาศัยการประสานและสงเสริมสัมพันธภาพท่ีดีใหเกิดขึ้น เพ่ือท่ี
ผูเก่ียวของท้ังบุคลากรเอง หรือผูเก่ียวของในเขตพ้ืนท่ีบริการขององคการบริหารสวนตําบล จะ
สามารถทํางานประสานเปนหนึ่งเดียวในการใหบริการสาธารณะดานการเกื้อกูลได ทวา ปจจัยในดาน
ดังกลาว ยังคงอยูภายใตขอจํากัดหลักดานความรูความเขาใจของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความสามารถพิเศษ ความรูและประสบการณ ท่ีบุคลากรบรรจุใหมมักจะขาดความรูในเชิงเทคนิค 
และความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานและขอบขายของงานในหนาท่ีๆ มีความจําเปนตอการทํางาน
ในระบบทีม136เนื่องจากความซับซอนของงาน ดานการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูลที่บุคลากรทุกฝายตองเขาใจถึงความเชื่อมโยงของเนื้องาน 
เพ่ือวัตถุประสงคของภารกิจดานการเก้ือกูล เนื่องจากประเด็นภารกิจดานการสงเคราะหจัดสวัสดิการ
ในชุมชน การจัดสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีสงเสริมสุขอนามัยท่ีดี และการดูแลปองกันปญหาในชุมชน 
เปนภารกิจงานท่ีมีประเด็นความตอเนื่องและตองประสานกับชุมชนอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงหากบุคลากร
ขาดความเขาใจในความรูในเชิงเทคนิค และความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานในชุมชน ยอมทําให
การปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการเพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูลไมประสบ
ผลสําเร็จ137

๓) จุดออน ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม)
สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม เปนส่ิงท่ีจะชวยเสริมบทบาทหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมาย 
เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งในดานการมีสวนรวมแตจุดออนของปจจัยในดานบุคลากรในองคการบริหาร
สวนตําบล ท่ีจะสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานดวยการทํางานเปนทีม ตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวม คือการท่ีสวนตาง ๆ ในองคการบริหารสวนตําบล มี
ลักษณะการทํางานที่ขาดความเชื่อมโยงของเนื้องาน ซึ่งถึงแมจะมีการประสานงาน และแบงงานกัน
รับผิดชอบโดยยึดวัตถุประสงคของภารกิจเปนสิ่งสําคัญ แตในทางปฏิบัติ บุคลากรในแตละสวนงานก็

135สัมภาษณ นายวันชัย บุญญา, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถ่ินพ่ึงตนเอง ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง จ.สุโขทัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

136สัมภาษณ นายอมร  กีรติสุนทร,  ผูอํานวยการศูนยบริการการฝกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

137สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๗ 

มุงท่ีผลงานของแตละสวนงานของตน มากกวาการทํางานในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบล 
และบางแหงบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลตางมีทัศนคติท่ีไมตรงกันในการปฏิบัติงาน ลักษณะ
ดังกลาวจึงทําใหการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการมีสวน
รวม ซ่ึงตองมุงเนนภารกิจในประเด็น การสรางใหชุมชนมีความสามัคคี เขารวมเปนสมาชิกใน
เครือขาย ๆ ตาง ๆ ในชุมชนรวมไปถึงมีการรักษาคุณคาของประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาที่เปน
เอกลักษณของชุมชน ท่ีตองอาศัยการมีสวนรวมจากชุมชนอยางจริงจัง และความเปนตนแบบจาก
ทีมงานในองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือทําใหการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือ
โครงการเพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวมในประเด็นดังกลาวประสบผลสําเร็จได แต
ทวาจากลักษณะการทํางานท่ียังขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของผูปฏิบัติงาน โดยตางมุงท่ีผลงาน
ของแตละสวนงาน มากกวาการทํางานในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลดังกลาว จึงทําใหการ
สงเสริมงานดานการมีสวนรวมของชุมชนไมประสบผลสําเร็จดังท่ีประชาชนคาดหวัง138

๔.๒.๕.๓  โอกาสOpportunity
๑) โอกาส ดานการพ่ึงตนเอง (สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม)
โอกาสท่ีเอ้ือตอการทํางานเปนทีม เพ่ือผลักดันใหภารกิจการเสริมสราง

ชุมชนเขมแข็งดานการพึ่งตนเอง ขององคการบริหารสวนตําบล ดวยการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมาย ดวยความสามารถในการรวมดําเนินการเปนทีมโดยแสดงออก
ถึงความเปนผูนํา จูงใจหรือสื่อสารเกิดการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเองสูเปาหมายอยางราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพ ในลักษณะ
การรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ มีจุดแข็งในประเด็นที่ระเบียบและกฎหมาย ไดแบงสวน
ราชการ และระบุขอบขายหนาที่ของบุคลากรในแตละสวนงานในองคการบริหารสวนตําบลไวอยาง
ชัดเจนและครบถวนเพียงพอตอการดําเนินการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทําใหบุคลากรในแตละ
สวนงาน สามารถเขาใจความซับซอนของงานและความเชื่อมโยงของเนื้องานได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สามารถเชื่อมโยงกับประชาชนในพื้นท่ีใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล139 เพ่ือสงเสริมการ
รวมกลุมเพื่อชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ เพ่ือชวยเหลือสงเสริมทักษะอาชีพ หรือเพ่ิมรายได ทั้งท่ีเปน
และไมเปนทางการ สงเสริมการเรียนรูสืบทอดองคความรูจากปราชญภูมิปญญาทองถิ่น และการ
สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไดเปนอยางดี เน่ืองจากมีการแบงสวนราชการและ
วัตถุประสงคของภารกิจไวอยางชัดเจน สะดวกตอการบริหารจัดการการทํางานในลักษณะทีมไดเปน
อยางดี140

138สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

139สัมภาษณ นายวิญู เคียนยี่คิ้ว, หัวหนากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
ตําบลยานยาว จังหวัดพิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

140สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๘ 

๒) โอกาส ดานการเกื้อกูล (สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม)
โอกาสท่ีเอ้ือตอการทํางานเปนทีม เพ่ือผลักดันการสรางสรรคพัฒนาผลงาน

หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในเบตพื้นท่ีใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลดานการเก้ือกูล ดวยความสามารถในการรวมกันดําเนินการเปนทีมใน
ลักษณะการชวยเหลือสงเคราะหจัดสวัสดิการในชุมชน การจัดสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีสงเสริม
สุขอนามัยที่ดี มีจุดแข็งในประเด็นท่ีองคการบริหารสวนตําบล แตกตางจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินขนาดใหญบางแหง ที่มักขยายพ้ืนท่ีไปจัดสรางอาคารท่ีทําการในพ้ืนที่ขนาดใหญ แตอยู
หางไกลจากชุมชน141 ทําใหหางไกลจากประชาชนและการใหบริการในดานตาง ๆ เนื่องจากท่ีตั้งท่ีทํา
การขององคการบริหารสวนตําบลสวนใหญอยูในพ้ืนท่ีชนบท และมักจะมีท่ีต้ังที่ทําการขององคการ
บริหารสวนตําบลไมไกลจากชุมชนมากนัก หรือบางแหงอยูในใจกลางชุมชน ทําใหเปนโอกาสที่
องคการบริหารสวนตําบลสามารถจัดสวัสดิการตาง ๆ เพื่อเก้ือกูลแกการดําเนินงานตามภารกิจการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูล ไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากประชาชนสามารถมาติดตอ
ราชการและรับบริการไดงายข้ึน ทําใหบุคลากรสามารถดําเนินการเพ่ือพัฒนางานตามแผนงานหรือ
โครงการเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนดานการเก้ือกูลขององคการบริหารสวนตําบลไดอยาง
เต็มท่ี และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนอีกดวย142

๓) โอกาส ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม)
แมวาสมรรถนะดานการทํางานเปนทีม จะมีอปสรรคอยูบาง จากปจจัย

ภายนอกบริบทของบุคลากร ท่ีสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบล และเปนอุปสรรคตอการ
สรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวม 
ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล และทําใหการประสานงานเพ่ือสนองตอบตอปญหาและ
ความตองการของชุมชนทําไดลาชา143 แตทวาการสงเสริมชุมชนเขมแข็งในดานการมีสวนรวมไมวาจะ
เปนการสรางเครือขาย การสงเสริมแหลงเรียนรู หรือการสงเสริมวิถีไทยโดยอาศัยบริบทดาน
วัฒนธรรมเปนฐาน โดยหากบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล มุงประเด็นการบริหารงาน โดยเนน
การมีสวนรวมของประชาชนอยางรอบดาน ตามกรอบระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนดไว โดยไม
คํานึงถึงความตองการของฝายผลประโยชนในการเมืองทองถิ่นแตเพียงกลุมเดียวยอมจะทําใหองคการ
บริหารสวนตําบล สามารถประสานการปฏิบัติงานระหวางภายในและกับชุมชน ทําใหสามารถไดมาซึ่ง
แนวทางในการสนองตอบตอปญหาและความตองการของชุมชนจากชุมชนโดยแทจริง และสามารถ
แกไขปญหาและตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกมิติได

141สัมภาษณ นายนรินทร ไกรบุตร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย, ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

142สัมภาษณ นายวิเชียร แสงสิน, ผูใหญบานหมูท่ี ๓ ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถิ่น
พ่ึงตนเอง ในเขตพื้นท่ีบริการองคการบริหารสวนตําบลนํ้าพ้ี จ.อุตรดิตถ, ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

143สัมภาษณ นายปรีชาพัทร วิเชียรสรรค, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๙ 

๔.๒.๕.๔  อุปสรรค Threat  
๑) อุปสรรค ดานการพ่ึงตนเอง (สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม)
อุปสรรคสมรรถนะดานการทํางานเปนทีม อันเกิดจากปจจัยภายนอกบริบท

ของบุคลากร ท่ีสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบล และเปนอุปสรรคตอการสรางสรรคพัฒนา
ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง ของบุคลากรใน
องคการบริหารสวนตําบล ยังคงอยูภายใตขอจํากัดท่ี ผูบริหารขาดการเอาใจใสในกระบวนการทํางาน
แบบทีม ในลักษณะความรวมมือ และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางบุคลากรและนักพัฒนาชุมชน ซึ่งถือ
วาเปนผูนําประสานการปฏิบัติเพ่ือเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง ขององคการบริหารสวน
ตําบล144

ประกอบกับการขาดการเอาใจใสในกระบวนการปฏิบัติงานอยางใกลชิด 
และขาดการดําเนินการติดตามการขับเคลื่อนของกระบวนการเปนระยะ รวมท้ังในการประเมินผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือยกยองชมเชย หรือแกไขแนวทางการดําเนินงาน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนย่ิงสําหรับ
การทํางานแบบทีม ก็ไมมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเชนนี้ในเชิงคุณภาพเทาท่ีควร145

ทําใหองคการบริหารสวนตําบลขาดขอมูลยอนกลับท่ีจะสามารถสนับสนุน
แผนงานหรือโครงการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานการพ่ึงตนเองในพ้ืนที่องคการบริหาร
สวนตําบล ไมวาจะเปนในดานการพ่ึงตนเองของชุมชนทางเศรษฐกิจ การเรียนรูสืบทอดองคความรู
จากปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน หรือแมกระทั่งการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขององคการ
บริหารสวนตําบล ที่ตองอาศัยความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว และการเอาใจใสในกระบวนการปฏิบัติงานลง
พ้ืนท่ีเพ่ือสรางความสัมพันธกับชุมชนอยางใกลชิด ทําใหขอมูลเพ่ือการแกไขปญหาและพัฒนาแยกเปน
สวน ๆ และไมประสานกันตามวัตถุประสงคของภารกิจการสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการพ่ึงตนเอง 
146

๒) อุปสรรค ดานการเกื้อกูล (สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม)
อุปสรรคสมรรถนะดานการทํางานเปนทีม อันเกิดจากปจจัยภายนอกบริบท

ของบุคลากร ท่ีสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบล และเปนอุปสรรคตอการสรางสรรคพัฒนา
ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการเก้ือกูล ของบุคลากรในองคการ
บริหารสวนตําบล ยังคงอยูภายใตขอจํากัดท่ีบางภารกิจอยูนอกเหนืออํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลทําใหการประสานงานเพ่ือสนองตอบตอปญหาและความตองการของชุมชนทําไดลาชา147

144สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

145สัมภาษณ นางสาวสมพร ขอนทอง, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคุยบานโอง จ.กําแพงเพชร, ๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๙. 

146สัมภาษณ นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

147สัมภาษณ นายปรีชาพัทร วิเชียรสรรค, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๐ 

 ในขณะท่ีบางองคการบริหารสวนตําบล ขาดผู มีหนา ท่ีหลักในการ
ประสานงานเพ่ือการชวยเหลือแกองคการบริหารสวนตําบลในประเด็นตาง ๆ เพื่อสงเสริมชุมชน
เขมแข็งในดานการเก้ือกูลไมวาจะเปนการสงเคราะหจัดสวัสดิการในชุมชน การจัดสภาพแวดลอมทาง
สังคมท่ีสงเสริมสุขอนามัยท่ีดี และการดูแลปองกันปญหาในชุมชน  ซึ่งอาจเปนท่ีปรึกษาจากภายนอก 
หรือภายในโดยการใหคําแนะนําดานเทคนิค หรือประสานความรวมมือ และชวยเหลือในดานการ
ส่ือสารอื่น ๆ 

ในขณะที่ตําแหนงที่ปรึกษาขององคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบใน
ทางการบริหาร เชน ตําแหนงท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบล ก็มักไดบุคคลท่ีไมตอบ
วัตถุประสงคดานการพัฒนาชุมชนเขมแข็งในดานการเก้ือกูลไดมากเทาใดนัก เนื่องจากมักเปนผูมี
ผลประโยชนตอบแทนทางการเมืองทองถิ่น148

๓) อุปสรรค ดานการมีสวนรวม (สมรรถนะดานการทํางานเปนทีม)
อุปสรรคสมรรถนะดานการทํางานเปนทีม อันเกิดจากปจจัยภายนอกบริบท

ของบุคลากร ท่ีสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบล และเปนอุปสรรคตอการสรางสรรคพัฒนา
ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมชุมชนเขมแข็งดานการมีสวนรวมของบุคลากรใน
องคการบริหารสวนตําบล ยังคงอยูภายใตขอจํากัดท่ีในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล บางสวนยังตง
มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจากความสัมพันธผลประโยชน รวมไปถึงความขัดแยงในระดับ
ทองถ่ินอันเกิดจากการเมืองทองถ่ิน149 ทําใหในกระบวนการเพ่ือประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอัน
ดี ในการมุงเนนอํานวยประโยชนใหกับทุกฝายในการดําเนินงานสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนดาน
การมีสวนรวม มักมีอุปสรรคอยูเสมอ เนื่องมาจากประชาชนบางสวน มักไมใหความรวมมืออยาง
จริงใจในการปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมใชข้ัวการเมืองของตน ซ่ึงสงผลตอการดําเนินงานตามแผนการ
เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ท่ีมักจะถูกมองจากประชาชนบางสวนท่ีไมไดอยูในกลุมผูเสนอ
แผนวาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเปนเครื่องมือใหแกนักการเมืองทองถ่ิน จึงไมเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ มากเทาที่ควร เชน ในการประชาคมจัดทําแผน จึงอาจเกิดการจัดต้ัง โดยเฉพาะ
ประชากรแฝง จากกลุมผลประโยชนท่ีตองการสนับสนุนแผนพัฒนาหรือนโยบายของข้ัวการเมืองของ
ตน150 ทําใหบอยครั้ง แผนพัฒนาท่ีถูกตัดสินใจในรูปของนโยบาย จึงเปนแผนหรือนโยบายท่ีไมไดเกิด
จากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน แตเปนไปในลักษณะจัดกระทํารูปแบบเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูนําทางการเมืองทองถิ่นในองคการบริหารสวนตําบล151

148สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

149สัมภาษณ นายนรินทร ไกรบุตร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย, ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

150สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

151สัมภาษณ นายวันชัย บุญญา, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถ่ินพ่ึงตนเอง ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง จ.สุโขทัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๑ 

ตารางท่ี ๔.๕ แสดงตารางสรุปความถ่ี รอยละ และจํานวนผูตอบประเด็นสภาพท่ัวไปการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการทํางาน
เปนทีม

ประเด็น
ปริมาณ

ความถี่ รูปหรือคนท่ี
สภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะ

องคการบริหารสวนตําบล  
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง  

ดานการทํางานเปนทีม 

๑๒ ๕, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๒, ๑๕, ๑๗, 
๑๘, ๒๐, ๒๑

ตารางที่ ๔.๖ แสดงสรุปสภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง 

ประเด็นหลัก สรุปสภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง

๑. ดานการมุง
ผลสัมฤทธ์ิ

ดานการพ่ึงตนเอง สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยาง
ถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายในได
เปนอยางดี 

ดานการเกื้อกูล สามารถเขาใจแผนงานเฉพาะหนา  และ
บทบาทท่ีถูกตองของตนตามแผนนั้น ๆ ได
เปนอยางดี

ดานการมีสวนรวม พนักงานสวนใหญมีความสามารถ ใน
การบูรณาการภาคสวนตาง ๆ ในชุมชนนั้น 
ๆ ไดเปนอยางดี

ดานการพ่ึงตนเอง ขาดความรู ความเข า ใจ  มีความรู ไ ม
เพียงพอกับภารกิจยึดติดระบบราชการ 
วัตถุนิยมมากไป จึงไมมีความเปนตนแบบ
ใหชุมชนไดเทาที่ควร 

ดานการเกื้อกูล ระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก 
ความสัมพันธแบบเครือญาติ 

ดานการมีสวนรวม จํานวนพนักงานและลูกจางไมสอดคลอง
กับปริมาณงาน เน่ืองจากปริมาณงานมี
จํานวนมาก แตพนักงานมีนอย 



๑๘๒ 

ประเด็นหลัก สรุปสภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง

ดานการพ่ึงตนเอง นโยบายรัฐ หนวยงาน และชาวบาน ให
การสนับสนุน

ดานการเกื้อกูล ชุมชนใหความสนใจและต่ืนตัวในการ
แกปญหาสังคม พรอมใหความรวมมือ

ดานการมีสวนรวม การบริหารงานของ อบต. กําหนดใหนายก 
มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน
เอ้ือใหมีเสถียรภาพ และชุมชนมีสวนรวม
มากขึ้น

ดานการพ่ึงตนเอง ชาวบาน การเมืองทองถ่ิน กฎหมายทับ
ซอน การไมเห็นความสําคัญการจัดทําแผน

ดานการเกื้อกูล การกําหนดแผนงาน /โครงการ ข้ึนอยูกับ
ปจจัยอ่ืนมากกวา การวิเคราะหปญหา 
ความตองการอยางแทจริง

ดานการมีสวนรวม ลักษณะการทํางานมุงท่ีผลงานของแตละ
สวนงาน มากกวาการทํางานในภาพรวม
ของ อบต.

๒. ดานการยึดม่ันใน
ความถูกตองและ
จริยธรรม

ดานการพ่ึงตนเอง พนักงานสวนใหญมีความสามารถในการ
ประสานงานกับประชาชนในพ้ืนท่ี

ดานการเกื้อกูล มีการสง เสริมพัฒนาศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติม

ดานการมีสวนรวม การดําเนินงานของอบต. ยึดถือและปฎิบัติ
ตามระเบียบ ขอกฎหมายและนโยบายของ
รัฐบาล

ดานการพ่ึงตนเอง มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก 
ความสัมพันธแบบ เครือญาติ ในชุมชน 
การดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยากมัก
กระทบกลุม ญาติพ่ีนอง   

ดานการเกื้อกูล การกํากับติดตาม จํานวนพนักงานและลูกจางไม
สอดคลองกับปริมาณงาน เน่ืองจากปริมาณงาน
มีจํานวนมาก แตพนักงานมีนอย

ดานการมีสวนรวม การกําหนดแผนงาน /โครงการ ข้ึนอยูกับ
ปจจัยอ่ืนมากกวา การวิเคราะหปญหา 
ความตองการอยางแทจริง

ตารางที่ ๔.๖ แสดงสรุปสภาพทั่วไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (ตอ) 



๑๘๓ 

ประเด็นหลัก สรุปสภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง

ดานการพ่ึงตนเอง ผูนํา  เปนคนในชุมชนสามารถทํางาน
คลองตัว โดยใชความสัมพันธสวนตัวได

ดานการเกื้อกูล ในพ้ืนท่ี อบต. สถาบันครอบครัวยังเปน
รูปแบบสังคมชนบท มีการอาศัยอยูเปน
ครอบครัวใหญ ทําใหสถาบันครอบครัวมี
ความเขมแข็ง มีความอบอุนทําใหปญหา
ทางสังคมลดลง

ดานการมีสวนรวม ใชระเบียบขอกฎหมายเปนหลักในการ
ดําเนินงานและแกไขปญหาขอขัดแยง

ดานการพ่ึงตนเอง จํานวนพนักงานและลูกจางไมสอดคลอง
กับปริมาณงาน เน่ืองจากปริมาณงานมี
จํานวนมาก แตพนักงานมีนอย

ดานการเกื้อกูล ไม มีการ ติดตามและประเ มินผลการ
ปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพ 

ดานการมีสวนรวม ขาดการไดรับการรวมมือท่ีแทจริง จาก
ภาคประชาชน สวนใหญเปนการจัดต้ัง 
โดยเฉพาะประชากรแฝง 

๓. ดานความเขาใจใน
องคกรและระบบงาน

ดานการพ่ึงตนเอง ผูบริหารระดับสวนงานมีความเขาใจใน
การทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี

ดานการเกื้อกูล มีความเปนอิสระและความคลองตัวในการ
ใชงบประมาณ และใชระเบียบขอกฎหมาย
เปนหลักในการดํา เนินงานและแก ไข
ปญหา 

ดานการมีสวนรวม พนักงาน เปนคนในชุมชนสามารถทํางาน
คลองตัว โดยใชความสัมพันธสวนตัวได

ดานการพ่ึงตนเอง มีความรูไมเพียงพอกับภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบล 

ดานการเกื้อกูล มีภาระห น้ีสิน ทํา ให ทํ า งาน ไม เ ต็ม ท่ี /
พนักงานจ า งของ  อบต .ไม ไดรั บการ
ฝกอบรมเก่ียวกับหนาที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน 

ดานการมีสวนรวม ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปน
หลักระบบเครือญาติมากเ กินไป  ไม
คํานึงถึงกฎระเบียบ ของราชการ 

ตารางที่ ๔.๖ แสดงสรุปสภาพทั่วไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (ตอ) 



๑๘๔ 

ประเด็นหลัก สรุปสภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง

ดานการพ่ึงตนเอง พนักงานไดรั บการฝกอบรมเ ก่ียวกับ
ตําแหนงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยางตอเนื่อง 
/และมีการกําหนดแผนอัตรากําลังของ
พนักงาน อบต. และพนักงานจางตาม
โครงสราง

ดานการเกื้อกูล มีเครื่องมือทันสมัย มีขอมูลทันสมัย

ดานการมีสวนรวม ความสัมพันธของผูนํา ในการประสาน
ภารกิจใหสําเร็จ 

ดานการพ่ึงตนเอง การถือปฏิบัติตามระเบียบบางเรื่องมีแนว
ทางการปฏิบัติไมชัดเจน

ดานการเกื้อกูล วัส ดุและทรัพยากรในการบริหารไม
เพียงพอ 

ดานการมีสวนรวม ขาดการบริหารจัดการเครือขายอยางเปน
ระบบ 

๔. ดานการบริการเปน
เลิศ

ดานการพ่ึงตนเอง มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนที่ใกล อบต. 

ดานการเกื้อกูล พนักงานมีความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

ดานการมีสวนรวม เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว 
โดยใชความสัมพันธสวนตัวได 

ดานการพ่ึงตนเอง ขาดการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
ตอเนื่องและจริงจัง 

ดานการเกื้อกูล มีระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานของ
อบต เปนจํานวนมากบางเรื่องมีซํ้าซอนกัน
หลายฉบับ / ขาดความชัดเจนในเรื่อง
กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติ ใน
การถายโอนภารกิจใหกับ อบต. แตละ
อบต. ไมรูวาตนเองจะตองรับโอนเรื่องใด 
จากหนวยงานใด เม่ือใด และอยางไร 

ดานการมีสวนรวม ประชาชนสวนใหญไมคอยสนใจเขารวม
กิจกรรมของทาง อบต เชน การประชุม
ประชาคม 

ตารางที่ ๔.๖ แสดงสรุปสภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง (ตอ)



๑๘๕ 

ประเด็นหลัก สรุปสภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง

ดานการพ่ึงตนเอง มีการแบงสวนงานโดยกําหนดอํานาจ
หนาที่อยางชัดเจนและครอบคลุมงานใน
ความรับผิดชอบทุกดาน

ดานการเกื้อกูล สนับสนุนใหการดําเนินการตาง ๆ เปนไป
อยางรวดเร็ วและท่ัวถึงมากข้ึนระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตกวางขวางมากข้ึน 
เ อ้ือตอการใหบริการประชาชน การ
รองเรียน สอบถามปญหา และชวย 

ดานการมีสวนรวม สามารถประชาสัมพันธใหประชาชนเขา
รวมกิจกรรมของ อบต อยางตอเนื่อง 

ดานการพ่ึงตนเอง ขาดการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
ตอเนื่องและจริงจัง 

ดานการเกื้อกูล มีระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานของ
อบต เปนจํานวนมากบางเรื่องมีซํ้าซอนกัน
หลายฉบับ / ขาดความชัดเจนในเรื่อง
กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติ ใน
การถายโอนภารกิจใหกับ อบต. แตละ
อบต. ไมรูวาตนเองจะตองรับโอนเรื่องใด 
จากหนวยงานใด เม่ือใด และอยางไร 

ดานการมีสวนรวม ประชาชนสวนใหญไมคอยสนใจเขารวม
กิจกรรมของทาง อบต เชน การประชุม
ประชาคม

๕. ดานการทํางานเปน
ทีม

ดานการพ่ึงตนเอง มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี อยูในวัย
ทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว 

ดานการเกื้อกูล การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได
ดานการมีสวนรวม บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายที่
ดานการพ่ึงตนเอง งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี 

จํานวนประชากร   และภารกิจ
ดานการเกื้อกูล พนักงานบรรจุใหมขาดความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับการปฏิบัติงานและขอบขายของ
งานในหนาท่ี

ดานการมีสวนรวม ลักษณะการทํางานมุงท่ีผลงานของแตละ
สวนงาน มากกวาการทํางานในภาพรวม
ของ อบต.

ตารางที่ ๔.๖ แสดงสรุปสภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง (ตอ) 



๑๘๖ 

ประเด็นหลัก สรุปสภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง

ดานการพ่ึงตนเอง มีสวนราชการรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีของ อบต.ครบถวน 

ดานการเกื้อกูล ท่ีต้ังของสํานักงานอยูใกลเขตชุมชน มี
ความสะดวกในการเดินทาง 

ดานการมีสวนรวม การบริหารงานเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน ทําใหสามารถแกไขปญหาและ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดานการพ่ึงตนเอง ไม มีการ ติดตามและประเ มินผลการ
ปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพ

ดานการเกื้อกูล บางภารกิจอยูนอกเหนืออํานาจหนาท่ี การ
ประสานงานทําไดลาชา 

ดานการมีสวนรวม ขาดการไดรับการรวมมือท่ีแทจริง จาก
ภาคประชาชน สวนใหญเปนการจัดต้ัง 
โดยเฉพาะประชากรแฝง 

๔.๓ หลักการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล และหลักพุทธธรรมที่สงเสริม
การพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง

แนวคิดเก่ียวกับการใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน มีสาระสําคัญท่ีการมุงผลักดันศักยภาพ อันเปนสิ่งที่ซอนเรนอยู
ภายในของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ท้ังที่เปนความรู ทักษะ และลักษณะสวนบุคคลของ
ปจเจก ใหสามารถนํามาพัฒนาตอยอดดวยกระบวนการตาง ๆ อยางถูกวิธี อยางตอเนื่อง ท้ังใน
รูปแบบของการพัฒนาเฉพาะดาน การฝกอบรม การสงเสริมการศึกษา หรือการพัฒนาระบบ
วัฒนธรรมองคกร ภายใตโอกาส และจุดแข็งขององคการบริหารสวนตําบลนั้น ๆ เพ่ือใหบุคลากรใน
องคการบริหารสวนตําบลสามารถผลักดันศักยภาพภายในตน จนเกิดคุณลักษณะสมรรถนะท่ี
เหมาะสมตอการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี ๆ องคการบริหารสวนตําบลมุงหวังโดยการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเปนบทบาท
สําคัญขององคการบริหารสวนตําบล ในฐานะผูใหบริการสาธารณะในระดับตําบล ซึ่งเปนรากฐานของ
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ดังน้ันคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน จึงได
มีการกําหนดสมรรถนะหลักทั้ง ๕ ดาน เพ่ือใหบุคลากรทุกสวนในองคการบริหารสวนตําบลตองมี เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะแกชุมชน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลง
วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และตามบัญชีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปน แนบทายประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ

ตารางที่ ๔.๖ แสดงสรุปสภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง (ตอ) 



๑๘๗ 

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยงานวิจัยนี้ไดมุง
หมายใหมีการบูรณาการหลักพุทธธรรม เขากับสมรรถนะหลักท้ัง ๕ ดาน ดังกลาว 

ซ่ึงจากการศึกษาแนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมจากผูใหขอมูลสําคัญฯ ในดาน
ความหมายและลักษณะท่ัวไปของหลักพุทธธรรมสามารถสรุปไดวา หลักพุทธธรรม คือหลักธรรมคําสั่ง
สอนขององคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา พระบรมศาสดาแหงพระพุทธศาสนา ศาสนาท่ี
สําคัญของประเทศไทยมาแตโบราณกาล152 เพราะเหตุท่ีพระพุทธศาสนา เปนศาสนาท่ีมีพระพุทธเจา
เปนพระบรมศาสดา มีพระธรรมที่พระพุทธองคตรัสสอนไวเปนหลักคําสอนสําคัญ มีพุทธบริษัทเปน
ชุมชนของผูนับถือศาสนาและศึกษาปฏิบัติตนตามคําส่ังสอนของพระศาสดา และเพ่ือสืบทอดพระ
ธรรมแหงพุทธศาสนา ภายใตหลักธรรมท่ีเปนมัชเฌนธรรม หรือทางสายกลาง ท่ีปฏิเสธผูสรางและ
บันดาล (Atheism) หากแตเช่ือม่ันในศักยภาพเชิงปจเจกของมนุษย (Humanistic) ท่ีสามารถพิสูจน
และปฏิบัติทดสอบใหเห็นจริงได (Pragmatic) อยางเปนวิทยาศาสตร153 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดรัฐ
ประศาสนศาสตรสมัยใหม ท่ีเนนองคการท่ีอาศัยหลักมนุษยนิยม (organizational humanism) ท่ีให
ความสําคัญเก่ียวกับความสัมพันธระหวางคนกับองคการ โดยการมุงสรางเสริมใหมีองคการมี
บรรยากาศท่ีสนับสนุนใหทุกคนมีโอกาสบรรลุความพึงพอใจท่ีไดปฏิบัติตามศักยภาพของตนเอง (self 
actualization) ตามหลักมนุษยนิยมเชื่อวามนุษยควรจะมีโอกาสไดเปนในสิ่งที่ควรจะเปน154 ภายใต
หลักการของพุทธธรรมหลายประการดังกลาวมาแลว หลักพุทธธรรมนี้จึงเปนหลักแบบแผนแหงวิถี
ชีวิต วิถีไทย-วิถีพุทธ155 และนับไดวาเปนองคประกอบสําคัญท่ีสุดของพระพุทธศาสนา156 การดํารง
อยูของการประพฤติตามหลักพุทธธรรมของคนในสังคม จึ งนับไดว า คือการดํารงอยูของ
พระพุทธศาสนา และความสันติสุขของสังคม (Pacifism)157ทวาในปจจุบัน สังคมไทยไดหันไปนิยม
หลักคิดและทฤษฎีจากตางประเทศ โดยพยายามไมอิงกับหลักการทางศาสนาใด ๆ ซ่ึงอาจเปนดวย
ทัศนคติที่เขาใจภาพลักษณของพระพุทธศาสนาท่ีไมตรงตอหลักพุทธธรรมท่ีไมถูกตรง วาเปนวิถีที่
ลาสมัย และไมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในสังคมทุนนิยม-โลกาภิวัตน ท่ีมีการแขงขันเพื่อ
พัฒนาองคกรใหบรรลุจุดมุงหมาย ไมวาจะเปนในดานผลกําไรขององคการภาคธุรกิจเอกชนในดาน
ปจเจก หรือในองคการภาครัฐท่ีมีวัตถุประสงคคือการพัฒนาเพื่อสรางความอยูดีกินดีและมีสุขของ

152สัมภาษณ นางสาวเพ็ญแข  ศรีสุทธิกุล,  ผูอํานวยการสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรมการ
พัฒนาชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

153สัมภาษณ พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญโ), รองเจาคณะจังหวัดกําแพงเพชร จล.วัดพระบรมธาตุ
พระอารามหลวง จ.กําแพงเพชร, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

154สัมภาษณ นายอมร  กีรติสุนทร,  ผูอํานวยการศูนยบริการการฝกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

155สัมภาษณ นายวันชัย บุญญา, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถ่ินพ่ึงตนเอง ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง จ.สุโขทัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

156สัมภาษณ พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร), รองเจาคณะภาค ๕ (พิษณุโลก, อุตรดิตถ, ตาก, 
สุโขทัย) จล.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

157สัมภาษณ จาสิบเอกสะทาน อ่ิมอยู, นายกองคการบริหารสวนตําบลยานยาว จ.พิจิตร, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 



๑๘๘ 

ประชาชนโดยรวม โดยมีปจจัยดานตัวเลขเปนดัชนีชี้วัด เหลาน้ีจึงอาจเปนสาเหตุท่ีองคกรตาง ๆ 
พยายามหาหลักคิดและวิถีพัฒนาท่ีเปนสากลในโลกทุนนิยมตะวันตก ในขณะที่ละเลยหลักพื้นฐานแหง
วิถีไทยอันไดแกหลักพุทธธรรมไป158 และภายใตการพัฒนาหลักรัฐประศาสนศาสตรของโลกในชวง
ศตวรรษท่ีผานมาหลักคิดและทฤษฎีตาง ๆ ตามแนวทางตะวันตก ไดถูกสราง และถูกทาทาย รวมไป
ถึงถูกทําลายดวยทฤษฎีใหม ๆ ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามพลวัตแหงการพัฒนา

ดังนั้นการหันกลับมานําหลักปรัชญาแหงพระพุทธศาสนา อันไดแกหลักพุทธธรรม ซึ่งถูก
แสดงและยังคงอยูคูกับสังคมโลกมากวา ๒,๖๐๐ ป มาพัฒนาและตอยอดกับแนวทางการวิจัยในแบบ
ของตะวันตก เพ่ือปรับใชสรางเปนหลักฐานคิดในการพัฒนาเพ่ือสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงในองคกร
ภาครัฐ159 อาจเปนวิถีท่ีสามารถสรางความยั่งยืนใหแกคนในสังคมได160

ดวยเหตุที่ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ไดเนนการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนในหลากหลายวิธีและหลายภาคีเครือขาย (คลัสเตอร) ทวา สิ่งสําคัญใน
แผนพัฒนาฯ ท่ีเนนย้ําดานองคประกอบภายในของภาคสวนภาคีในองคกรปกครองสวนทองถ่ินคือ 
การ “ปรับวิธีคิด” ของคณะผูบริหารและเจาหนาท่ีภาครัฐ ใหมีมุมมองในการแกไขปญหาและการ
พัฒนาชุมชนแบบองครวมให “มีปญญาที่จะคิดเปน และแกปญหาเปน”161 ดังนั้น การมุงเนน
เพ่ือท่ีจะนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หรือที่เรียกวา “หลักพุทธธรรม” อันเปนปรัชญาแหงการ
พัฒนาคน มาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาสังคม โดยอาศัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนฐานในการ 
“ปรับวิธีคิด”แหงพลังปญญาและพลังวิถีปฏิบัติเร่ิมตนในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ จึงไมควรมุงมองท่ีจะพัฒนาในภาคประชาชน เพราะภาค
ประชาชนเปนสวนสําคัญในการสรางความเขมแข็งซึ่งกันและกันในชุมชนอยูแลว ภายใตหลักการแหง
สาราณียธรรม162หากแตการมุงมองท่ีภาคองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรท่ีสามารถ
พัฒนาการบริหารจัดการและช้ีวัดได เพ่ือพัฒนาการใชหลักพุทธธรรมอยางเปนระบบ และสรางความ
เปนตนแบบท่ีดี เพ่ือเสริมสรางวิถีแหงการพัฒนาตามแนวพุทธท่ีย่ังยืนลงสูภาคประชาชนได จึงเปนส่ิง
ท่ีควรจะเกิดข้ึน163

158สัมภาษณ นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

159สัมภาษณ พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน จนฺทปฺโ), เจาคณะจังหวัดสุโขทัย จล.วัดราษฎรศรัทธา
ธรรมพระอารามหลวง จ.สุโขทัย, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

160สัมภาษณ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม), รองเจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ ผจล.วัดคลองโพธ์ิพระ
อารามหลวง จ.อุตรดิตถ, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

161สัมภาษณ พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร), รองเจาคณะภาค ๕ (พิษณุโลก, อุตรดิตถ, ตาก, 
สุโขทัย) จล.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

162สัมภาษณ นายประสิทธิ์ เผือกนาค, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานเกื้อกูลสวัสดิการอนามัยส่ิงแวดลอม 
ในเขตพ้ืนที่บริการองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

163สัมภาษณ นายอมร  กีรติสุนทร,  ผูอํานวยการศูนยบริการการฝกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๙ 

โดยในสวนนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหเก่ียวกับ จุดมุงหมายการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร
สวนตําบลตามทัศนะพุทธศาสนา และหลักธรรมในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนดังตอไปนี้

๔.๓.๑ จุดมุงหมายการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลตามทัศนะพุทธ
ศาสนา

บทบาทของการปกครองสวนทองถ่ินตามนัยของกฎหมาย และทฤษฎีของนักวิชาการ
ตะวันตก เปนการดําเนินการตามหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) เพ่ือใหประชาชนรูจัก
การเขามามีสวนรวมทางการเมือง  รูจักใชสิทธิและหนาที่ในการเปนพลเมือง  เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ินหรือชุมชนไดตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหคนในทองถิ่น
น้ันตระหนักถึงคุณคาและเกิดจิตสํานึกที่ดีในการรักษาผลประโยชนของชุมชน เพ่ือเปนรากฐานของ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย164

กลาวคือการปกครองสวนทองถ่ิน เปนการจัดการปกครองทองถ่ินของคนในทองถ่ิน  การ
จัดการดังกลาวกระทําโดยการเลือกบุคคลหรือคณะบุคคลเขามาดําเนินการปกครอง โดยท่ีหนวยการ
ปกครองทองถ่ินนั้นมีอํานาจอิสระ (Autonomy)  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามความเหมาะสมแตกตางกัน
ออกไปตามลักษณะของความเจริญของแตละทองถ่ิน และโดยเฉพาะอยางย่ิง ประชาชนในทองถิ่นมี
สิทธิ์ท่ีจะเขามามีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน เชน เลือกคนในทองถ่ินมาบริหารงาน  เพ่ือจะได
แกปญหาของประชาชนในชุมชนไดอยางถูกตอง165

หลักการพื้นฐานเหลานี้ สอดคลองกับหลักวิวัฒนาการของสังคม ซ่ึงพระพุทธเจาไดตรัส
แสดงไวในอัคคัญญสูตร อันโยงกับหลักปฏิจจสมุปบาท ในตอนท่ีวาดวยปจจัยการทางสังคมซึ่ง
วัตถุประสงคการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับทองถ่ินของไทยนี้ สอดรับกับแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนา คือ การปกครองในประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนระบบราชาธิปไตย หรือระบบสามัคคี
ธรรมก็ตาม โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของขาราชการซึ่งเปนกลไกของรัฐนั้น พระพุทธศาสนายังไดระบุ
ไวอีกดวยวา “ปฺญวา พุทฺธิสมฺปนฺโน วิธานวิธิโกวิโท กาลฺู สมยฺู จ ส ราชวตึ วเส” แปลวา 
“คนมีปญญา ประกอบดวยความรู ฉลาดในวิธีจัดงาน รูจักกาล รูจักสมัย จึงควรเขารับราชการ” และ 
“อุฏฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ  สุสํวิหิตกมฺมนฺโต ส ราชวตึ วเส” แปลวา “คนท่ีขยันใน
หนาท่ี ไมประมาท เอาใจใสสอดสอง ตรวจตรา จัดการงานใหเรียบรอยเปนอันดี จึงควรเขารับ
ราชการ”166 แสดงใหเห็นวา พระพุทธศาสนามองวา ผูมีหนาท่ีปกครองหรือมีสิทธิในการจัดสรร
ทรัพยากร ตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตามหลักคุณธรรม คือหลักการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรม หรือหลักความสามารถ (Competence) ไมควรใชยศศักด์ิหรือสิทธิท่ีไดรับมอบจาก

164สัมภาษณ นายวิชาญ มาแพ, นายกองคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

165สัมภาษณ นายปรีชาพัทร วิเชียรสรรค, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

166สัมภาษณ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม), รองเจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ ผจล.วัดคลองโพธ์ิพระ
อารามหลวง จ.อุตรดิตถ, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๐ 

ประชาชนรวมท้ังทรัพยากร เปนเพียงเครื่องมือในการแสวงหาสิ่งปรนเปรอความสุขสวนตน167หากแต
ควรใชเพ่ือเก้ือกูลและสรางปจจัยอุดหนุนใหผูอ่ืนเกิดส่ิงดีงาม คือไมควรใชอํานาจและทรัพยากรเปน
จุดหมายของชีวิตของตน หากแตควรใชอํานาจและทรัพยากรเปนเครื่องชวยใหสังคมท้ังหมดมีวิถีท่ี
งดงามและหลุดพนขึ้นจากความไมสะดวกสบายท้ังทางรางกาย และจิตใจดังพุทธพจนในอังคุตตร
นิกายวา “สัตบุรษเกิดข้ึน เพื่อประโยชนสุขของคนท้ังปวง” และพุทธพจนในสังยุตตนิกายที่วา 
“ทรัพยมีแกคนดี เหมือนมีสระน้ําในท่ีใกลบาน ทุกคนไดกินใชสุขสดชื่น แตทรัพยมีแกคนราย เหมือน
สระน้ําอยูในถิ่นอมนุษย ถึงจะสดใสดีรื่นรมย ก็ไรประโยชน” อันเปนการปรับฐานคิดตามทัศนะ
พระพุทธศาสนา 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือมองในแงนี้ พระพุทธศาสนาจึงถือวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นควร
ดํารงตนเปนกัลยาณมิตรผูรวมสราง “ธรรมฉันทะ” คือ แรงจูงใจฝายดี ใหแกคนในชุมชน168 ในการ
พัฒนาสิ่งตาง ๆ ผานกระบวนการตาง ๆ ไมวาจะเปน การสงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการตาง ๆ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน การจัดทําแผนทองถิ่น ฯลฯ การสรางความเขมแข็งของชุมชน
โดยเนนการพัฒนาทุนปญญา กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ภายใตการมีจิตสํานึกเปน “ผูใหโอกาส”
ในการยอมรับในศักยภาพของคนในชุมชน ที่จะมีสวนรวมพัฒนาสังคมนั้นไปพรอม ๆ กัน เพ่ือให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาตาง ๆ ของคนในชุมชน
ไดอยางแทจริง ในขณะท่ีก็สามารถสรางสังคมชุมชนเขมแข็งข้ึนมาไดพรอม ๆ กัน169

โดยสรุป จุดมุงหมายของการปกครองสวนทองถ่ินในทัศนะพระพุทธศาสนา หรืออาจเรียก
ไดวา การปกครองสวนทองถ่ินวิถีพุทธ คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนสวนหนึ่งของสังคมชุมชน
ชนบท ท่ีควรดํารงตนเปนผูสนับสนุนทุนทางปญญา และสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาในมิติ
ตาง ๆ ของชุมชนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ินในมิติมนุษย มิติสังคม รวมท้ังมิติดานจิตใจใฝพัฒนา ท่ีทุก
ฝายมีความเขาใจในจุดมุงหมาย และเอื้อเฟอเก้ือกูลกันในการแบงปนพลังปญญา รวมกันกาวไปสู
จุดหมายแหงความดีงาม คือเพ่ือใหทุกคนในชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมสรางความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
ในชุมชน (sustainable development) ไดอยางยั่งยืนนั่นเอง

๔.๓.๒ หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

ดวยเหตุนี้ หลักพุทธธรรมในการปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนหลักการท่ีเอื้อตอการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปาหมายสูงสุดท่ีสอดรับกับความหมายและแนวคิดตามจุดมุงหมาย
การกอตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามคําปรารภใน ราชกิจจานุเบกษา ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๓๒๖ (มีสถานะเทียบเทาพระราชบัญญัติ การจัดระเบียบบริหารของตําบล) เลม๘๙ ตอนที่ 

167สัมภาษณ พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน จนฺทปฺโ), เจาคณะจังหวัดสุโขทัย จล.วัดราษฎรศรัทธา
ธรรมพระอารามหลวง จ.สุโขทัย, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

168สัมภาษณ พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร), รองเจาคณะภาค ๕ (พิษณุโลก, อุตรดิตถ, ตาก, 
สุโขทัย) จล.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

169สัมภาษณ นายจําเริญ แหวนเพ็ชร,  ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารจัดการชุมชน สํานัก
เสริมสรางความเขมแข็งชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๑ 

๑๙๐ ก ฉบับพิเศษ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ หนา ๑๒๒ ความวา “โดยท่ีคณะปฏิวัติได
พิจารณาเห็นวา ตําบลเปนหนวยปกครองข้ันพ้ืนฐานของการปกครองสวนภูมิภาค และเปนหนวยการ
ปกครองท่ีมีความสําคัญ เก่ียวพันกับการปกครองสวนภูมิภาคระดับอ่ืน หากการปกครองข้ันพ้ืนฐานไม
ม่ันคงและเหมาะสมแลว จะมีผลกระทบกระเทือนตอการปกครองสวนภูมิภาคระดับอ่ืน อันเปน
อุปสรรคแกการพัฒนาทองท่ีใหเจริญกาวหนาและการอํานวยความผาสุกใหแกราษฎร”170 และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) รวมท้ังแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ในดานการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนในฐานรากประกอบกับยังเคยมีการวิจัยท่ีพบวาหลักพุทธธรรม เชน พรหมวิหาร ๔ 
มีความสัมพันธกับวัยท่ีมากข้ึน ดังน้ันองคาพยพตาง ๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานบุคลากร
ท้ังผูบริหารและปฏิบัติงาน ซึ่งอยูในวัยผูใหญ จึงอาจจะมีพัฒนาการทางอารมณ ความคิด มีการปฏิบัติ
ตนเปนตัวอยางท่ีดี และยอมมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการบริหารและการปฏิบัติงานโดยใชหลักพุทธ
ธรรมท่ีเก่ียวของมากข้ึนตามไปดวย171 ดังนั้น การนําหลักพุทธธรรม อันเปนสมรรถนะท่ีเอื้อตอการ
บริหารและปฏิบัติหนาท่ีในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยนําเอาหลักพุทธธรรมท่ีสอดคลองกับการ
บริหารและปฏิบัติหนาท่ีเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในองคาพยพตาง ๆ ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มาเปนเคร่ืองกํากับใชในการบริหาร จึงอาจเปนสวนหนึ่งท่ีจะอํานวยใหเกิดการ
พัฒนาชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ172

จากแนวคิดท่ีผูวิจัยไดจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญดังกลาวขางตนจึงสามารถนําไป
กําหนดหัวขอธรรมตามวัตถุประสงค เพื่อใชเปนขอมูลสรุปในการทําความเขาใจเบ้ืองตนการใชหลัก
พุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน ดวยกระบวนการวิจัยภาคสนามจากการคนหาขอมูลเชิงประจักษตอไปไดเปนอยางดี

โดยงานวิจัยนีมีมณฑลทรรศนภายใตสมรรถนะหลักท้ัง ๕ ดาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และตามบัญชีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ี
จําเปน แนบทายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือ
จําแนกหาหลักพุทธธรรมหลักท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการประยุกตใชสําหรับสมรรถนะหลักตาง 
ๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดังกลาว  อันไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation – ACH): อิทธิบาท ๔, การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม (Integrity – ING): 
ฆราวาสธรรม ๔, ความเขาใจในองคกรและระบบงาน (Organizational Awareness-OA) : ภาวนา 
๔(Service Mind – SERV), การบริการเปนเลิศ : สังคหวัตถุ ๔, และการทํางานเปนทีม(Teamwork 
– TW): พรหมวิหาร ๔ ตามลําดับ ดังตอไปนี้

170สัมภาษณ นายอมร  กีรติสุนทร,  ผูอํานวยการศูนยบริการการฝกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

171สัมภาษณ ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย, ผูอํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
172สัมภาษณ นางสาวเพ็ญแข  ศรีสุทธิกุล,  ผูอํานวยการสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรมการ

พัฒนาชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๒ 

๔.๓.๒.๑ การประยุกตหลักอิทธิบาท ๔ ไปใชสําหรับสมรรถนะหลักดานการมุง
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

การนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปใชสําหรับเสริมสรางสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ใน
องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนจากแนวคิดของผูใหขอมูลสําคัญ
สามารถสรุปจําแนกรายละเอียดของหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ท้ัง ๔ องคประกอบ ตามความคิดเห็นของ
ผูใหขอมูลสําคัญไดดังน้ี

ฉันทะ หมายถึง การมีความรัก ความยินดีพอใจ ชอบใจในงานท่ีทํา มีแรงจูงใจในงานท่ีทํา 
มีความรักในกิจการหนาท่ีของตนที่ไดรับมอบหมาย หรือท่ีตนประสงคกระทําหรือปรารถนา173

มีความรักในวิชาชีพ174 มีใจสมัครรักใครในกิจนั้น ๆ ประสงคใหกิจน้ัน ๆ เจริญลุลวง175 เปนหลัก
สําคัญท่ีจะทําใหเกิดความเจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตและการทํางานทั้ง
ปวง กลาวคือ ถาองคการบริหารสวนตําบลใด นิยมนับถือนําหลักธรรมขอนี้ไปใชในการปฏิบัติหนาท่ี
ในการใหบริการแกประชาชนผูมาใชบริการ หรือการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตําบลนั้นยอมมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน มีความพอใจในการปฏิบัติหนาท่ี และปฏิบัติหนาท่ี
อยางต้ังใจตามระเบียบอยางเครงครัดโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ176 และความตั้งใจมุงม่ันใหบริการแก
ประชาชนนี้ นับเปนกลไกในการพัฒนาชุมชนและสังคม ตามวัตถุประสงคของการมีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือพัฒนาชุมชนดวยจิตสาธารณะ (Public mind) ในการจัดบริการสาธารณะแก
ประชาชน (Public Service) โดยไมมุงหวังเพียงตอบสนองประโยชนเปนเคร่ืองมือใหแกนักการเมือง
ทองถิ่น สรางความสบายสวนตน และปฏิบัติงานโดยหาชองทางทุจริตประพฤติมิชอบ177 ไมมุงเพียง
ปฏิบัติงานเพียงเพ่ือ เอาตนรอด แตองคกรไมรอด178 หากแตการปฏิบัติงานนั้นยอมทําไปดวยความมี
ใจที่มุงหวังดีหวังเจริญแกชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ เปนสําคัญ179 ฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา การท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลมุงดํารงตนดวยหลักธรรมขอท่ีประกอบไปดวยฉันทะเปนนิตย ยอมสงผลถึงการมีจิต

173สัมภาษณ พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน จนฺทปฺโ), เจาคณะจังหวัดสุโขทัย จล.วัดราษฎรศรัทธา
ธรรมพระอารามหลวง จ.สุโขทัย, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

174สัมภาษณ นายอมร  กีรติสุนทร,  ผูอํานวยการศูนยบริการการฝกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

175สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

176สัมภาษณ นายปรีชาพัทร วิเชียรสรรค, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

177สัมภาษณ นายวันชัย บุญญา, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถ่ินพ่ึงตนเอง ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง จ.สุโขทัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

178สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

179สัมภาษณ นายวิญู เคียนยี่คิ้ว, หัวหนากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
ตําบลยานยาว จังหวัดพิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๓ 

สาธารณะในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซ่ึงเปนทัศนคติและวิถีปฏิบัติท่ียอมเอ้ือตอการพัฒนาเพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง

วิริยะ หมายถึง การมีความขยัน มีความมานะพยายาม พากเพียร อุตสาหะ ไมยอทอ เอา
ธุระ บากบั่น ไมหวั่นกลัวตออุปสรรคและความยากลําบากมีความเขมแข็งอดทนในการประกอบการ
งาน เปนธรรมกําจัดความเกียจคราน ทําใหทํางานไดอยางตอเนื่อง ไมเลิกละ ทําใหทํางานน้ัน ๆ  
ไดอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องจนกวางานนั้นจะประสบความสําเร็จ180  เปนธรรมทําใหมองขามความ
ลําบาก และเห็นความลําบากและอุปสรรคเปนสิ่งท่ีตองทาทายและเอาชนะ เพ่ือใหงานนั้น ๆ สําเร็จ
ลุลวงไปไดถาองคการบริหารสวนตําบลใด นิยมนับถือนําหลักธรรมขอนี้ไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีใน
การปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการขององคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลนั้น
ยอมมีความขยันหม่ันเพียร เอาธุระในการทํางานนั้น ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี องคการบริหารสวน
ตําบลนั้นยอมมีความต้ังใจมุงม่ันใหบริการแกประชาชน181 สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลนั้นมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในชุมชน
ทองถ่ินไดเปนอยางดี เพราะองคการบริหารสวนตําบลมีความต้ังใจในการทํางาน มีความกระตือรือรน 
ปฏิบัติงานใหเสร็จสมบูรณตามแผนงานและโครงการท่ีกําหนดไว แกทุกฝายทุกภาคสวนในองคการ
และในชุมชนทองถ่ินนั้น ๆ182 ฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา การท่ีองคการบริหารสวนตําบลดํารงตนดวย
หลักธรรมขอที่ประกอบไปดวยวิริยะเปนนิตย ยอมสงผลถึงการมีจิตสาธารณะในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม ซ่ึงเปนทัศนคติและวิถีปฏิบัติท่ียอมเอื้อตอการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนได
อยางมีประสิทธิภาพย่ิง 

จิตตะ หมายถึง การมีใจฝกใฝ มีจิตผูกผัน จดจออยูกับงานนั้น ไมปลอย ไมหางไปไหน มีใจ
แนวแน แนบสนิทในกิจที่ทํา183 ทําสิ่งซ่ึงเปนวัตถุประสงคนั้นใหเดนชัด และนําส่ิงท่ีตนกําลังกระทําอยู
น้ันมาตั้งม่ันอยูในใจ กําหนดสิ่งนั้นอยูในใจอยางสมํ่าเสมอเอาจิตใจจดจอเฝาสังเกตในเรื่องราว 
รวบรวมขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับงานท่ีกําลังดําเนินการอยู184 ถาองคการบริหารสวนตําบลใด 
นิยมนับถือนําหลักธรรมขอนี้ไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการของ
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลนั้นยอมมีความต้ังใจเปนอันดีในการเอาธุระใน
การทํางานใหบริการนั้น ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และเพราะการท่ีองคการบริหารสวนตําบลนั้นมี
ความต้ังใจมุงม่ันใหบริการแกประชาชน ยอมสงผลใหองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีประสิทธิภาพใน

180สัมภาษณ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม), รองเจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ ผจล.วัดคลองโพธ์ิพระ
อารามหลวง จ.อุตรดิตถ, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

181สัมภาษณ พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร), รองเจาคณะภาค ๕ (พิษณุโลก, อุตรดิตถ, ตาก, 
สุโขทัย) จล.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

182สัมภาษณ นายวิชาญ มาแพ, นายกองคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

183สัมภาษณ พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญโ), รองเจาคณะจังหวัดกําแพงเพชร จล.วัดพระบรมธาตุ
พระอารามหลวง จ.กําแพงเพชร, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

184สัมภาษณ พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน จนฺทปฺโ), เจาคณะจังหวัดสุโขทัย จล.วัดราษฎรศรัทธา
ธรรมพระอารามหลวง จ.สุโขทัย, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๔ 

การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในชุมชนทองถ่ินไดเปน
อยางดี185 เพราะพนักงานสวนตําบลในองคการบริหารสวนตําบลเม่ือถึงเวลาทํางาน ยอมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดทันที และมีความต้ังใจตรวจตราความเรียบรอยของงานท่ีปฏิบัติอยูเสมอ ฉะนั้น จึง
อาจกลาวไดวา การท่ีองคการบริหารสวนตําบล ดํารงตนดวยหลักธรรมขอท่ีประกอบไปดวยจิตตะเปน
นิตย ยอมสงผลถึงการมีจิตสาธารณะในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งเปนทัศนคติและวิถีปฏิบัติที่
ยอมเอ้ือตอการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง 

วิมังสา หมายถึง การสอบสวนไตรตรอง สอดสองในเหตุและผลแหงความสําเร็จ เก่ียวกับ
เรื่องนั้น ๆ ใหลึกซ้ึงยิ่ง ๆ ข้ึนไป ตลอดเวลา ใชปญญาพิจารณาหม่ันใครครวญตรวจตราหาเหตุผล 
และตรวจสอบขอย่ิงหยอนเกินเลย หรือขอขัดของ รูจักทดลองและคิดคนหาทางแกไขและปรับปรุง
ขอบกพรองท่ีเก่ียวของกับงานท่ีกําลังดําเนินการอยู186 ถาองคการบริหารสวนตําบลใด นิยมนับถือนํา
หลักธรรมขอนี้ไปใชในการปฏิบัติหนาที่ในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการขององคการ
บริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลนั้นยอมมีความเขาใจเปนอันดีในการเอาธุระในการทํางาน
ใหบริการนั้น ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และเพราะการท่ีองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีความเขาใจ
มุงม่ันใหบริการแกประชาชนนี้ จึงยอมสงผลใหองคการบริหารสวนตําบลนั้นมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในชุมชนทองถ่ินไดเปนอยางดี 
เพราะพนักงานสวนตําบลมีความเขาใจในการทํางานเพ่ือประโยชนสาธารณะ รวมท้ังมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงผลดี-ผลเสีย ที่จะเกิดข้ึน เพ่ือวางแผนการทํางานแกองคกรใน
การใหบริการแกประชาชนอยูเสมอ187 ฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา การที่องคการบริหารสวนตําบล 
ดํารงตนดวยหลักธรรมขอท่ีประกอบไปดวยจิตตะเปนนิตย ยอมสงผลถึงการมีจิตสาธารณะในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งเปนทัศนคติและวิถีปฏิบัติที่ยอมเอ้ือตอการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง

ดังน้ัน จากการศึกษาการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และหลักอิทธิบาท ๔ สามารถ
สรุปถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation – 
ACH) เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลตามหลักอิทธิบาท ๔ ไดดังน้ี

๑) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานฉันทะ ไดแก
๑.๑) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
๑.๒) มีความพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
๑.๓) ปฏิบัติหนาท่ีอยางต้ังใจตามระเบียบอยางเครงครัด 
๑.๔) ปฏิบัติหนาท่ีอยางต้ังใจตามระเบียบโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ

185สัมภาษณ จาสิบเอกสะทาน อ่ิมอยู, นายกองคการบริหารสวนตําบลยานยาว จ.พิจิตร, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

186สัมภาษณ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม), รองเจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ ผจล.วัดคลองโพธ์ิพระ
อารามหลวง จ.อุตรดิตถ, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

187สัมภาษณ นางสาวสมพร ขอนทอง, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคุยบานโอง จ.กําแพงเพชร,  
๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๕ 

๒) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานวิริยะ ไดแก
๒.๑) องคการบริหารสวนตําบลมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ 
๒.๒) องคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติงานใหเสร็จสมบูรณตามโครงการ และ

ระเบียบท่ีกําหนดไวเสมอ ๆ 
๒.๓) องคการบริหารสวนตําบลเสียสละเวลาสวนตัวเพ่ือปฏิบัติงานท่ีค่ังคางเสมอ 
๒.๔) องคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญกับการทํางานเพื่อประโยชน

สาธารณะอยางตอเนื่อง แมจะมิใชเวลาราชการ
๓) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานจิตตะ ไดแก

๓.๑) องคการบริหารสวนตําบลเอาใจใสในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสาธารณะ
อยูเสมอ 

๓.๒) เม่ือถึงเวลาทํางาน องคการบริหารสวนตําบลยอมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
ทันที

๓.๓) องคการบริหารสวนตําบลตรวจตราความเรียบรอยของงานท่ีปฏิบัติอยูเสมอ
๓.๔) องคการบริหารสวนตําบลมีความรับผิดชอบ ใหความสําคัญกับตรงตอเวลา

ในการปฏิบัติหนาท่ี 
๔) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานวิมังสา ไดแก

๔.๑) องคการบริหารสวนตําบลมีความเขาใจในการทํางานเพ่ือประโยชน
สาธารณะยึดประโยชนองคกรมากกวาบุคคล 

๔.๒) องคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติงานอยางรอบคอบ ปองกันความผิดพลาด
อยูเสมอ 

๔.๓) องคการบริหารสวนตําบลมีการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือวางแผน 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยูเสมอ

๔.๔) องคการบริหารสวนตําบลยินดีรับฟงคําตําหนิและพรอมท่ีจะแกไข 
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ท่ีเปนนักวิชาการผูมีผลงานดานการพัฒนาสมรรถนะฯ 

และผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา ในเขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัย รวมถึงผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูปฏิบัติงานระดับสูงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูนําทองท่ีและ
ผูนําในภาคสวนชุมชน ซ่ึงมีสวนในการสรางผลงานนวัตกรรม หรือมีความเปนเลิศ และหรือไดรับ
รางวัลตนแบบดานการสรางชุมชนเขมแข็ง  เปนที่ยอมรับจากหนวยงานและองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน ในเขตพื้นที่ ๆ ทําการวิจัยพอสรุปไดวาอิทธิบาทธรรมคือหลักพุทธธรรมเพ่ือสรางวิธีคิด
และจิตสํานึกเพ่ือประโยชนสวนรวม ดวยการเริ่มจากการปลูกฝงทัศนคติดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation – ACH)ของผูปฏิบัติงานในองคการตาง ๆ อันเปนปจจัยภายในท่ีเอื้อตอ
ประโยชนแกประชาชนผูไดรับผลจากการพัฒนา ทําใหบุคลากรและพนักงานสวนทองถ่ินในองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูมีจิตสํานึกสาธารณะ และประพฤติตนโดยมุงหวังประโยชนสาธารณะ เห็นแก
ประโยชนสวนรวม เพราะมีคุณธรรมเครื่องอํานวยใหลุถึงความสําเร็จตามท่ีองคการประสงค หาก
องคการนั้น ๆ มีนโยบายเพื่อหวังความสําเร็จในสิ่งใด ผูปฏิบัติงานในองคการนั้น ๆ ตองทําตนให



๑๙๖ 

สมบูรณตามธรรมดังกลาว เปนหลักธรรมท่ีเปนเคร่ืองประกอบตนใหสรางผลคือความสําเร็จไดตามใจ
หวังในหนาที่การงานท้ังปวง เปนธรรมเคร่ืองสนับสนุนใหสําเร็จทุกสิ่งดังใจมุงหมาย และเปนธรรมท่ีมี
สมรรถนะที่เอ้ือตอการบริหาร การปฏิบัติงาน และงานบริการ ใหเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุประสิทธิผลดวยดี ดังนั้นจึงเห็นไดวา หลักธรรมอิทธิบาท ๔ นี้ เปนการปรับทัศนคติและวิถี
ปฏิบัติของผูปฏิบัติงานในองคการตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับองคการบริหารสวนตําบล ท่ียอม
เอื้อตอการปรับกระบวนทัศนการมุงพัฒนาเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation – ACH) ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๔.๓.๒.๒ การประยุกตหลักฆราวาสธรรม ๔ ไปใชสําหรับสมรรถนะหลักดานการยึดมั่น
ในความถูกตองและจริยธรรม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

การนําหลักฆราวาสธรรม ๔ ไปใชสําหรับเสริมสรางสมรรถนะหลักดานหลักการยึดม่ันใน
ความถูกตองและจริยธรรมในองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนจาก
แนวคิดของผูใหขอมูลสําคัญสามารถสรุปจําแนกรายละเอียดของหลักธรรมฆราวาสธรรม ๔ ท้ัง ๔ 
องคประกอบ ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลสําคัญไดดังนี้

สัจจะ หมายถึง ความซ่ือสัตย จริงใจตอกัน ยึดถือความจริง เปนหลักสําคัญที่จะใหเกิด
ความไววางใจและมีไมตรีจิตสนิทตอกัน188 หากขาดสัจจะเม่ือใดยอมเปนเหตุใหเกิดความหวาดระแวง
แคลงใจกันเปนจุดเริ่มตนแหงความราวฉาน ซึ่งยากนักท่ีจะประสานใหคืนดีไดดังเดิม189 ความซื่อสัตย
น้ีมิใชแตเฉพาะซ่ือสัตยตอผูอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของดวยเทาน้ัน หากแตยังควรตองมีสัจจะหรือมีความ
ซ่ือสัตยตอความเปนมนุษยของตัวเองดวย190 กลาวคือ ถาบุคลากรและพนักงานสวนทองถิ่นใน
องคการบริหารสวนตําบลคนใดมีหลักธรรมขอน้ี กลาวคือใชหลักธรรมนี้ในการอยูรวมกันในองคการ 
ในการทํางานหรือเสนอแนะนโยบายในหนวยงานใด หนวยงานนั้น ๆ ยอมมีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเปนอันดี เพราะบุคลากรและพนักงานสวนทองถิ่นในองคการบริหารสวนตําบลทํางานดวย
ความต้ังใจ ซ่ือตรง ซ่ือสัตยแกทุกฝายทุกภาคสวนในองคการ ไมวาจะเปนผูบริหาร สมาชิกสภาสวน
ทองถ่ิน ไปจนถึงลูกจางสวนทองถิ่น ตลอดถึงประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ ทําใหทํางานดวยความยึดม่ัน
ในสัจจะความจริงใจตอประชาชน ทํางานดวยความโปรงใส และตรวจสอบได  โดยไมมีความโลภใช
อํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนสวนตน191 ฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา การท่ีบุคลากรและพนักงาน
สวนทองถ่ินในสภาองคการบริหารสวนตําบลคนใด ดํารงตนดวยหลักฆราวาสธรรมขอที่ประกอบไป

188สัมภาษณ พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร), รองเจาคณะภาค ๕ (พิษณุโลก, อุตรดิตถ, ตาก, 
สุโขทัย) จล.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

189สัมภาษณ นายประสิทธิ์ เผือกนาค, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานเกื้อกูลสวัสดิการอนามัยส่ิงแวดลอม 
ในเขตพ้ืนที่บริการองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

190สัมภาษณ นายบุญทา จันทะคุณ, นายกองคการบริหารสวนตําบลชาติตระการ จ.พิษณุโลก, ๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๙. 

191สัมภาษณ จาสิบเอกสะทาน อ่ิมอยู, นายกองคการบริหารสวนตําบลยานยาว จ.พิจิตร, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 



๑๙๗ 

ดวยสัจจะเปนนิตย ยอมสงผลถึงการมีจิตสาธารณะ จริงใจในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งเปน
ทัศนคติและวิถีปฏิบัติท่ียอมเอ้ือตอการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ทมะ หมายถึง การรูจักบังคับควบคุมอารมณ ขมใจระงับความรูสึกตอเหตุบกพรองของกัน
และกัน192 เปนหลักสําคัญท่ีจะใหเกิดการรูจักฝกฝนปรับปรุงตน แกไขขอบกพรอง ปรับนิสัยและ
อัธยาศัยใหกลมกลืนประสานเขาหาผูอ่ืนและประชาชนได ไมเปนคนด้ือดานเอาแตใจและอารมณของ
ตน193 หากขาดทมะ ยอมไมสามารถเขาใจขอแตกตางทางอุปนิสัยและการอบรมของผูอ่ืน และยอม
ไมสามารถปรับความสัมพันธเขาหากับผูอ่ืนไดดวยดี194 ถาบุคลากรและพนักงานสวนทองถ่ินใน
องคการบริหารสวนตําบลคนใดมีหลักธรรมขอน้ี กลาวคือใชหลักธรรมนี้ในการอยูรวมกันในองคการ 
ใชปญญา ในการตัดสินใจ ควบคุมจิตใจ ในการทําความเขาใจกับคนในองคกร ในการทํางาน หรือ
เสนอแนะนโยบายในองคการบริหารสวนตําบลใด องคการบริหารสวนตําบลนั้นยอมมีประสิทธิภาพใน
การบริหารงานเปนอันดี เพราะบุคลากรและพนักงานสวนทองถิ่นในองคการบริหารสวนตําบลทํางาน
ดวยการรูจักขมใจ ระงับความรูสึกตอเหตุบกพรองของกันและกัน ยอมรับฟงความเห็นที่แตกตาง195

รวมท้ังสนับสนุนใหรูจักในการท่ีจะแกไขขอบกพรองของตน ๆ และมุงหมายท่ีจะพัฒนาตนเองใหมี
ความรูความสามารถเพ่ิมเติมอยางสม่ําเสมอ คิดทําสิ่งท่ีเปนประโยชนแกชุมชน และเอาใจใสดูแลทุกข
สุขของชุมชนเปนอยางดี196 เหลานี้ยอมสงเสริมซึ่งความสามัคคีกลมเกลียวกันในการทํางานยิ่ง ๆ ข้ึน
ไป ฉะน้ัน จึงอาจกลาวไดวา การท่ีบุคลากรและพนักงานสวนทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลคน
ใด ดํารงตนดวยหลักฆราวาสธรรมขอท่ีประกอบไปดวยทมะเปนนิตย ยอมสงผลถึงการมีทัศนคติและ
วิถีปฏิบัติท่ียอมเอ้ือตอการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขันติ หมายถึง ความอดทน อดกลั้น ตอความยากลําบาก ท่ีประสบ ท้ังในดานรางกายและ
จิตใจ เพราะการอยูที่เนื่องรวมกันกับผูอ่ืน197 นอกจากมีขอแตกตางขัดแยงทางอุปนิสัย การอบรม 
และความตองการบางอยางซึ่งจะตองหาทางปรับปรุงเขาหากันแลว บางครั้งอาจจะมีเหตุลวงเกิน
รุนแรง แสดงออกจากฝายใดฝายหนึ่ง ซ่ึงอาจะเปนถอยคําหรือกิริยาอาการ จะโดยต้ังใจหรือไมก็ตาม 
เม่ือเกิดเหตุเชนนี้อีกฝายหนึ่งจะตองรูจักอดกล้ันระงับใจ ไมกอเหตุใหเรื่องลุกลามกวางขยายตอไป 

192สัมภาษณ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม), รองเจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ ผจล.วัดคลองโพธ์ิพระ
อารามหลวง จ.อุตรดิตถ, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

193สัมภาษณ นายประสิทธิ์ เผือกนาค, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานเกื้อกูลสวัสดิการอนามัยส่ิงแวดลอม 
ในเขตพ้ืนที่บริการองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

194สัมภาษณ นายนรินทร ไกรบุตร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย, ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

195สัมภาษณ นายวิชาญ มาแพ, นายกองคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

196สัมภาษณ นางสาวสมพร ขอนทอง, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคุยบานโอง จ.กําแพงเพชร, ๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๙. 

197สัมภาษณ พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน จนฺทปฺโ), เจาคณะจังหวัดสุโขทัย จล.วัดราษฎรศรัทธา
ธรรมพระอารามหลวง จ.สุโขทัย, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๘ 

ความบาดหมางจึงจะระงับลงไป198 นอกจากนี้ ยังจะตองมีความอดทนตอความลําบากตรากตรํา และ
เรื่องหนักใจตาง ๆ ในการประกอบการงานอาชีพเปนตน199 โดยเฉพาะเม่ือเกิดเหตุอันตรายหรือเหตุ
คับขัน ก็จะมีสติอดกล้ันใชปญญาหาทางแกไขเหตุการณใหลุลวงไปไดดวยดี200 ถาบุคลากรและ
พนักงานสวนทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลคนใดมีหลักธรรมขอนี้ กลาวคือใชหลักธรรมนี้ในการ
อยูรวมกันในองคการ ในการทํางาน ในองคการบริหารสวนตําบลใด องคการบริหารสวนตําบลนั้นยอม
มีประสิทธิภาพในการบริหารงานเปนอันดี เพราะบุคลากรและพนักงานสวนทองถ่ินในองคการบริหาร
สวนตําบลทํางานดวยความอดทนอดกลั้น ยินดีรับฟงปญหาฟงคําแนะนํา คําวิพากษวิจารณของผูอ่ืน
ดวยความเต็มใจ ไมวาจะเปนจากผูบริหาร พนักงานและลูกจางสวนทองถ่ิน ตลอดถึงประชาชนใน
ทองถิ่นนั้น ๆ ทําใหทํางานดวยความมุงม่ัน ไมหวั่นไหวตออุปสรรคอันอาจเกิดจากความเขาใจท่ีไม
ตรงกัน รวมท้ังความยากลําบากนานาประการ201 ฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา การท่ีบุคลากรและ
พนักงานสวนทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลคนใด ดํารงตนดวยหลักฆราวาสธรรมขอท่ีประกอบ
ไปดวยขันติเปนนิตย ยอมสงผลถึงการมีความมุงม่ัน อดทนอดกลั้น มีความเพียร มีความเขมแข็งใน
การทําสิ่งท่ีดีงาม เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม ซ่ึงเปนทัศนคติและวิถีปฏิบัติที่ยอมเอ้ือตอการ
พัฒนาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

จาคะ หมายถึง ความเสียสละ ความเผื่อแผ แบงปน ตลอดถึงความมีน้ําใจเอื้อเฟอใหกัน 
การใหในบริบทนี้ มิใชเพียงการเผื่อแผแบงปนสิ่งของเทาน้ัน หากแตยังหมายถึงการใหน้ําใจแกกัน 
การแสดงน้ําใจเอื้อเฟอตอกัน ตลอดจนการเสียสละความพอใจ และความสุขสวนตนได ทําใหเปนผู
จิตใจกวางขวาง เอ้ือเฟอเผื่อแผเสียสละ ไมคับแคบเห็นแกตัว202 ถาบุคลากรและพนักงานสวนทองถิ่น
ในองคการบริหารสวนตําบลคนใดมีหลักธรรมขอนี้ กลาวคือใชหลักธรรมนี้ในการอยูรวมกันในองคการ 
ในการทํางาน องคการบริหารสวนตําบลนั้นยอมมีประสิทธิภาพในการบริหารงานเปนอันดี เพราะ
บุคลากรและพนักงานสวนทองถิ่นในองคการบริหารสวนตําบลทํางานดวยความเสียสละ ไมวาจะแก
ผูบริหาร บุคลากร ไปจนถึงลูกจางสวนทองถ่ิน ตลอดถึงประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ ทําใหทํางานดวย
อุดมการณแหงการเปนผูให ไมเลือกปฏิบัติ203 พัฒนาชุมชนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันโดย
ปราศจากอคติ และทําตนเปนแบบอยางท่ีดี มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืนตามกําลังความสามารถ ไมคิดแต

198สัมภาษณ นายวันชัย บุญญา, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถ่ินพ่ึงตนเอง ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง จ.สุโขทัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

199สัมภาษณนายทศพล แซเตีย, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานการมีสวนรวมวัฒนธรรมชุมชน ในเขต
พ้ืนท่ีบริการองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย,  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

200สัมภาษณ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม), รองเจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ ผจล.วัดคลองโพธ์ิพระ
อารามหลวง จ.อุตรดิตถ, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

201สัมภาษณ จาสิบเอกสะทาน อ่ิมอยู, นายกองคการบริหารสวนตําบลยานยาว จ.พิจิตร, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

202สัมภาษณ พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร), รองเจาคณะภาค ๕ (พิษณุโลก, อุตรดิตถ, ตาก, 
สุโขทัย) จล.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

203สัมภาษณ นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๑๙๙ 

ความสบายและผลประโยชนสวนตน เปนผูมุงเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม โดยไมคํานึงถึงความ
ตองการเพ่ือตนเองหรือกลุมตนอยางเดียว  มุงแกไขเสนอนโยบายเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน เปดใจรับฟงความคิดเห็นตาง204 หรือความตองการของชุมชนเสมอ ๆ ฉะนั้น จึงอาจกลาว
ไดวา การท่ีบุคลากรและพนักงานสวนทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลคนใด ดํารงตนดวยหลัก
ฆราวาสธรรมขอท่ีประกอบไปดวยจาคะเปนนิตย ยอมสงผลถึงการมีจิตสาธารณะ จริงใจในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม ซ่ึงเปนทัศนคติและวิถีปฏิบัติท่ียอมเอ้ือตอการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น จากการศึกษาการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และหลักฆราวาสธรรม ๔ 
สามารถสรุปถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางสมรรถนะดานการยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม 
(Integrity – ING) เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลตามหลักฆราวาส
ธรรม ๔ ไดดังนี้

๑) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานสัจจะ ไดแก
๑.๑) มีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน
๑.๒) มีความจริงใจ พูดจริงทําจริง
๑.๓) มีความโปรงใสในการทํางาน 
๑.๔) ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนสวนตน

๒) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานทมะ ไดแก
๒.๑) การรูจักขมใจตนเอง
๒.๒) การยอมรับความคิดเห็นและใหความสําคัญผูอื่น
๒.๓) ความกระตือรือรนในการหาความรูเพ่ิมเติม
๒.๔) การรับฟงคําตําหนิและพรอมท่ีจะแกไข
๒.๕) เอาใจใสดูแลทุกขสุขของชุมชนเปนอยางดี

๓) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานขันติ ไดแก
๓.๑) ความอดทนตอการถูกตําหนิติเตียน
๓.๒) ความขยันในการทํางาน
๓.๓) ความตรงตอเวลา
๓.๔) การยอมรับการเปล่ียนแปลง 

๔) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานจาคะ ไดแก
๔.๑) ทําตนเปนแบบอยางท่ีดี มีน้ําใจชวยเหลือผูอื่นตามกําลังความสามารถ
๔.๒) ไมเลือกปฏิบัติ พัฒนาชุมชนดวยความเสมอภาคเทาเทียม
๔.๓) มุงแกไขเสนอนโยบายเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
๔.๔) เปดใจรับฟงความคิดเห็นตาง หรือความตองการของชุมชนเสมอ

204สัมภาษณ นายนรินทร ไกรบุตร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย, ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๐ 

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ท่ีเปนนักวิชาการผูมีผลงานดานการพัฒนาสมรรถนะฯ 
และผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา ในเขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัย รวมถึงผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูปฏิบัติงานระดับสูงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูนําทองท่ีและ
ผูนําในภาคสวนชุมชน ซ่ึงมีสวนในการสรางผลงานนวัตกรรม หรือมีความเปนเลิศ และหรือไดรับ
รางวัลตนแบบดานการสรางชุมชนเขมแข็ง  เปนที่ยอมรับจากหนวยงานและองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน ในเขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัยพอสรุปไดวาฆราวาสธรรมคือหลักพุทธธรรมเพ่ือสรางวิธีคิดและ
จิตสํานึกเพ่ือประโยชนสวนรวม โดยองคประกอบของหลักฆราวาสธรรมดังกลาวมานั้น สามารถ
ปลูกฝงทัศนคติดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม (Integrity – ING) ของผูปฏิบัติงานใน
องคการเปนหลักธรรมสําคัญท่ีเอื้อตอสถานะของบุคลากรและพนักงานสวนทองถิ่นในองคการบริหาร
สวนตําบล ไวถือปฏิบัติ เพ่ือใหดํารงตนอยูไดดวยปจจัยภายในท่ีเอื้อตอประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน 
คือใหเปนผูมีจิตสํานึกสาธารณะ เห็นแกประโยชนสวนรวม ดวยการเปนผูใชหลักฆราวาสธรรม ๔ อัน
เปนหลักธรรมสําหรับการครองเรือน หรือธรรมเปนหลักครองชีวิตของชาวบาน เปนหลักธรรมประจํา
ใจ เพื่อใชประพฤติปฏิบัติกําจัดความเสื่อมเสีย เพ่ือสรางครอบครัวและชุมชนใหเปนปกแผนม่ันคง มี
ความสุขตามวิสัยของปุถุชนท่ัวไป ดวยการรูจักการเสียสละเพ่ือความสงบสุขของตนเอง สังคม 
ครอบครัว และประโยชนสวนรวม เนื่องจากบุคลากรและพนักงานสวนทองถิ่นในองคการบริหารสวน
ตําบล รวมถึงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนบุคคลสาธารณะ ท่ีประกาศตัวมารับใช
ประชาชน เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเขาไปเปนสวนหนึ่งในการบริหาร เสนอและวาง
นโยบายพัฒนาตําบล ดวยเงินภาษีประชาชน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจึงเปนบุคคลช้ัน
นําในชุมชนที่จําเปนตองดํารงตนเปนตัวยางท่ีดี ซ่ึงการขาดฆราวาสธรรมของบุคลากรและพนักงาน
สวนทองถ่ินรวมถึงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ยอมทําใหการพัฒนาชุมชนเปนไปไดโดยไมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ดวยเหตุนี้ การปลูกฝงทัศนคติในดานการยึดม่ันในความถูกตองและ
จริยธรรม (Integrity – ING) ดวยการสรางปจจัยภายในท่ีเอ้ือตอประโยชนการเสริมสรางความเปนผูมี
จิตสํานึกสาธารณะ และประพฤติตนโดยมุงหวังประโยชนสาธารณะ เห็นแกประโยชนสวนรวมยอม
สงผลทําใหสามารถ “ครองคน” คือครองใจผูอ่ืนได เพราะความประพฤติตนที่มุงดีมุงเจริญตอสังคม
น่ันเองดังนั้นจึงเห็นไดวา หลักธรรมฆราวาสธรรม ๔ เปนหลักธรรมท่ีเอ้ือตอการปรับกระบวนทัศนการ
พัฒนาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

๔.๓.๒.๓ การประยุกตหลักภาวนา ๔ ไปใชสําหรับสมรรถนะหลักดานความเขาใจใน
องคกรและระบบงาน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

การนําหลักภาวนา ๔ ไปใชสําหรับเสริมสรางสมรรถนะหลักความเขาใจในองคกรและ
ระบบงาน (Organizational Awareness-OA) ในองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนจากแนวคิดของผูใหขอมูลสําคัญสามารถสรุปจําแนกรายละเอียดของหลักธรรม
ภาวนา ๔ ท้ัง ๔ องคประกอบ ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลสําคัญไดดังนี้



๒๐๑ 

กายภาวนาหมายถึงมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพในทางท่ีเก้ือกูลและ
ไดผลดี205การฝกอบรมพัฒนาทางดานกายภาพมีความรู ความเช่ียวชาญในเรื่องท่ีเก่ียวกับงานหลาย
ดานอยางเปนสหวิทยาการ ดวยการรูจักติดตอเก่ียวของกับส่ิงท้ังหลายดวยดี206 และปฏิบัติตอสิ่ง
เหลานั้นในทางท่ีเปนคุณ มิใหเกิดโทษ ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ207เปนหลัก
สําคัญท่ีจะทําใหมีพ้ืนฐานในการรูจักท่ีจะใชสอยและบริโภคปจจัยในการดําเนินชีวิตและการทํางานท้ัง
ปวงอยางมีคุณคา มีประสิทธิภาพ ยึดหลักความถูกตองและเปนธรรม208 ภายใตพ้ืนฐานการเคารพ
ประเพณีปฏิบัตินิยม และวัฒนธรรม เพราะมีความรูจักเก่ียวของสัมพันธกับส่ิงตาง ๆ อยางถูกตรง 
กลาวคือ ถาองคการบริหารสวนตําบลใด นิยมนับถือนําหลักธรรมขอนี้ไปใชในพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ี
ในองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลนั้นยอมมีความเขาใจในองคกรและระบบงาน
และปฏิบัติหนาที่ดวยความสัมพันธเก่ียงของกับภาคสวนตาง ๆ ในชุมชนอยางถูกตรง ดวยความเขาใจ
ในองคกรและระบบงานนี้ นับเปนกลไกในการพัฒนางานการใหบริการสาธารณะ ตามวัตถุประสงค
ของการมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนดวยจิตสาธารณะ (Public mind) ในการ
จัดบริการสาธารณะแกประชาชน (Public Service) โดยไมมุงหวังเพียงปฏิบัติงานเพียงเพ่ือ เอาตน
รอด แตองคกรไมรอด209 หากแตปฏิบัติงานนั้นยอมทําไปดวยความมีใจท่ีมุงหวังดีหวังเจริญแกชุมชน
ทองถิ่นนั้นโดยมุงสั่งสมความรูความเชี่ยวชาญความเขาใจในองคกรและระบบงาน เปนสําคัญ ฉะน้ัน 
จึงอาจกลาวไดวา การท่ีองคการบริหารสวนตําบลมุงดํารงตนดวยหลักธรรมขอท่ีประกอบไปดวยกาย
ภาวนาเปนนิตย ยอมสงผลถึงการมีจิตสาธารณะในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งเปนทัศนคติและวิถี
ปฏิบัติท่ียอมเอ้ือตอการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง

ศีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาความประพฤติ ใหตั้งอยูในระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือ
กอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เก้ือกูลแกกันเปนหลักสําคัญท่ีจะทําใหมีพ้ืนฐานใน
การมีความเขาใจในความสัมพันธเชิงอํานาจของผูมีบทบาทสําคัญในองคกรของตนและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ และความเขาใจสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการ ของผูมีบทบาทสําคัญในชุมชน เพ่ือ
ประสานภารกิจการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหเกิด
ประสิทธิผลไดอยางสรางสรรค210 เพราะมีความรูจักเก่ียวของประพฤติตอสิ่งตาง ๆ อยางถูกตรง

205สัมภาษณ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม), รองเจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ ผจล.วัดคลองโพธ์ิพระ
อารามหลวง จ.อุตรดิตถ, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

206สัมภาษณ นายอมร  กีรติสุนทร,  ผูอํานวยการศูนยบริการการฝกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

207สัมภาษณ พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร), รองเจาคณะภาค ๕ (พิษณุโลก, อุตรดิตถ, ตาก, 
สุโขทัย) จล.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

208สัมภาษณ นางสาวสมพร ขอนทอง, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคุยบานโอง จ.กําแพงเพชร, ๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๙. 

209สัมภาษณ นายปรีชาพัทร วิเชียรสรรค, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

210สัมภาษณ พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญโ), รองเจาคณะจังหวัดกําแพงเพชร จล.วัดพระบรมธาตุ
พระอารามหลวง จ.กําแพงเพชร, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๒ 

กลาวคือ ถาองคการบริหารสวนตําบลใด นิยมนับถือนําหลักธรรมขอนี้ไปใชในพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ี
ในองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลนั้นยอมมีความเขาใจในองคกรและระบบงาน
และปฏิบัติหนาที่ดวยความสัมพันธเก่ียวของกับภาคสวนตาง ๆ ในชุมชนอยางถูกตรง ดวยความเขาใจ
ในองคกรและระบบงานนี้ นับเปนกลไกในการพัฒนางานการใหบริการสาธารณะ ตามวัตถุประสงค
ของการมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนดวยจิตสาธารณะ (Public mind) ในการ
จัดบริการสาธารณะแกประชาชน (Public Service) โดยมุงสั่งสมความรูความเชี่ยวชาญความเขาใจใน
องคกรและระบบงาน เปนสําคัญ211 ฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา การท่ีองคการบริหารสวนตําบลมุงดํารง
ตนดวยหลักธรรมขอที่ประกอบไปดวยสีลภาวนาเปนนิตย ยอมสงผลถึงการมีจิตสาธารณะในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งเปนทัศนคติและวิถีปฏิบัติที่ยอมเอ้ือตอการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง

จิตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต พัฒนาการฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งม่ันคงเจริญงอกงาม
ดวยคุณธรรมท้ังหลาย เชน มีเมตตากรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เปนสุข
ผองใส212 เปนหลักสําคัญท่ีจะสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองคกร 
เพราะมีระบบการสนับสนุน ชมเชย เมื่อมีผูแสดงออกถึงความมุงม่ันท่ีจะพัฒนางานดานการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง  และจะชวยสงเสริมใหบุคลากรในองคกรต้ังใจศึกษาคนควาหาความรู เทคโนโลยีและ
องคความรูใหม ๆ เพ่ือพัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งอยางตอเนื่อง213 ดวยความต้ังใจ
และเต็มใจ เพราะมีความรูจักเก่ียวของสงเสริมการพัฒนา โดยเริ่มจากจิตภายในของมนุษยเปน
ศูนยกลาง214 การพัฒนาอยางสรางสรรคสิ่งตาง ๆ อยางถูกตรง กลาวคือ ถาองคการบริหารสวน
ตําบลใด นิยมนับถือนําหลักธรรมขอนี้ไปใชในพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีในองคการบริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลนั้นยอมสามารถเสริมสรางความเขาใจในองคกรและระบบงานและปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความสัมพันธเก่ียงของกับภาคสวนตาง ๆ ในชุมชนอยางถูกตรง ดวยความเขาใจในองคกร
และระบบงานนี้ นับเปนกลไกในการพัฒนางานการใหบริการสาธารณะ ตามวัตถุประสงคของการมี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือพัฒนาชุมชนดวยจิตสาธารณะ (Public mind) ในการจัดบริการ
สาธารณะแกประชาชน (Public Service) โดยมุงส่ังสมความรูความเชี่ยวชาญความเขาใจในองคกร
และระบบงาน เปนสําคัญ ฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา การที่องคการบริหารสวนตําบลมุงดํารงตนดวย
หลักธรรมขอที่ประกอบไปดวยจิตภาวนาเปนนิตย ยอมสงผลถึงการมีจิตสาธารณะในการพัฒนาชุมชน
และสังคม ซึ่งเปนทัศนคติและวิถีปฏิบัติท่ียอมเอ้ือตอการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง

211สัมภาษณ นายวิญู เคียนยี่คิ้ว, หัวหนากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
ตําบลยานยาว จังหวัดพิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

212สัมภาษณ พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน จนฺทปฺโ), เจาคณะจังหวัดสุโขทัย จล.วัดราษฎรศรัทธา
ธรรมพระอารามหลวง จ.สุโขทัย, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

213สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

214สัมภาษณ นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๓ 

ปญญาภาวนา หมายถึง การเจริญฝกอบรมปญญา ใหรูเขาใจสิ่งท้ังหลายตามเปนจริง 
รูเทาทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได
ดวยปญญา215 เปนหลักสําคัญท่ีจะสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเชี่ยวชาญใน
องคกร เพราะมีวิสัยทัศนในการเล็งเห็นประโยชนของเทคโนโลยี  องคความรู หรือวิทยาการใหมๆตอ
การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายในอนาคต216 และสนับสนุนสงเสริมใหมีการนํามาประยุกตใชใน
หนวยงานอยางตอเนื่องและมีการนําปญหาและอุปสรรค รวมถึงกรณีศึกษา ผลสําเร็จจากการ
ปฏิบัติงาน ของหนวยงานตาง ๆ มาประยุกตใช217 เพราะมีความรูจักเก่ียวของสงเสริมการพัฒนา โดย
เริ่มจากปญญาท้ังภายนอกและภายใน เพ่ือพัฒนาสรางสรรคส่ิงตาง ๆ อยางถูกตรง กลาวคือ ถา
องคการบริหารสวนตําบลใด นิยมนับถือนําหลักธรรมขอน้ีไปใชในพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีในองคการ
บริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลนั้นยอมสามารถเสริมสรางความเขาใจในองคกรและ
ระบบงานและปฏิบัติหนาท่ีดวยความสัมพันธเก่ียงของกับภาคสวนตาง ๆ ในชุมชนอยางถูกตรง ดวย
ความเขาใจในองคกรและระบบงานนี้ นับเปนกลไกในการพัฒนางานการใหบริการสาธารณะ ตาม
วัตถุประสงคของการมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือพัฒนาชุมชนดวยจิตสาธารณะ (Public mind)
ในการจัดบริการสาธารณะแกประชาชน (Public Service) โดยมุงสั่งสมความรูความเชี่ยวชาญความ
เขาใจในองคกรและระบบงาน เปนสําคัญ ฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา การท่ีองคการบริหารสวนตําบลมุง
ดํารงตนดวยหลักธรรมขอท่ีประกอบไปดวยปญญาภาวนาเปนนิตย ยอมสงผลถึงการมีจิตสาธารณะใน
การพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งเปนทัศนคติและวิถีปฏิบัติท่ียอมเอื้อตอการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง

ดังนั้น จากการศึกษาการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และหลักภาวนา ๔ สามารถ
สรุปถึงปจ จัย ท่ีมีผลตอการเสริมสรางสมรรถนะดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
(Organizational Awareness-OA) เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนขององคการบริหารสวน
ตําบลตามหลักภาวนา ๔ ไดดังน้ี

๑) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานกายภาวนา ไดแก
๑.๑) สนับสนุนให เกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเช่ียวชาญดานการ

เสริมสรางชุมชนเขมแข็งในองคการบริหารสวนตําบล 
๑.๒) องคการบริหารสวนตําบลสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ

ท่ีเอ้ือตอการพัฒนา เพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
๑.๓) องคการบริหารสวนตําบลมุงเนนการทํางานเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง  

โดยยึดหลักความถูกตองและเปนธรรม 

215สัมภาษณ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม), รองเจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ ผจล.วัดคลองโพธ์ิพระ
อารามหลวง จ.อุตรดิตถ, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

216สัมภาษณ นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

217สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๔ 

๑.๔) องคการบริหารสวนตําบลมุงเนนการทํางานเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
ภายใตพ้ืนฐานการเคารพประเพณีปฏิบัตินิยม และวัฒนธรรมของแตละชุมชนท่ีเก่ียวของ 
 ๒) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานศีลภาวนา ไดแก

๒.๑) องคการบริหารสวนตําบลเขาใจถึงความสัมพันธเชิงอํานาจของผูมีบทบาท
สําคัญในองคกรของตนเพื่อประสานภารกิจการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง ใหเกิดประสิทธิผล 

๒.๒) องคการบริหารสวนตําบลเขาใจถึงความสัมพันธของหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือประสานภารกิจการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหเกิด
ประสิทธิผล 

๒.๓) องคการบริหารสวนตําบลเขาใจสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการ ของผูมี
บทบาทสําคัญในชุมชน เพื่อประโยชนในการเชื่อมโยงและผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง  ใหเกิดประสิทธิผล 

๒.๔) องคการบริหารสวนตําบลนําความเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจฯและ
สัมพันธภาพฯ ท้ังท่ีเปนและไมเปนทางการ มาใชประโยชนในการผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหเกิดประสิทธิผล โดยไมกอใหเกิดความขัดแยง
 ๓) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานจิตภาวนา ไดแก

๓.๑) องคการบริหารสวนตําบลเอาใจใส และมีการสนับสนุน ชมเชย เม่ือมีผู
แสดงออกถึงความมุงม่ันท่ีจะพัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง

๓.๒) องคการบริหารสวนตําบลสงเสริมใหบุคลากรในองคกรต้ังใจศึกษาคนควาหา
ความรู เทคโนโลยีและองคความรูใหม ๆ เพ่ือพัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง อยาง
ตอเนื่อง 
 ๔) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานปญญาภาวนา ไดแก

๔.๑) องคการบริหารสวนตําบลสนับสนุนสงเสริมใหมีการนําวิชาการ ความรู หรือ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใช ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

๔.๒) องคการบริหารสวนตําบลนําปญหาและอุปสรรค รวมถึงกรณีศึกษา 
ผลสําเร็จจากการปฏิบัติงาน ของหนวยงานตาง ๆ มาประยุกตใช เปนตนแบบในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ท่ีเปนนักวิชาการผูมีผลงานดานการพัฒนาสมรรถนะฯ 
และผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา ในเขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัย รวมถึงผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูปฏิบัติงานระดับสูงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูนําทองท่ีและ
ผูนําในภาคสวนชุมชน ซ่ึงมีสวนในการสรางผลงานนวัตกรรม หรือมีความเปนเลิศ และหรือไดรับ
รางวัลตนแบบดานการสรางชุมชนเขมแข็ง  เปนที่ยอมรับจากหนวยงานและองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน ในเขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัยพอสรุปไดวาภาวนา ๔ คือหลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ใหมีวิธีคิดและจิตสํานึกเพ่ือประโยชนสวนรวม ดวยการเริ่มจากการปลูกฝงฝกฝนอบรมใหเกิด
คุณสมบัติภายในตน ทั้งดานกาย ศีล จิต และปญญาสรางสรรคเพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญความเขาใจ
ในองคกรและระบบงาน (Organizational Awareness-OA) ของผูปฏิบัติงานในองคการตาง ๆ อัน



๒๐๕ 

เปนปจจัยภายในที่เอ้ือตอประโยชนแกประชาชนผูไดรับผลจากการพัฒนา ทําใหบุคลากรและ
พนักงานสวนทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีจิตสํานึกสาธารณะ และประพฤติตนโดย
มุงหวังประโยชนสาธารณะ เห็นแกประโยชนสวนรวม เพราะมีคุณธรรมเครื่องพัฒนาฝกอบรมตนใหมี
ความเขาใจในองคกรและระบบงาน หากองคการน้ัน ๆ มีนโยบายเพ่ือหวังความสําเร็จในสิ่งใด 
ผูปฏิบัติงานในองคการนั้น ๆ ตองฝกฝนอบรมพัฒนาตนใหสมบูรณตามธรรมดังกลาว เปนหลักธรรมท่ี
เปนเคร่ืองพัฒนาฝกอบรมตนใหสามารถมีสมรรถนะในการสรางผลคือความสําเร็จไดในหนาท่ีการงาน
ท้ังปวง และเปนธรรมท่ีมีสมรรถนะท่ีเอ้ือตอการบริหาร การปฏิบัติงาน และงานบริการ ใหเปนไปได
อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลดวยดี ดังนั้นจึงเห็นไดวา หลักธรรมภาวนา ๔ นี้ เปนการ
ปรับทัศนคติและวิถีปฏิบัติของผูปฏิบัติงานในองคการตาง ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล ที่ยอมเอื้อตอการปรับกระบวนทัศนการมุงพัฒนาเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะหลักดาน
ความเขาใจในองคกรและระบบงาน (Organizational Awareness-OA) ในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

๔.๓.๒.๔ การประยุกตหลักสังคหวัตถุ ๔ ไปใชสําหรับสมรรถนะหลักดานการบริการเปน
เลิศ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

การนําหลักสังคหวัตถุ ๔ ไปใชสําหรับเสริมสรางสมรรถนะการบริการเปนเลิศ  (Service 
Mind – SERV) ในองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนจากแนวคิดของ
ผูใหขอมูลสําคัญสามารถสรุปจําแนกรายละเอียดของหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ท้ัง ๔ องคประกอบ ตาม
ความคิดเห็นของผูใหขอมูลสําคัญไดดังนี้

ทาน หมายถึง การให การเอ้ือเฟอเผื่อแผ รูจักเสียสละแบงปน ชวยเหลือกันดวยการให
ส่ิงของ มีความโอบออมอารี เปนการบําเพ็ญประโยชนรวมท้ังการอนุเคราะหซึ่งกันและกันดวยนํ้าใจ
ไมตรี หวังดีหวังประโยชนใหแกกัน โดยไมปดบังปราศจากการยึดม่ันดวยอํานาจแหงความตระหนี่
เปนหลักสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความผูกพันสมัครสมานสามัคคี ในน้ําใจอันมีใหตอกัน218 กลาวคือ ถา
บุคลากรและพนักงานสวนทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลใดนําหลักธรรมขอนี้ไปใชในการ
ใหบริการ รวมถึงใชหลักธรรมนี้ในการพัฒนาตําบล องคการบริหารสวนตําบลนั้นยอมมีนโยบายท่ีมุง
ใหเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ในขณะท่ีก็ไมมุงใหมากจนเกินพอดี จนกลายเปนนโยบายประชานิยม
เพ่ือหวังผลทางการเมืองระยะสั้น(populism for capitalism) โดยไมคํานึงถึงผลเสียระยะยาว219

ฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา การกําหนดนโยบายทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลท่ีมุงเนนหลักการ
ใหวิถีพุทธ ตามแนวทางของ ทานะ ในสังคหวัตถุ ๔ ยอมสงผลถึงการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ประกอบไปดวยหลักธรรมาภิบาล เปนนโยบายท่ีแสดงออกถึงความจริงใจในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม ซ่ึงเปนนโยบายท่ียอมเอ้ือตอการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

218สัมภาษณ พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร), รองเจาคณะภาค ๕ (พิษณุโลก, อุตรดิตถ, ตาก, 
สุโขทัย) จล.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

219สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 



๒๐๖ 

ปยวาจา หมายถึง การพูดคําจริง พูดคําสุภาพไพเราะออนหวาน พูดแลวกอใหเกิด
ประโยชน พูดแลวเกิดการสมานสามัคคี พูดดวยจิตเมตตา และพูดถูกกาลเทศะถูกเวลาและสถานที่
พูดแสดงประโยชนประกอบดวยเหตุผล220 เปนหลักสําคัญที่จะทําใหเกิดความผูกพันสมัครสมาน
สามัคคี หวังดีหวังเจริญตอกัน ในแงนโยบาย กลาวคือ ถาองคการบริหารสวนตําบลใดนําหลักธรรมขอ
น้ีไปใชในการกําหนดนโยบายทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล กลาวคือใชหลักธรรมนี้ในการวาง
แผนการพัฒนาตําบล องคการบริหารสวนตําบลยอมมีกระบวนการกําหนดนโยบายท่ีเนนกระบวนการ
มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา โดยยอมรับฟงแลกเปล่ียนเรียนรูโดยไมแบงแยกกลุมฝายสังคม ใช
กระบวนการจัดการความรู เพ่ือท่ีจะดึงความรูและขอเสนอแนะท่ีฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) 
ออกมาแลกเปลี่ยนกันโดยใชลักษณะของการ “พูดแลกเปล่ียนกันอยางกัลยาณมิตร”221 และองคการ
บริหารสวนตําบลยอมนําแผนประชาคมชุมชนนั้น ๆ ไปใชปฏิบัติจริง โดยไมมีอคติอันเปนการเปด
โอกาสใหประชาชนและเครือขายภาคประชาสังคมทุกภาคสวนเขามาเปนหุนสวน โดยการสราง
กระบวนการความรวมมือและการมีสวนรวมเสนอแนะและแกไขปญหาในการวางแผนพัฒนาตําบล 
เพ่ือทําใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองทีดี เกิดการแบงสรรทรัพยากรอยางยุติธรรม และลดความ
ขัดแยงในชุมชนได222 ฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา การกําหนดนโยบายทองถ่ินขององคการบริหารสวน
ตําบลท่ีมุงเนนการรับฟงและวางแผนพัฒนาตําบลโดยใชหลักปยวาจา ตามแนวทางของสังคหวัตถุ ๔ 
ยอมสงผลถึงการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เปนนโยบายท่ีแสดงออกถึงความจริงใจในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม ซ่ึงเปนนโยบายที่ยอมเอ้ือตอการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนได
อยางมีประสิทธิภาพ

อัตถจริยา หมายถึง  การทําตนใหเปนประโยชน คือทําตนใหมีคุณคาในสังคมท่ีตนอาศัย
อยู ท้ังดวยการต้ังใจศึกษาเลาเรียน ฝกฝนอบรมตนใหเปนคนเจริญดวยความรู ความสามารถ มี
คุณธรรม และ การทําในสิ่งท่ีเปนประโยชนบําเพ็ญประโยชนกับผูอื่นดวยการใหความชวยเหลือเก้ือกูล
กัน ไมนิ่งดูดาย มีน้ําใจไมตรีตอกัน บําเพ็ญสาธารณประโยชนตามสติกําลังความสามารถ นอกจากน้ัน
แลว อัตถจริยา ยังเปนการบําเพ็ญประโยชนในดานสติปญญา เปนการสงเคราะหดวยความรู ใหการ
แนะนํา ในขอที่ควรจะแนะนําตาง ๆ เพราะการใหการสงเคราะหตามหลักอัตถจริยาในสังคหวัตถุ ๔ 
น้ัน หมายรวมถึงการใหการสงเคราะหในหลักของธรรมทาน ซึ่งรวมความถึงการใหใด ๆ น้ัน มิใชเพียง
แคการหยิบย่ืนใหเพ่ือแกไขปญหาจําเพาะหนาไปเพียงเทานั้น หากแตมุงการใหความชวยเหลือในส่ิงที่
เปนประโยชนแกผูอื่นดวยการแบงปนความรูและประสบการณท่ีเปนความรูท่ีฝงอยูในตัวคน (Tacit 
Knowledge) เปนสิ่งท่ีทําไดยากกวาการแบงปนความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge)223 เพ่ือให
ความรูแกประชาชนในชุมชนทองถ่ินสามารถมีทุนทางปญญาท่ีจะสามารถดํารงตนและสรางความ

220สัมภาษณ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม), รองเจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ ผจล.วัดคลองโพธ์ิพระ
อารามหลวง จ.อุตรดิตถ, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

221สัมภาษณ นางสาวเพ็ญแข  ศรีสุทธิกุล,  ผูอํานวยการสํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรมการ
พัฒนาชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

222สัมภาษณ ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย, ผูอํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
223สัมภาษณ พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน จนฺทปฺโ), เจาคณะจังหวัดสุโขทัย จล.วัดราษฎรศรัทธา

ธรรมพระอารามหลวง จ.สุโขทัย, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๗ 

เขมแข็งในชุมชนของตนได ไมเปนเพียงผูรอรับผลประโยชนแตเพียงอยางเดียว224 หากแตทําดวย
ประการใด ๆ เพ่ือใหทุกฝายกลายเปนหุนสวนทางสังคม (Social partnership) อันจะเปนนโยบายใน
การบริหารราชการแบบมีสวนรวม (participation) ท่ีเปดโอกาสใหประชาชนและเครือขายภาค
ประชาสังคมทุกภาคสวนเขามาเปนหุนสวน โดยการสรางกระบวนการความรวมมือและการมีสวนรวม
ของทุกฝาย เพ่ือทําใหเกิดการพัฒนาชุมชนทองถ่ินที่ย่ังยืนได ฉะน้ัน จึงอาจกลาวไดวา การกําหนด
นโยบายทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลท่ีมุงเนนหลักการสงเคราะหตามแนววิถีพุทธ ตาม
หลักการของ อัตถจริยา ในสังคหวัตถุ ๔ ยอมสงผลถึงการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบไปดวย
หลักธรรมาภิบาล เปนนโยบายท่ีแสดงออกถึงความจริงใจในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งเปน
นโยบายท่ียอมเอ้ือตอการพัฒนาการใหบริการท่ีเปนเลิศ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนได
อยางมีประสิทธิภาพ

สมานัตตตา หมายถึง การดํารงตนดวยความเสมอตนเสมอปลาย ตลอดถึงวางตน
เหมาะสมแกฐานะภาวะ บุคคล เหตุการณและส่ิงแวดลอม ดวยการวางตนใหเหมาะสมกับฐานะท่ีตนมี
อยูในสังคม และปฏิบัติตนอยางสมํ่าเสมอตอคนท้ังหลาย225 เสมอในสุขและทุกข คือ รวมสุขรวมทุกข
กัน รวมรับรูปญหา และรวมแกปญหาเพื่อประโยชนของสังคม เปนหลักสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความ
เสมอภาค เทาเทียม ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ในแงนโยบาย กลาวคือ ถาองคการบริหารสวนตําบลใด
นําหลักธรรมขอนี้ไปใชในการกําหนดนโยบายทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล กลาวคือใช
หลักธรรมนี้ในการวางแผนการพัฒนาตําบล องคการบริหารสวนตําบลน้ันยอมมีนโยบายท่ีกอ
ประโยชน ใหแกประชาชนทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน กระจายทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด
อยางเปนธรรมและคุมคา มีความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติหนาท่ี ใหบริการอยางเสมอตนเสมอปลาย 
แมจะมีการเปลี่ยนผูบริหารทองถ่ินก็ตาม226 ใหบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและประโยชนตอ
ประชาชนมากท่ีสุด คือการใหบริการโดยไมคํานึงถึงตัวบุคคล กลาวคือ เปนการใหบริการท่ีไมใช
อารมณและไมมีความชอบพอใครเปนพิเศษ แตทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตาม
หลักเกณฑท่ีมีอยูในสภาพท่ีเหมือนกัน ซึ่งหลักการนี้สอดคลองกับหลักการของ แม็กซ เวเบอร (Max 
Weber) ผูใหกําเนิดวิชารัฐประศาสนศาสตรในสายพฤติกรรมศาสตร227 ฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา 
การกําหนดนโยบายทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลท่ีมุงเนนหลักการใหวิถีพุทธ ตามแนวทาง
ของ สมานัตตตา ในสังคหวัตถุ ๔ ยอมสงผลถึงการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบไปดวยหลัก
ธรรมาภิบาล เปนนโยบายท่ีแสดงออกถึงความจริงใจในการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งเปนนโยบายท่ี
ยอมเอ้ือตอการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

224สัมภาษณ นายปรีชาพัทร วิเชียรสรรค, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

225สัมภาษณ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม), รองเจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ ผจล.วัดคลองโพธ์ิพระ
อารามหลวง จ.อุตรดิตถ, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

226สัมภาษณ นายนรินทร ไกรบุตร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย, ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

227สัมภาษณ นายอมร  กีรติสุนทร,  ผูอํานวยการศูนยบริการการฝกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๒๐๘ 

ดังนั้น จากการศึกษาการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และหลักสังคหวัตถุ ๔ 
สามารถสรุปถึงปจจัยท่ีมีผลตอการบริการเปนเลิศ  (Service Mind – SERV)  เพ่ือสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ไดดังนี้

๑) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานทาน ไดแก
๑.๑)มุงเนนอํานวยความสะดวกในการใชบริการในอบต. 
๑.๒) มีนโยบายท่ีมุงจัดสรรทรัพยากรในการใหบริการข้ันพื้นฐานอยางตอเนื่อง
๑.๓) มีนโยบายท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
๑.๔) มีนโยบายท่ีถูกตองตรงตอปญหาและความตองการของประชาชน 

๒) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานปยวาจา ไดแก
๒.๑) มุงเนนการใหบริการดวยกริยาทาทางท่ีเปนมิตร ยิ้มแยมแจมใส พูดจา

ไพเราะ แสดงการเอาใจใส สุภาพออนโยน 
๒.๒) การเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตําบล 
๒.๓) มีการจัดทําแผนดวยการใชกระบวนการจัดการองคความรู (KM) 
๒.๔) การยอมรับความคิดเห็นและใหความสําคัญกับความคิดเห็นของประชาชน 

ดวยการนําแผนประชาคมชุมชนไปใชปฏิบัติจริงโดยบรรจุลงในแผนพัฒนาตําบล 
๒.๕) มีนโยบายท่ีเนนการลดความขัดแยงในชุมชน เชน การสนับสนุนงานยุติธรรม

ชุมชน มีกิจกรรมที่สรางความสามัคคี ฯลฯ
๓) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานอัตถจริยา ไดแก

๓.๑) มีการกําหนดนโยบายท่ีมุงสรางความเขมแข็งของชุมชนในยุทธศาสตรการ
พัฒนาตําบล 

๓.๒) มีนโยบายท่ีเนนการสรางเครือขายภาคประชาชน เชน กลุมอาชีพสหกรณ 
และกลุมชมรมภายในชุมชนตาง ๆ 

๓.๓) มีนโยบายที่สนับสนุนการสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางเครือขายภาค
ประชาชน เชน การสรางสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชน ฯลฯ 

๓.๔) มีนโยบายท่ีเนนสรางและพัฒนาองคความรูในดานตาง ๆ ดวยกระบวนการ
ตาง ๆ เชน การสัมมนา การจัดอบรมใหความรูแกประชาชน

๔) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานสมานัตตตา ไดแก
๔.๑) อบต. มีแผน/โครงการ ท่ีกอประโยชน ใหแกประชาชนทุกคนอยางเสมอภาค

และเทาเทียม
๔.๒) อบต. มีแผน/โครงการ ท่ีสามารถกระจายทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดได

อยางเปนธรรมและคุมคา
๔.๓) อบต. มีแผน/โครงการ ในการใหบริการอยางเสมอตนเสมอปลาย แมจะมี

การเปลี่ยนผูบริหารทองถ่ิน
๔.๓) อบต. มีแผน/โครงการ ในการใหบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีการตรวจสอบประเมินผลเพ่ือแกไขปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอโดยทุกฝายมีสวนรวม



๒๐๙ 

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ท่ีเปนนักวิชาการผูมีผลงานดานการพัฒนาสมรรถนะฯ 
และผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา ในเขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัย รวมถึงผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูปฏิบัติงานระดับสูงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูนําทองท่ีและ
ผูนําในภาคสวนชุมชน ซ่ึงมีสวนในการสรางผลงานนวัตกรรม หรือมีความเปนเลิศ และหรือไดรับ
รางวัลตนแบบดานการสรางชุมชนเขมแข็ง  เปนที่ยอมรับจากหนวยงานและองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน ในเขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัยพอสรุปไดวาสังคหวัตถุธรรมคือหลักพุทธธรรมเพื่อเปนเครื่อง
ยึดเหนี่ยวน้ําใจ สมานไมตรีระหวางกัน ชวยใหบุคคลดํารงตนอยูไดในสังคมดวยความสุข เปนเครื่อง
สงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล ใหมีความเคารพนับถือกันตามสมควรแกฐานะ ชวยสงเสริม
ศีลธรรมและปองกันความประพฤติท่ีเสื่อมเสียในสังคม เปนหลักการในการประพฤติและบริหาร
ตนเองและองคกร เปนเครื่องประสานองคประกอบตาง ๆ ของสังคมใหคงรูปอยูและดําเนินไปไดดวยดี 
เปนธรรมเครื่องสนับสนุนความสามัคคีและความเขมแข็งของคนในสังคม โดยองคประกอบของ
หลักสังคหวัตถุธรรมดังกลาวมานั้น สามารถปลูกฝงทัศนคติดานการบริการเปนเลิศ  (Service Mind 
– SERV) ของผูปฏิบัติงานในองคการเปนธรรมท่ีมีสมรรถนะท่ีเอ้ือตอการบริหาร การปฏิบัติงาน และ
งานบริการ รวมท้ังงานบริหารจัดการดานนโยบายองคกรใหเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
อยางย่ิงในดานโครงสรางดานการใชอํานาจหนาท่ีหรือการกําหนดนโยบาย ซ่ึงโครงสรางนี ้นับเปนสวน
สําคัญในแงกระบวนการบริหาร (process of administration)  อันอาจมีผลตอการพัฒนาองคกรให
ประสบความสําเร็จได ดังนั้น การใหบริการโดยมีนโยบายทองถิ่นท่ีมุงเนนการพัฒนาโดยใชหลักสังคห
วัตถุธรรม ๔ เพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน จึงเปนการแสดงออกในดานการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือจัด
กระทําการใหบริการสาธารณะ ที่มุงหมายแกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นไดอยางถูกตองตรงจุด และย่ังยืนประกอบกับ นโยบายทองถิ่นท่ีดีท่ีสามารถจัดสรรทรัพยากร 
นําไปสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ยอมจะ
ไมเกิดข้ึน หากเนื้อหาของนโยบายท่ีเสนอและอนุมัติตรวจสอบโดยคณะผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถิ่น ไมมีกรอบแนวคิดเชิงสังคมเพ่ือมุงประโยชนสวนรวม หลักพุทธธรรมในสวนของหลักสังคห
วัตถุธรรม ๔ ประการน้ี จึงอาจเรียกไดวาเปนธรรมะท่ีนําไปพัฒนาสมรรถนะเพ่ือสงผลใหเกิดการ
กําหนดนโยบายสงเคราะหเพ่ือพัฒนาชุมชนได เพราะการมุงมองท่ีความท่ียั่งยืนจากภายใน มุงดีมุง
เจริญตอทุกคนในชุมชนนั่นเองดังน้ันจึงเห็นไดวา หลักธรรมสังคหวัตถุธรรม ๔ เปนหลักธรรมท่ีเอื้อตอ
การปรับกระบวนทัศนเสริมสมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

๔.๓.๒.๕ การประยุกตหลักพรหมวิหาร ๔ ไปใชสําหรับสมรรถนะหลักดานการทํางาน
เปนทีม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

การนําหลักพรหมวิหาร ๔ ไปใชสําหรับเสริมสรางสมรรถนะการทํางานเปนทีม 
(Teamwork – TW)  ในองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนจากแนวคิด
ของผู ใหขอมูลสําคัญสามารถสรุปจําแนกรายละเอียดของหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ทั้ ง ๔ 
องคประกอบ ตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลสําคัญไดดังนี้



๒๑๐ 

เมตตา หมายถึง ความรักใครปรารถนาดีตอกัน มีไมตรี ตอประชาชน ผูรวมงาน หรือผูอยู
ในบังคับบัญชา กลาวคือ ปรารถนาใหเขาเหลานั้นมีความสุข มีความจริงใจ ความรักความปรารถนาดี
ตอผูอ่ืน ไมมีเลหเหลี่ยม มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนดวยความเต็มใจ228 ดูไดจากสีหนาท่ีบงบอก คือ ย้ิมแยม
แจมใส ไมดูหม่ินผูอ่ืนหรือกาวราวตอผูใด มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีทัศนคติในเชิงบวก เอาใจใสชวยเหลือ
เก้ือกูลผูอ่ืนอยูเสมอ และดูจากการกระทําท่ีมุงหวังใหผูอ่ืนมีดียิ่งๆ ข้ึนไป ดวยความรัก ความหวังดี ท่ี
ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข229 ถาบุคลากรและพนักงานสวนทองถิ่นในองคการบริหารสวนตําบลใดมี
หลักธรรมขอนี้ กลาวคือใชหลักธรรมนี้ในการอยูรวมกันในองคการ ในการทํางานหรือบริหารจัดการใน
องคการบริหารสวนตําบลใด องคการบริหารสวนตําบลนั้นยอมมีประสิทธิภาพในการทํางานเปนอันดี 
เพราะบุคลากรและพนักงานสวนทองถิ่นในองคการบริหารสวนตําบลมีความรักและความหวังดีแกทุก
ฝายทุกภาคสวนในองคการ ไมวาจะเปนเพ่ือนสมาชิกสภาสวนทองถิ่น ไปจนถึงลูกจางสวนทองถ่ิน 
เปนผูมองแงดี หรือสวนดีของผูอ่ืน มีความปรารถนาใหเกิดความสุขความเจริญแกผูอ่ืน มีจิตอันแผ
ไมตรีและคิดทําประโยชนแกชุมชนและสังคม230 อยูเสมอ ๆ ฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา การท่ีบุคลากร
และพนักงานสวนทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลดํารงตนดวยหลักธรรมขอท่ีประกอบไปดวย
เมตตาเปนนิตย ยอมสงผลถึงการมีจิตสาธารณะในการพัฒนาชุมชนและสังคมและ ซึ่งเปนทัศนคติวิถี
ปฏิบัติการทํางานเปนทีม ท่ียอมเอ้ือตอการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพย่ิง231

กรุณา หมายถึง ความคิดความสงสาร คือชวยเหลือใหประชาชนใหพนจากความทุกข ใฝใจ
ในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความเดือดรอนของคนในชุมชนทองถ่ินท้ังหลายดวยความสงสาร232 ดวย
ความเห็นอกเห็นใจตอเพ่ือนมนุษยรวมโลก ยามเห็นผูอ่ืนมีความลําบากก็ทนอยูไมได ตองแสดงออกมา
ดวยการเขาชวยเหลือเจือจุน ดวยความเต็มใจเสมอ ในทํานองสุขก็สุขดวยนั่นเอง233 ถาบุคลากรและ
พนักงานสวนทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลใดมีหลักธรรมขอนี้ กลาวคือใชหลักธรรมนี้ในการอยู
รวมกันในองคการ ในการทํางานหรือบริหารจัดการในองคการบริหารสวนตําบลใด องคการบริหาร
สวนตําบลนั้นยอมมีประสิทธิภาพในการทํางานเปนอันดี เพราะบุคลากรและพนักงานสวนทองถ่ินใน
องคการบริหารสวนตําบลมีความสงสารเห็นใจ ปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกข  เม่ือเห็นภาคสวนใดใน

228สัมภาษณ พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร), รองเจาคณะภาค ๕ (พิษณุโลก, อุตรดิตถ, ตาก, 
สุโขทัย) จล.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

229สัมภาษณ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม), รองเจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ ผจล.วัดคลองโพธ์ิพระ
อารามหลวง จ.อุตรดิตถ, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

230สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

231สัมภาษณ นายวิชาญ มาแพ, นายกองคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

232สัมภาษณ นายนรินทร ไกรบุตร, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม จ.สุโขทัย, ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

233สัมภาษณ พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน จนฺทปฺโ), เจาคณะจังหวัดสุโขทัย จล.วัดราษฎรศรัทธา
ธรรมพระอารามหลวง จ.สุโขทัย, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๑ 

องคการ ตลอดถึงประชาชนและชุมชนประสบทุกข ความไมสบายกาย ไมสบายใจ เห็นประสบปญหา
จากการพัฒนาการบริการชุมชนทองถ่ินท่ีลมเหลวและไมตรงตอสาเหตุและความตองการตาง ๆ ตาม
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนั้น บุคลากรและพนักงานสวนทองถิ่นในองคการบริหาร
สวนตําบลนั้นยอมมีความสงสาร หวั่นใจ และคิดหาทางชวยใหเขาเหลานั่นพนจากทุกขไมเพิกเฉยตอ
ขอรองเรียนตาง ๆ ดวยวิถีทางตามหนาท่ีเพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขใหแกเขาเหลานั้น234 ดูไดจากการ
กลาตัดสินใจแกไขปญหา เขาใจปญหา เพ่ือมุงเขาถึงความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี  และ
ใหความสําคัญกับการลงพ้ืนท่ีดูแลปญหาในชุมชนอยางสมํ่าเสมอ235 ฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา การท่ี
บุคลากรและพนักงานสวนทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลดํารงตนดวยหลักธรรมขอท่ีประกอบไป
ดวยกรุณาเปนนิตย ยอมสงผลถึงการมีแรงขับของพลังจิตสาธารณะรวมกันในการพัฒนาชุมชนและ
สังคมอยางเต็มกําลังความสามารถ ซ่ึงเปนทัศนคติและวิถีปฏิบัติการทํางานเปนทีม ท่ียอมเอ้ือตอการ
พัฒนาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิง

มุทิตา หมายถึง ความรูสึกชื่นชมยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดีมีสุข มีความสุขดวยความจริงใจในเม่ือ
ผูอื่นประสบความสําเร็จความเจริญทั้งหลาย เปนธรรมท่ีทําลายความอิจฉาริษยาในคุณงามความดีของ
ผูอื่น อันเปนโทษทําลายความสามัคคีความเจริญของหมูคณะ236 ถาบุคลากรและพนักงานสวน
ทองถิ่นในองคการบริหารสวนตําบลใดมีหลักธรรมขอนี้ กลาวคือใชหลักธรรมนี้ในการอยูรวมกันใน
องคการ ในการทํางานหรือบริหารจัดการในองคการบริหารสวนตําบลใด องคการบริหารสวนตําบล
น้ันยอมมีประสิทธิภาพในการทํางานเปนอันดี เพราะบุคลากรและพนักงานสวนทองถ่ินในองคการ
บริหารสวนตําบลมีความรัก มีความจริงใจตอทุกภาคสวน ท้ังในผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล รวมไปถึงประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ ดวย
การสงเสริมใหทุกฝายมีโอกาสไดพัฒนาตนเอง เพ่ือนําเอาความรูความสามารถมาพัฒนาชุมชนทองถ่ิน
รวมกันอยางสรางสรรค โดยไมกลัววาคนอ่ืนจะข้ึนมาแขงขันกับตน ไมเปนผูกีดกันทํารายใคร หากแต
เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความสามารถเต็มท่ี และพลอยช่ืนชมยินดีในความกาวหนาของผูอื่น237

โดยเฉพาะอยางยิ่งในฝายการเมืองทองถ่ิน ก็ยอมจะเปนการเมืองเพื่อแสวงหาการพัฒนา มิใช
การเมืองเพ่ือแสวงหาอํานาจ238 ทําใหเปนการเมืองท่ีสอดคลองกับวิถีพัฒนาทองถ่ินท่ีควรจะเปน รวม
ไปถึงในฝายประชาชนในชุมชนทองถ่ินนั้น ๆ เม่ือบุคลากรและพนักงานสวนทองถิ่นในองคการบริหาร
สวนตําบลไมกีดกันการพัฒนาของชุมชนจากฐานราก แตไดนิยมสงเสริมการดําเนินงานภาคประชาชน 

234สัมภาษณ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม), รองเจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ ผจล.วัดคลองโพธ์ิพระ
อารามหลวง จ.อุตรดิตถ, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

235สัมภาษณ นายวิญู เคียนยี่คิ้ว, หัวหนากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
ตําบลยานยาว จังหวัดพิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

236สัมภาษณ พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร), รองเจาคณะภาค ๕ (พิษณุโลก, อุตรดิตถ, ตาก, 
สุโขทัย) จล.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

237สัมภาษณ นางสาวสมพร ขอนทอง, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคุยบานโอง จ.กําแพงเพชร, ๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๙. 

238สัมภาษณ นายไพฑูรย พรหมนอย, นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดอุตรดิตถ, ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 



๒๑๒ 

ใหชุมชนท้ังหลายรูเทาทันและเขมแข็งดวยการสนับสนุนทุนทางปญญา และสรางภาวะแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการสรางชุมชนเขมแข็ง และพ่ึงพาตนเองได239 ดวยการเปนผูใหการยอมรับนับถือศักยภาพของ
ชุมชน ใหการสนับสนุนทรัพยากร ใหการยกยอง แสดงความยินดีชื่นชม เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใน
การทํางานขององคกรชุมชนตาง ๆ เชน กลุมอาชีพของชุมชน, กลุมสัจจะออมทรัพย เปนตน โดยหวัง
ใหชุมชนสามารถยืนข้ึน และดํารงตนพ่ึงพากันไดดวยความเขมแข็งสามัคคีจากฐานราก240 ไมหวัง
เพียงแคคะแนนเสียงช่ัวคราว จากการพัฒนา การสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลโดยสวน
เดียว ที่ฉาบฉวยและไมยั่งยืน241 ยอมสงผลถึงการมีแรงขับของพลังจิตสาธารณะรวมกันในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมอยางเต็มกําลังความสามารถ ซ่ึงเปนทัศนคติและวิถีปฏิบัติการทํางานเปนทีม ท่ียอม
เอ้ือตอการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิง

อุเบกขา หมายถึง ความรูสึกวางเฉย สงบใจอยูได ความมีจิตเท่ียงตรง ไมเอนเอียงดวยอคติ
ท้ังหลาย มีความรัก ความชัง ความโกรธ และความไมรูเทาทัน เปนตน เปนผูปฏิบัติตามธรรมท่ี
พิจารณาวา ควรวางเฉยได เมื่อไดกระทําหนาท่ีตามสมควรแกการโดยสมบูรณแลว วางใจสงบเย็นได
เปน242 ซึ่งบุคลากรและพนักงานสวนทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลใดมีหลักธรรมขอนี้ กลาวคือ
ใชหลักธรรมน้ีในการอยูรวมกันในองคการ ในการทํางานหรือบริหารจัดการในองคการบริหารสวน
ตําบลใด องคการบริหารสวนตําบลนั้นยอมมีประสิทธิภาพในการทํางานเปนอันดี เพราะบุคลากรและ
พนักงานสวนทองถิ่นในองคการบริหารสวนตําบลมีความยุติธรรม รูเทาทันในทุกฝายทุกภาคสวน ท้ัง
ในผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล รวม
ไปถึงประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ ดํารงตนเปนกลาง ไมลําเอียงเขาขางคนใดคนหนึ่ง243 ดูไดจากการ
จัดสรรทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือการพัฒนาไดอยางยุติธรรม โปรงใส คุมคา เหมาะสม และเปนธรรมกับ
ทุกฝาย244 รวมทั้งยอมรับคําวิจารณโดยปราศจากอคติ ถูกก็กลาววาถูก ผิดก็กลาววาผิด ใหความ
ยุติธรรม เสมอภาพ เปนกลางในการปฏิบัติ พัฒนาชุมชนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันโดย
ปราศจากอคติ245  ฉะนั้น จึงอาจกลาวไดวา การท่ีบุคลากรและพนักงานสวนทองถิ่นในองคการ

239สัมภาษณ นายปรีชาพัทร วิเชียรสรรค, รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

240สัมภาษณ นายวิเชียร แสงสิน, ผูใหญบานหมูท่ี ๓ ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถิ่น
พ่ึงตนเอง ในเขตพื้นท่ีบริการองคการบริหารสวนตําบลนํ้าพ้ี จ.อุตรดิตถ, ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

241สัมภาษณ นายวันชัย บุญญา, ผูนํากลุมชุมชนตนแบบดานภูมิปญญาทองถ่ินพ่ึงตนเอง ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองคการบริหารสวนตําบลคลองกระจง จ.สุโขทัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

242สัมภาษณ พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร), รองเจาคณะภาค ๕ (พิษณุโลก, อุตรดิตถ, ตาก, 
สุโขทัย) จล.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

243สัมภาษณ นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

244สัมภาษณ นางสาวชนมปกรณ เพ็งศิริ, หัวหนาสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

245สัมภาษณ พระศรีปริยัติวิมล (ตึ๋ง ปริธมฺโม), รองเจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ ผจล.วัดคลองโพธ์ิพระ
อารามหลวง จ.อุตรดิตถ, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๒๑๓ 

บริหารสวนตําบลดํารงตนดวยหลักธรรมขอท่ีประกอบไปดวยอุเบกขาเปนนิตย ยอมสงผลถึงการมีจิต
สาธารณะในการพัฒนาชุมชนและสังคมอยางเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ ไมสรางความแตกตางในการ
พัฒนา ซึ่งเปนทัศนคติและวิถีปฏิบัติการทํางานเปนทีม ท่ียอมเอ้ือตอการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงย่ิง

ดังนั้น จากการศึกษาการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และหลักพรหมวิหาร ๔ 
สามารถสรุปถึงปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานเปนทีม (Teamwork – TW)  เพ่ือสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลตามหลักพรหมวิหาร ๔ ไดดังนี้

๑)ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานเมตตา ไดแก
๑.๑) มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนดวยความเต็มใจ มีมนุษยสัมพันธที่ดี
๑.๒) ไมดูหม่ินผูอ่ืนหรือกาวราว 
๑.๓) มีทัศนคติในเชิงบวก 
๑.๔) เอาใจใสชวยเหลือเก้ือกูลผูอ่ืนอยูเสมอ

๒) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานกรุณา ไดแก
๒.๑) เขาใจปญหา  
๒.๒) กลาตัดสินใจแกไขปญหาคลี่คลายแกไขขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนอยางสรางสรรค
๒.๓) เขาถึงความตองการของประชาชน 
๒.๔) ใหความสําคัญกับการลงพ้ืนที่เพ่ือประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดี

๓) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานมุทิตา ไดแก
๓.๑) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรชุมชน เชน กลุมอาชีพของชุมชน

, กลุมสัจจะออมทรัพย
๓.๒) ใหการยอมรับนับถือศักยภาพของชุมชน รับฟงคําเสนอแนะจากผูอ่ืน 
๓.๓) ไมกีดกันการพัฒนาของภาคสวนตาง ๆ 
๓.๔) ใหการยกยอง แสดงความยินดีช่ืนชม 

๔) ปจจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดานอุเบกขา ไดแก
๔.๑) การรับฟงคําตําหนิและพรอมท่ีจะแกไข 
๔.๒) การรูเทาทันในทุกฝายทุกภาคสวนมอบหมายงานไดตรงกับความรู

ความสามารถ
๔.๓) การใหความยุติธรรม เสมอภาพ เปนกลางในการปฏิบัติตอบุคลากรใน อบต.
๔.๔) การมุงพัฒนาชุมชนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันโดยปราศจากอคติ

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ท่ีเปนนักวิชาการผูมีผลงานดานการพัฒนาสมรรถนะฯ 
และผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา ในเขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัย รวมถึงผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูปฏิบัติงานระดับสูงในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูนําทองท่ีและ
ผูนําในภาคสวนชุมชน ซ่ึงมีสวนในการสรางผลงานนวัตกรรม หรือมีความเปนเลิศ และหรือไดรับ
รางวัลตนแบบดานการสรางชุมชนเขมแข็ง  เปนที่ยอมรับจากหนวยงานและองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน ในเขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัยพอสรุปไดวาพรหมวิหารธรรมคือหลักพุทธธรรมเพ่ือสรางวิธีคิด
การทํางานเปนทีม (Teamwork – TW) ดวยจิตสํานึกเพื่อประโยชนสวนรวม ซึ่งเริ่มจากการปลูกฝง



๒๑๔ 

ทัศนคติในการครองตนของบุคลากรและพนักงานสวนทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลอันเปน
ปจจัยภายในที่เอ้ือตอประโยชนแกผูไดรับผลจากการพัฒนา ทําใหบุคลากรและพนักงานสวนทองถ่ิน
ในองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีจิตสํานึกสาธารณะ และประพฤติตนโดยเห็นแกการทํางานเปนทีม
มุงหวังประโยชนสาธารณะ เห็นแกประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ เพราะมีความรักปรารถนาดีตอกัน มี
ความเยือกเย็น มุงหวังความเจริญความสุขสวัสดีของผูอ่ืน ท้ังในและนอกองคกร มีความสงสารลงมือ
ชวยพัฒนาใหชุมชนพนจากปญหา มีใจกวางขวางแมในยามสถานการณที่ชุมชนเติบโตประสบความ
เขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได และมีความยุติธรรม มุงพัฒนาชุมชนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันโดย
ปราศจากอคติ ดังน้ันจึงเห็นไดวา หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ นี้ เปนการปรับทัศนคติและวิถีปฏิบัติของ
หนวยงานภาครัฐตาง ๆ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับบุคลากรและพนักงานสวนทองถิ่นใน
องคการบริหารสวนตําบล ท่ียอมเอื้อตอการปรับกระบวนทัศนการพัฒนามุงการทํางานเปนทีมดวย
จิตสํานึกสาธารณะ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

สรุปไดวา หลักพุทธธรรม เปนปรัชญาเพ่ือสังคมท่ีเปนสากล ท่ีสามารถนํามาใชกับการปรับ
แนวคิดรากฐานในการบริหารจัดการในองคกรภาครัฐไดในทุกองคาพยพ เพื่อเช่ือมโยงสูการพัฒนา
สมรรถนะเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับตําบลไดดังนั้น 
หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (Applying Buddhadhamma for Local Government Development to Community 
Empowerment) จึงเกิดจากการหันกลับมามองจุดมุงหมายของการปกครองสวนทองถิ่นในทัศนะ
พระพุทธศาสนา หรืออาจเรียกไดวา การปกครองสวนทองถิ่นเชิงพุทธ คือ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนสวนหนึ่งของสังคมชุมชนชนบท ท่ีควรดํารงตนเปนผูสนับสนุนทุนทางปญญา และสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาในมิติตาง ๆ ของชุมชนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ินในมิติมนุษย มิติ
สังคม รวมท้ังมิติดานจิตใจใฝพัฒนา ท่ีทุกฝายมีความเขาใจในจุดมุงหมาย  และเอ้ือเฟอเก้ือกูลกันใน
การแบงปนพลังปญญา รวมกันกาวไปสูจุดหมายแหงความดีงาม คือเพ่ือใหทุกคนในชุมชนทองถ่ินมี
สวนรวมสรางความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในชุมชน (sustainable development) ไดอยางย่ังยืน

หลักพุทธธรรมในการปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนหลักการท่ีเอ้ือตอการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล เพ่ือเปาหมายสูงสุดที่สอดรับกับความหมายและแนวคิดตามจุดมุงหมายการกอตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-
๒๕๕๔) รวมท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ในดานการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในฐานราก ดังนั้น การเลือกเฟนนําหลักพุทธธรรม อัน
เปนสมรรถนะท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือสรางใหประชาชนมีจิตสํานึก
รวมกัน มีบทบาท และขีดความสามารถ ในการจัดการเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตของตน บน
พ้ืนฐานของสิทธิรวมกันอยางเทาเทียม และพ่ึงพาตนเองได โดยอาศัยองคกร กลไก กระบวนการ และ
กิจกรรมหลากหลาย ท่ีกลุมประชาชนและองคการบริหารสวนตําบลจัดข้ึน ในลักษณะหุนสวนชุมชน 
ท่ีเกิดจากความรัก ความสมานฉันท และเอื้ออาทรตอกัน โดยเนนการสรางเครือขายสังคมในแนวราบ 
เปนวิถีทางสังคม และเปนสังคมแหงกัลยาณมิตร ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในองคาพยพตาง ๆ ใน
องคการบริหารสวนตําบล มาเปนเครื่องกํากับใชควบคูกับสมรรถนะหลักท้ัง ๕ ดาน ตามหนังสือ



๒๑๕ 

สํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และตามบัญชีความรู ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีจําเปน แนบทายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗  ในการบริหารและปฏิบัติหนาท่ีในองคการบริหารสวนตําบล จึงอาจเปนสวนหนึ่งท่ีจะอํานวย
ใหเกิดการพัฒนาชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ได

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงไดมุงหันกลับมานําหลักปรัชญาแหงพระพุทธศาสนา อันไดแกหลักพุทธ
ธรรม ซ่ึงถูกแสดงและยังคงอยูคูกับสังคมโลกมากวา ๒,๖๐๐ ป มาพัฒนาและตอยอดกับแนวทางการ
วิจัย เพ่ือปรับใชสรางเปนหลักฐานคิดในการพัฒนาโดยกําหนดหัวขอการใชหลักพุทธธรรมตาม
วัตถุประสงค เพ่ือนําไปศึกษาองคประกอบสมรรถนะท่ีมีอิทธิผลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ดวยกระบวนการวิจัยภาคสนามเพื่อคนหาขอมูลเชิงประจักษ โดยไดอาศัยการยืนยันแนวทาง
พุทธธรรมจากผูใหขอมูลสําคัญดังกลาว และจากการกําหนดควบคูกับสมรรถนะหลักทั้ง ๕ ดาน ใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อจําแนกหลักธรรมท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการประยุกตใช
สําหรับสมรรถนะหลักตาง ๆ ดังกลาว เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน แบงเปน การมุง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation – ACH)  ใชหลักอิทธิบาท ๔, การยึดม่ันในความถูกตอง
และจริยธรรม (Integrity – ING)  ใชหลักฆราวาสธรรม ๔, ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
(Organizational Awareness-OA) ใชหลักภาวนา ๔, การบริการเปนเลิศ  (Service Mind – SERV)
ใชหลักสังคหวัตถุ ๔ และการทํางานเปนทีม (Teamwork – TW) ใชหลัก พรหมวิหาร ๔ ตามลําดับ
เพ่ือการศึกษา และนําเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ให
เสริมสมรรถนะในการแกไขปญหาและการพัฒนาชุมชนแบบองครวม โดยบูรณาการกับทัศนคติและ
แนวปฏิบัติท่ีถูกตองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งของ
ชุมชนตอไปซ่ึงสิ่งนี้ นับเปนพ้ืนฐานสําคัญจากภายในท่ีจําเปนตองสรางข้ึน เพ่ือใหเอ้ือตอสมรรถนะใน
การพัฒนาท่ีมุงการเสริมสรางความอยูเย็นเปนสุขในสังคมไทยใหมีความม่ันคงและยั่งยืนไดตอไป



๒๑๖ 

ตารางที่ ๔.๗     แสดงสรุปหลักพุทธธรรมท่ีมีสาระสอดคลองกับสมรรถนะหลักองคการบริหารสวน
ตําบล ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

คําอธิบาย
หลักพุทธธรรม 

คําอธิบาย
คูมือสมรรถนะหลักสําหรับขาราชการสวนทองถ่ิน246

อิทธิบาท ๔ คือธรรมเปนเครื่องบรรลุความ
รุงเรืองหรือความสําเร็จ เปนวิธีและหนทาง
นําไปสูความสําเร็จในหนาท่ีการงานตาง ๆ 
ตามท่ีมุงหวังไว ใหประสบความสําเร็จ เกิด
ความไพบูลยม่ันคงรุงเรืองไดในท่ีสุด 

การมุงผลสัมฤทธิ์คือความมุงม่ันจะปฏิบัติราชการใหดี
หรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู  โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผล
การปฏิบั ติงานท่ีผานมาของตนเอง  หรือเกณฑวัด
ผลสัมฤทธิ์ที่สวนหนวยงานกําหนดข้ึน อีกท้ังยังหมาย
รวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียากและทาทายชนิดท่ีไมเคย
มีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 

ฆราวาสธรรม ๔ เปนธรรมเปนเครื่องกํากับ
พัฒนาชีวิตสําหรับการอยูรวมกันในหนวย
สังคมกับผูคนในทุก ๆ ระดับ ท้ังในระดับ
ครอบครัวและชุมชน และเปนหลักธรรม
สําหรับกํากับความประพฤติตอบุคคลอ่ืนใน
สังคมใหดําเนินไปโดยชอบ 

การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม คือการครอง
ตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมท้ังตามหลัก
กฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักการ
แนวทางในวิ ชาชีพของตนโดยมุ งประโยชนของ
ประเทศชาติมากกวา ประโยชนสวนตน  ท้ังน้ีเพ่ือธํารง
รักษาศักด์ิศรีแหงอาชีพ  อีกทั้งเพื่อเปนกําลังสําคัญใน
การสนับสนุนผลักดันใหภารกิจหลักภาครัฐบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไว

ภาวนา ๔ คือธรรมเครื่องพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย  ด ว ย ก า ร ฝ ก ฝน อบร ม ใ ห เ กิ ด
คุณสมบัติภายในตน ท่ีจําเปนตองมีสําหรับ
กํากับคุณบทของบุคลใหดําเนินไปโดยชอบ 
เก้ือกูลตอสังคมชุมชน ถูกตรงตอทํานอง
คลองธรรม เพ่ือใหไดชื่อวาดําเนินชีวิตได
อยางสมบูรณหมดจด 

ความเขาใจในองคกรและระบบงาน  คือความ
ขวนขวาย สนใจใฝรู เพ่ือสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรู
ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย  
ดวยการศึกษา คนควาหาความรู พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง อีกท้ังรูจักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใชความรู
เชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆเขากับการปฏิบัติงานให
เกิดผลสัมฤทธิ์

สังคหวัตถุ ๔ คือธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว
นํ้าใจ สมานไมตรีระหวางกัน ชวยใหบุคคล
ดํารงตนอยูไดในสังคมดวยความสุข เปน
เครื่องสงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล 
เปนเคร่ืองประสานองคประกอบตาง ๆ ของ
สังคมใหคงรูปอยูและดําเนินไปไดดวยดี 

การบริการเปนเลิศ คือ ความมุงม่ัน ความต้ังใจ และ
ความพยายามท่ีจะใหบริการแกผูขอรับบริการจากงาน
ในหนาท่ีราชการของตนหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของ ที่ตนเอง
สามารถท่ีจะใหบริการได บริการท่ีดี จึงเปนการกระทํา
โดยไมเลือกกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปนประชาชนผูมา
ติดตอ ขาราชการท้ังในสังกัดเดียวกันหรือตางสังกัด 

246ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และตามบัญชีความรู 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปน แนบทายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๔) ลงวนัที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๒๑๗ 

คําอธิบาย
หลักพุทธธรรม 

คําอธิบาย
คูมือสมรรถนะหลักสําหรับขาราชการสวนทองถ่ิน246

เปนธรรมเครื่องสนับสนุนความสามัคคีและ
ความเขมแข็งของคนในสังคม 

หรือหนวยงานท่ีติดตอขอรับบริการ เปนการใหบริการ
ในหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดจากจิตสํานึกของผูใหบริการและ
จิตสํานึกของความเปนขาราชการท่ีดี

พรหมวิหาร ๔ คือธรรมเครื่องอยูอยาง
ประเสริฐของผูเปนใหญ คุณธรรมอันควรมี
ไวประจําใจสําหรับประพฤติปฏิบัติของผูมี
อํ านาจ ผู เปน ใหญใน กิจการท้ั งหลาย 
รวมท้ังผูมีอํานาจในการจัดสรรทรัพยากร
ตาง ๆ ท่ีจําเปนตองปฏิบัติสําหรับกํากับ
ความประพฤติใหดําเนินไปโดยชอบ เก้ือกูล
ตอสังคมชุมชน ถูกตรงตอทํานองคลอง
ธรรม 

การทํางานเปนทีม หมายถึง ความต้ังใจและความพรอม
ท่ีจะทํางานรวมกับผู อ่ืน หรือเปนสวนหนึ่ งของทีม 
หนวยงาน หรือสวนราชการ โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปน
สมาชิก ไมจําเปนท่ีจะตองอยูในฐานะหรือตําแหนง
หัวหนาทีมแตเพียงตําแหนงเดียว ความเปนสมาชิกใน
ทีมดังกลาว หมายความ รวมถึงความสามารถในการ
สรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีมดวย 

ตารางที่ ๔.๗ แสดงสรุปหลักพุทธธรรมท่ีมีสาระสอดคลอง (ตอ)



๒๑๘ 

๔.๔ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
 จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวาผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนวทางการวิจัยเพ่ือมุง
พัฒนา สังเคราะหและปรับประยุกตสรางแนวทางการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล โดย
ข้ันแรกจะตองมีการกําหนดสมรรถนะหลัก ตามระบบจําแนกตําแหนงของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ิน ท้ัง ๕ ดาน โดยบูรณาการกับแนวทางการพัฒนาคูกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มี
สาระสอดคลองกับสมรรถนะหลักองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ตามความเห็นจากผูใหขอมูลสําคัญ รวมท้ังจําเปนย่ิงท่ีจะตองมีการศึกษา "ความตองการจําเปน" หรือ 
Needs ในองคการบริหารสวนตําบล จากผลการวิจัยเชิงประจักษ แลวจึงนํามาสรางโมเดลสมรรถนะ 
เพ่ือใหพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง เปนท่ียอมรับ และตรงตอความตองการจําเปนในบริบทปจจุบันและอนาคตไดตอไปอยางไรก็
ดี เพ่ือเสริมความจําเปนตามวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยจึงไดเลือกใชการวิจัยเชิงปริมาณรวมดวย 
เพ่ือลดแนวโนมความความลําเอียงของขอมูล สรางความมั่นใจในการใชไดของผลที่ไดจากการศึกษา
เชิงคุณภาพเพ่ือยืนยันสนับสนุนใหขอมูลเชิงคุณภาพมีความถูกตองนาเชื่อถือมากย่ิงข้ึน ทําใหงานวิจัย
น้ี เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) จึงมีความจําเปนย่ิง ที่จะตองมีการศึกษา
เชิงปริมาณตอไป เพ่ือสามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัยไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึน
 ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงนําผลที่ไดจากการศึกษาเชิงคุณภาพ มาสรางแบบสอบถาม
(Questionnaire)และนําไปรวบรวมขอมูลจากประชากร จํานวน ๓๓๕ ชุดและวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตรโดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไปพรอมกัน 
เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปน สําหรับการหาลักษณะรวม (Common Character) และขอสรุปรวม 
(Common Conclusion)  ความเปนไปไดของแนวทางพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
องคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งไดในข้ันตอนสุดทาย ซึ่งผลการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณนั้น ผูวิจัยนําเสนอดังตอไปนี้

๔.๔.๑ ผลการวิเคราะห ระดับความคิดเห็นและความเขาใจท่ัวไป ตอแนวคิดพุทธ
บูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
    การศึกษาขอมูลระดับความคิดเห็นและความเขาใจท่ัวไป ตอแนวคิดพุทธบูรณาการเพ่ือ
การพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งไดศึกษาขอมูลในพ้ืนท่ี
เขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘ ไดแก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต) ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนลาง ๕ จังหวัด ไดแกจังหวัดอุตรดิตถ, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดกําแพงเพชร และ
จังหวัดพิจิตร รวมจํานวน ๓๓๕ คน ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นและความเขาใจท่ัวไป ตอ
แนวคิดพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็งมีรายละเอียดดังในตารางท่ี ๔.๘



๒๑๙ 

ตารางที่ ๔.๘  จํานวน และคารอยละของระดับความคิดเห็นและความเขาใจท่ัวไป ตอแนวคิด 
พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง

(n=๓๓๕)
    ระดับความคิดเห็นและความเขาใจท่ัวไป  จํานวน  รอยละ
ขอมูลองคการบริหารสวนตําบลของผูตอบแบบสอบถาม

องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก  ๘  ๒.๔๔ 
องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง  ๒๙๕  ๘๘.๐
องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ  ๓๒  ๙.๕๕

  รวม ๓๓๕ ๑๐๐.๐
    การรับรูนโยบายองคการบริหารสวนตําบล

มีนโยบายหรือแผนงานท่ีมุงสรางความเขมแข็งของชุมชน ๓๓๕  ๑๐๐.๐ 
ไมมีนโยบายหรือแผนงานท่ีมุงสรางความเขมแข็งของชุมชน    ๐  ๐
ไมมีแนใจวามีนโยบายหรือแผนงานฯ      ๐  ๐

  รวม ๓๓๕ ๑๐๐.๐
ความคิดเห็นทั่วไปตอความเขมแข็งของชุมชน 

เคยไดยินและเขาใจเก่ียวกับ “ความเขมแข็งของชุมชน” ๓๒๓  ๙๖.๔๒
เคยไดยิน แตไมเขาใจเก่ียวกับ “ความเขมแข็งของชุมชน”  ๑๒  ๓.๕๘ 
ไมเคยไดยินและไมเขาใจเก่ียวกับ “ความเขมแข็งของชุมชน” ๐       ๐

  รวม ๓๓๕ ๑๐๐.๐
ความคาดหวังทั่วไปตอองคการบริหารสวนตําบล 
 อบต.เปนภาคสวนสําคัญในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ๓๓๒  ๙๙.๑๑
 อบต.ไมเปนภาคสวนสําคัญในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ๓  ๐.๘๙
  รวม ๓๓๕ ๑๐๐.๐
    ภาคสวนที่ควรมีหนาที่หลักในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ ๒๙๗  ๘๘.๖
ภาคราชการอ่ืน ๆ ๒๔๗  ๗๓.๗
องคกรเอกชน ๒๐๖  ๖๑.๔
ผูนําชุมชน ๓๐๒  ๙๐.๑
สมาชิกในชุมชน ๒๘๓  ๘๔.๔
อ่ืนๆ ๑๓๘  ๔๑.๑

รวม ๓๓๕ ๑๐๐.๐



๒๒๐ 

(n=๓๓๕)
    ระดับความคิดเห็นและความเขาใจท่ัวไป  จํานวน  รอยละ
เคยไดยินและเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะหรือไม

เคยไดยิน และเขาใจ เก่ียวกับ “การพัฒนาสมรรถนะ” ๒๗๗  ๘๒.๖
เคยไดยิน แตไมเขาใจ เก่ียวกับ “การพัฒนาสมรรถนะ” ๕๔  ๑๖.๑
ไมเคยไดยิน และไมเขาใจ เก่ียวกับ “การพัฒนาสมรรถนะ”    ๔  ๑.๓๐

  รวม ๓๓๕ ๑๐๐.๐
ความเขาใจทั่วไปตอแนวคิดสมรรถนะ

สมรรถนะหมายความวา ความสามารถ     ๒๘๘   ๘๕.๙
สมรรถนะหมายความวา ความรู ๒๑๙   ๖๕.๓ 
สมรรถนะหมายความวา ทักษะ ๒๓๒   ๖๙.๒ 
สมรรถนะหมายความวา คุณลักษณะสวนบุคคล ๑๗๑   ๕๑.๐

  รวม ๓๓๕ ๑๐๐.๐
สมรรถนะหลักที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
สามารถนํามาใชบูรณาการในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดมากนอยเพียงใด

ชวยไดอยางมาก ๒๐๘          ๖๓.๓๔ 
ชวยไดพอสมควร ๑๐๖  ๓๑.๖ 
ชวยไดเล็กนอย ๑๔  ๔.๑๗ 
ชวยไมไดเลย    ๓  ๐.๘๙

  รวม ๓๓๕ ๑๐๐.๐
หลักพุทธธรรม สามารถนํามาใชบูรณาการในการพัฒนาสมรรถนะ 
ขององคการบริหารสวนตําบลไดมากนอยเพียงใด

ชวยไดอยางมาก ๒๕๘  ๗๗.๐
ชวยไดพอสมควร   ๗๔  ๒๒.๐
ชวยไดเล็กนอย     ๓    ๑.๐
ชวยไมไดเลย    ๐       ๐

  รวม ๓๓๕ ๑๐๐.๐
การพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบลโดยใชหลักพุทธธรรมรวมกับสมรรถนะหลัก  
เปนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีควรจะเปนในอนาคต 

ใช ๓๓๕  ๑๐๐.๐ 
ไมใช     ๐      ๐

รวม ๓๓๕ ๑๐๐.๐

ตารางที่ ๔.๘    จํานวน และคารอยละของระดับความคิดเห็นและความเขาใจท่ัวไป ตอแนวคิด
พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (ตอ)



๒๒๑ 

(n=๓๓๕)
    ระดับความคิดเห็นและความเขาใจท่ัวไป  จํานวน  รอยละ

การพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบลเชิงพุทธบูรณาการ  
เพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ควรเปนหนาท่ีของใครจึงจะเหมาะสม 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ๑๔๖  ๔๓.๕ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ๒๗๘  ๘๒.๙ 
มหาเถรสมาคม   ๑๕๒  ๔๕.๓ 
ประชาชนท่ัวไป  ๑๙๖  ๕๘.๕ 
กรมการพัฒนาชุมชน ๑๒๙  ๓๘.๕
มหาวิทยาลัยสงฆ ๑๔๒  ๔๒.๓
อ่ืนๆ ๖๑  ๑๘.๒

รวม ๓๓๕  ๑๐๐.๐

 จากตารางท่ี ๔.๘ พบวาปลัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต) ในเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ 
และ ๑๘  พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญ เปนองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดกลาง จํานวน ๒๙๕ แหง คิดเปนรอยละ ๘๘.๐ เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ 
จํานวน ๓๒ แหง คิดเปนรอยละ ๙.๕๕ และเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก  จํานวน ๘ แหง 
คิดเปนรอยละ ๒.๓๘
 การรับรูนโยบายองคการบริหารสวนตําบล ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต) ในเขต
ตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘  พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญ มีนโยบายหรือ
แผนงานท่ีมุงสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน ๓๓๕ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐
 ความคิดเห็นท่ัวไปตอความเขมแข็งของชุมชน ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต) ใน
เขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘  พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญ เคยไดยิน
และเขาใจ เก่ียวกับ “ความเขมแข็งของชุมชน” จํานวน ๓๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๙๖.๔ และเคยได
ยิน แตไมเขาใจ เก่ียวกับ “ความเขมแข็งของชุมชน”  จํานวน ๑๒  คน คิดเปนรอยละ ๓.๕๘
     ความคาดหวังท่ัวไปตอองคการบริหารสวนตําบล ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(อบต) ในเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘  พื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญ 
คาดหวังวา อบต.เปนภาคสวนสําคัญ ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน จํานวน ๓๓๒ คน คิด
เปนรอยละ ๙๙.๑๐ และ ไมไดคาดหวังวา อบต. เปนภาคสวนสําคัญ ในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน จํานวน  ๓ คน คิดเปนรอยละ ๐.๘๙
 ความคาดหวังตอภาคสวนท่ีควรมีหนาท่ีหลักในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ของ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต) ในเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘  พื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง 
ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญคือ ผูนําชุมชน จํานวน ๓๐๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๐.๑ รองลงมาคือ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ จํานวน ๒๙๗  คน คิดเปนรอยละ   ๘๘.๖ และภาคสวนอ่ืนๆ 
มีจํานวนนอยที่สุด คือ ๑๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๑.๑

ตารางที่ ๔.๘  จํานวน และคารอยละของระดับความคิดเห็นและความเขาใจท่ัวไป ตอแนวคิด
พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (ตอ)



๒๒๒ 

การรับรูและความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะ ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(อบต) ในเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘  พื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญ
คือ เคยไดยิน และเขาใจ เก่ียวกับ “การพัฒนาสมรรถนะ” จํานวน ๒๗๗ คน คิดเปนรอยละ ๘๒.๖ 
รองลงมาคือ เคยไดยิน แตไมเขาใจ เก่ียวกับ “การพัฒนาสมรรถนะ” จํานวน ๕๔ คน คิดเปนรอยละ 
๑๖.๑ และไมเคยไดยิน และไมเขาใจเก่ียวกับ “การพัฒนาสมรรถนะ” จํานวน  ๔ คน คิดเปนรอยละ 
๑.๑๙

ความเขาใจท่ัวไปตอแนวคิดสมรรถนะ ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต) ในเขต
ตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘  พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญคือ  สมรรถนะ
หมายความวา ความสามารถ จํานวน ๒๘๘ คน คิดเปนรอยละ ๘๕.๙ รองลงมาคือ สมรรถนะ
หมายความวาทักษะ  จํานวน ๒๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๙ .๒ และสมรรถนะหมายความวา 
คุณลักษณะสวนบุคคล มีจํานวนนอยท่ีสุด คือ ๑๗๑ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๐

    สําหรับขอคําถาม สมรรถนะหลักท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน สามารถนํามาใชบูรณาการในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดมากนอยเพียงใด ของ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต) ในเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘  พื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง 
ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญคือ ชวยไดอยางมาก จํานวน ๒๐๘ คน คิดเปนรอยละ ๖๒.๐ รองลงมา
คือ ชวยไดพอสมควร จํานวน ๑๐๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๑.๖ และ ชวยไมไดเลย มีจํานวนนอยท่ีสุด 
คือ ๓ คน คิดเปนรอยละ ๐.๘๙

    สําหรับขอคําถาม หลักพุทธธรรม สามารถนํามาใชบูรณาการในการพัฒนาสมรรถนะของ
องคการบริหารสวนตําบลไดมากนอยเพียงใด ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต) ในเขตตรวจ
ราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘  พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญคือ ชวยไดอยางมาก 
จํานวน ๒๕๘ คน คิดเปนรอยละ ๗๗.๐ รองลงมาคือ ชวยไดพอสมควร จํานวน ๗๔ คน คิดเปนรอย
ละ ๒๒.๐ และชวยไดเล็กนอย จํานวน  ๓ คน คิดเปนรอยละ ๐.๘๙

    สําหรับขอคําถาม การพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล โดยใชหลักพุทธธรรม
รวมกับสมรรถนะหลัก เปนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีควร
จะเปนในอนาคต ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต) ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘  
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญคือ ใช จํานวน ๓๓๕ คน คิดเปนรอยละ 
๑๐๐.๐

สําหรับขอคําถาม การพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบลเชิงพุทธบูรณาการ เพ่ือการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ควรเปนหนาท่ีของใครจึงจะเหมาะสม ของปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(อบต) ในเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘  พื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญ
คือ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํานวน ๒๗๘ คน คิดเปนรอยละ ๘๒.๙ รองลงมาคือ ประชาชน
ท่ัวไปจํานวน ๑๙๖ คน คิดเปนรอยละ ๕๘.๕ และรองลงมาคือ มหาเถรสมาคม จํานวน ๑๕๒ คน คิด
เปนรอยละ ๔๕.๓ และ อื่นๆ มีจํานวนนอยท่ีสุด คือ ๖๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๘.๒



๒๒๓ 

๔.๔.๒ ผลการวิเคราะห ระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค และ
การประเมินความตองการจําเปนในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบล 
ตามแนวพระพุทธศาสนา

    การศึกษาขอมูลระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค และการประเมิน
ความตองการจําเปน ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบล ตามแนว
พระพุทธศาสนาไดศึกษาขอมูลในพื้นท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘ ไดแก ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล (อบต) ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง ๕ จังหวัด ไดแกจังหวัดอุตรดิตถ, จังหวัดพิษณุโลก, 
จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร รวมจํานวน ๓๓๕ คน ผลการวิเคราะหระดับ
สมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค และการประเมินความตองการจําเปน ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนาแสดงดวยคาเฉลี่ย
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และประเมินความตองการจําเปนโดยเรียงลําดับของผลตางของคะแนน
เฉลี่ยโดยใชดัชนี Modified Priority Needs Index (PNI Modified) มีรายละเอียดดังในตารางท่ี ๔.๙ – 
๔.๑๓



ตารางที่ ๔.๙  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค และการประเมินความตองการจําเปน 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา โดยภาพรวม       

(n=๓๓๕)

ดาน
ระดับสมรรถนะ ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง  

ขององคการบริหารสวนตําบล  
ตามแนวพระพุทธศาสนา

ระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค ความตองการจําเปน

X S.D ความ 
หมาย

X S.D ความ 
หมาย

PNI 
Modified

ลําดับ

๑ สมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์  
(Achievement Motivation) 

๓.๖๓๔ ๐.๖๑๕ มาก ๔.๓๓๖ ๐.๓๘๘ มาก ๐.๑๙๓๑ ๔

๒ สมรรถนะหลักดานการยึดมั่นในความถูกตองและ
จริยธรรม (Integrity) 

๓.๙๕๗ ๐.๖๒๐ มาก ๔.๔๐๙ ๐.๔๕๔ มาก ๐.๑๑๔๒ ๕

๓ สมรรถนะหลักดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
(Organizational Awareness) 

๓.๕๐๕ ๐.๕๖๗ มาก ๔.๓๙๗ ๐.๕๖๓ มาก ๐.๒๕๔๔ ๑

๔ สมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ (Service Mind) ๓.๗๐๐ ๐.๕๙๒ มาก ๔.๕๑๔ ๐.๔๓๙ มากที่สุด ๐.๒๑๙๗ ๒
๕ สมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม (Teamwork) ๓.๕๔๐ ๐.๗๕๐ มาก ๔.๒๔๕ ๐.๔๗๗ มาก ๐.๑๙๙๑ ๓

ภาพรวม ๓.๖๖ ๐.๖๒๘ มาก ๔.๓๘๐ ๐.๔๖๔ มาก ๐.๑๙๖๑ - 



จากตารางท่ี ๔.๙ พบวา เม่ือพิจารณาในภาพรวม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต) ใน
เขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัย ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘ ภาคเหนือตอนลาง ๕ จังหวัด 
ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะปจจุบันในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งของ
องคการบริหารสวนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ทุกดานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๓.๖๖, 
S.D. = ๐.๖๒๘) และเม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา ความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะปจจุบันในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ดานสมรรถนะหลัก
ดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ( Integrity) มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๓.๙๕๗, S.D.  
= ๐.๖๒๐) รองลงมาคือ ดานสมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ (Service Mind)( X =๓.๗๐๐, 
S.D. = ๐.๕๙๒) สวนคาเฉล่ียตํ่าสุด ( X =๓.๕๐๕, S.D. = ๐.๕๖๗) ในดานสมรรถนะหลักดานความ
เขาใจในองคกรและระบบงาน (Organizational Awareness) 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา ทุกดานโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๔.๓๘๐, S.D. = ๐.๔๖๔) และเม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา ความ
คิดเห็นตอระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบล
ตามแนวพระพุทธศาสนา ดานสมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ (Service Mind) คาเฉลี่ยสูงสุด 
( X =๔.๕๑๔, S.D. = ๐.๔๓๙) รองลงมาคือ ดานสมรรถนะหลักดานการยึดม่ันในความถูกตองและ
จริยธรรม (Integrity)( X =๔.๔๐๙, S.D. = ๐.๔๕๔) สวนคาเฉล่ียตํ่าสุด ( X =๔.๒๔๕, S.D.  
= ๐.๔๗๗) ในดานสมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม (Teamwork) 

เ ม่ือพิจารณาความตองการจํา เปนในการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค  ตามแนว
พระพุทธศาสนา ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบล ในภาพรวม ๓ ลําดับ
แรก คือสมรรถนะหลักดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน (Organizational Awareness) 
รองลงมาคือสมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ (Service Mind)  และสมรรถนะหลักดานการ
ทํางานเปนทีม (Teamwork) 

๒๒๕ 



ตารางที่ ๔.๑๐ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค และการประเมินความตองการจําเปน 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา ดานสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)

(n=๓๓๕)

ขอ

ระดับสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)

ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ของ 
องคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค ความตองการจําเปน

X S.D ความ 
หมาย

X S.D ความ 
หมาย

PNI 
Modified

ลําดับ

๑ บุคลากร อ.บ.ต. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคญัของทองถิ่น
มาจัดทําฐานขอมูลเพื่อจัดทําแผนงาน เพื่อการเสรมิสรางชุมชน
เขมแข็งเชิงรุก (ฉันทะ)

๔.๐๗ .๘๗๖ มาก ๔.๕๒ .๕๐๐ มากที่สุด ๐.๑๑๐๕ ๙

๒ ผูบริหาร อบต. เนนกําหนดเปาหมายที่ทาทายและเปนไปไดยาก 
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร เพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
(ฉันทะ)

๓.๓๐ .๗๖๖ ปานกลาง ๓.๙๗ .๗๘๗ มาก ๐.๒๐๓๐ ๔

๓ บุคลากร อ.บ.ต.ของทานมีการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
เพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เปนไปตามขั้นตอนที่ไดวางไว 
และทันเวลาที่กําหนด (วิริยะ)

๓.๘๕ .๗๐๙ มาก ๔.๓๔ .๔๗๔ มาก ๐.๑๒๗๒ ๘

๔ ผูบริหาร อบต. เนนการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง โดยคุมคา ประหยัด และบรรลุ
วัตถุประสงคตามเปาหมาย (วิริยะ)

๓.๗๐ .๗๖๓ มาก ๔.๒๙ .๗๐๔ มาก ๐.๑๕๙๔ ๕



๒๒๗ 

ขอ

ระดับสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)

ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ของ 
องคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค ความตองการจําเปน

X S.D ความ 
หมาย

X S.D ความ 
หมาย

PNI 
Modified

ลําดับ

๕ บุคลากร อบต. มีใจผักใฝตรวจสอบการดําเนินงานระหวางการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการเพื่อการเสรมิสรางชุมชน
เขมแข็ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐาน ดวยตนเองอยาง
สม่ําเสมอ (จิตตะ) 

๓.๖๕ .๙๔๕ มาก ๔.๑๙ .๖๗๑ มาก ๐.๑๔๗๙ ๗

๖ ผูบริหาร อบต. มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลโครงการ
เพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวม เปนระยะจนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม (จิต
ตะ)

๓.๖๐ .๘๘๙ มาก ๔.๔๒ .๖๖๙ มาก ๐.๒๒๗๗ ๒

๗ บุคลากร อบต. มีการประเมินผลไดผลเสยี และผูบริหาร 
ดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake 
Holder) ตามการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (วิมังสา)  

๓.๐๓ ๑.๐๕ ปานกลาง ๔.๔๔ .๖๕๓ มาก ๐.๔๖๕๓ ๑

๘ ผูบริหาร ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชน นําไปสูการแกไขปญหา
ของประชาชนในทองถิ่น ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งไดอยาง
ยั่งยืน (วิมังสา)

๓.๗๑ .๙๘๓ มาก ๔.๔๘ .๕๘๓ มาก ๐.๒๐๗๕ ๓

ตารางที่ ๔.๑๐ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค (ตอ)



๒๒๘ 

ขอ

ระดับสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)

ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ของ 
องคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค ความตองการจําเปน

X S.D ความ 
หมาย

X S.D ความ 
หมาย

PNI 
Modified

ลําดับ

๙ ผูบริหาร นําผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง ในรอบป ไปสูการกําหนดนโยบายและวางแผนในปตอไป 
(วิมังสา)

๓.๘๐ .๗๔๓ มาก ๔.๓๘ .๖๖๓ มาก ๐.๑๕๒๖ ๖

ภาพรวม ๓.๖๓ ๐.๘๕ มาก ๔.๓๓ ๐.๖๓ มาก ๐.๑๙๓๑ -

ตารางที่ ๔.๑๐ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค (ตอ)



จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบวา เม่ือพิจารณาในภาพรวม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต) 
ในเขตพื้นท่ี ๆ ทําการวิจัย ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘ภาคเหนือตอนลาง ๕ จังหวัด 
ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะปจจุบันในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งของ
องคการบริหารสวนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ดานสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๓.๖๓, S.D. = ๐.๘๕) และเมื่อ
จําแนกเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะปจจุบันในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งของ
องคการบริหารสวนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ดานสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation)คาเฉลี่ยสูงสุด ( X  = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๗๐๙) ในขอท่ีวา บุคลากร 
อ.บ.ต.ของทานมีการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เปนไปตาม
ข้ันตอนท่ีไดวางไว และทันเวลาท่ีกําหนด (วิริยะ)  รองลงมาคือผูบริหาร ตรวจสอบผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน นําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งไดอยางยั่งยืน (วิมังสา) ( X =๓.๗๑, S.D. = 
๐..๙๘๓ ) สวนคาเฉล่ียตํ่าสุด ( X =๓.๐๓, S.D. = ๑.๐๕) ในขอท่ีวาบุคลากร อบต. มีการประเมินผล
ไดผลเสีย และผูบริหาร ดําเนินการเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder) 
ตามการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (วิมังสา)   

เม่ือพิจารณาในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา ดาน
สมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X =๔.๓๓, S.D. = ๐.๖๓) และเมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะที่พึง
ประสงค ดานสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)คาเฉลี่ยสูงสุด ( X
=๓.๕๖, S.D. = ๑.๓๑๗) ในขอท่ีวา บุคลากร อ.บ.ต. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของ
ทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูลเพ่ือจัดทําแผนงาน เพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งเชิงรุก (ฉันทะ) ( X =
๔.๕๒, S.D. = ๐.๕๐๐) รองลงมาคือผูบริหาร ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชน นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งไดอยางย่ังยืน (วิมังสา) ( X =๔.๔๘, S.D. = ๐.๕๘๓ ) สวนคาเฉลี่ยตํ่าสุด (
X =๓.๙๗, S.D. = ๐.๗๘๗) ในขอท่ีวาผูบริหาร อบต. เนนกําหนดเปาหมายท่ีทาทายและเปนไปได
ยาก ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร เพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (ฉันทะ)

เมื่อพิจารณาความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) ท่ีพึงประสงคฯ ในภาพรวม ๓ ลําดับแรก คือบุคลากร อบต. มีการ
ประเมินผลไดผลเสีย และผูบริหาร ดําเนินการเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake 
Holder) ตามการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (วิมังสา) 
รองลงมาคือผูบริหาร อบต. มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม เปนระยะจนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม 
(จิตตะ)และผูบริหาร ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งได
อยางย่ังยืน (วิมังสา)

๒๒๙ 



ตารางที่ ๔.๑๑ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค และการประเมินความตองการจําเปน 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา สมรรถนะหลักดานการยึดมั่นในความถูกตองและ
จริยธรรม (Integrity)

(n=๓๓๕)

ขอ

ระดับสมรรถนะหลักดานการยึดมั่นในความถูกตอง 
และจริยธรรม (Integrity)

ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ของ 
องคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค ความตองการจําเปน

X S.D ความ 
หมาย

X S.D ความ 
หมาย

PNI 
Modified

ลําดับ

๑ ผูบริหาร อบต. มุงเนนการยึดมั่นในหลักเกณฑ ในการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งที่กําหนดไว 
(สัจจะ) 

๔.๑๙ .๕๘๔ มาก ๔.๔๘ .๕๘๘ มาก ๐.๐๖๙๒ ๙

๒ ผูบริหารและบุคลากร อบต. เนนความโปรงใสในการทํางาน และ
สามารถตรวจสอบไดเสมอ (สัจจะ)

๔.๓๘ .๖๕๓ มาก ๔.๘๑ .๔๙๗ มากที่สุด ๐.๐๙๘๑ ๗

๓ บุคลากร อบต. มุงเนนธํารงความถูกตอง เพื่อพิทักษผลประโยชน
ของประชาชนเปนสําคัญ ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
เพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง แมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอ
ความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงาน (สัจจะ)

๓.๘๘ .๙๓๔ มาก ๔.๓๗ .๗๒๗ มาก ๐.๑๒๖๒ ๕

๔ ผูบริหารและบุคลากร อบต. มุงเนนการกํากับติดตามอยาง
สม่ําเสมอ ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งที่กําหนดไว (ทมะ)

๓.๖๕ .๘๙๙ มาก ๔.๒๒๐ .๗๕๔ มาก ๐.๑๕๖๑ ๒



๒๓๑ 

ขอ

ระดับสมรรถนะหลักดานการยึดมั่นในความถูกตอง 
และจริยธรรม (Integrity)

ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ของ 
องคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค ความตองการจําเปน

X S.D ความ 
หมาย

X S.D ความ 
หมาย

PNI 
Modified

ลําดับ

๕ ผูบริหาร อบต. เปดโอกาสใหประชาชนมีการแสดงความเห็นในเชิง
ปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปลาหรือหยอนประสิทธิภาพ ใน
การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง (ทมะ) 

๓.๗๑ .๗๗๕ มาก ๔.๔๒ .๗๓๔ มาก ๐.๑๙๑๓ ๑

๖ ผูบริหาร อบต. นําขอคิดเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาของผูมีสวนได
เสียตามการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ไปปรับปรุงแกไขฯ จริง (ทมะ)

๓.๗๖ .๖๘๑ มาก ๔.๒๗ .๗๑๑ มาก ๐.๑๓๕๖ ๓

๗ บุคลากร อบต. รูจักอดทนตอการถูกตําหนิ มีความเขาใจผูอื่นและ
ตอบสนองอยางสรางสรรค ในการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (ขันติ)

๓.๙๘ .๙๗๖ มาก ๔.๒๒๓ .๘๑๖ มาก ๐.๐๖๐๓ ๑๐

๘ ผูบริหาร อบต. มุงเนนการปลูกจิตสํานึกดานความขยันในการ
ทํางาน ความตรงตอเวลา และไมเอาเปรียบผูอื่น ในการปฏิบัตงิาน
ตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (ขันติ)

๓.๗๔ .๙๒๘ มาก ๔.๒๓ .๗๕๖ มาก ๐.๑๓๑๐ ๔

ตารางที่ ๔.๑๑ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค (ตอ)



๒๓๒ 

ขอ

ระดับสมรรถนะหลักดานการยึดมั่นในความถูกตอง 
และจริยธรรม (Integrity)

ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ของ 
องคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค ความตองการจําเปน

X S.D ความ 
หมาย

X S.D ความ 
หมาย

PNI 
Modified

ลําดับ

๙ ผูบริหาร อบต. ไมเลือกปฏิบัติ และพัฒนาทุกชุมชนดวยความ
เสมอภาคเทาเทียม ตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง (จาคะ)

๔.๑๓ .๗๘๖ มาก ๔.๔๘ .๕๙๓ มาก ๐.๐๘๔๗ ๘

๑๐ บุคลากร อบต. มุงเนนการสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
เปดใจรับฟงความคดิเห็นที่แตกตาง หรือความตองการของชุมชน
เสมอ ตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
(จาคะ)

๔.๑๔ .๘๓๙ มาก ๔.๕๘ .๖๕๖ มากที่สุด ๐.๑๐๖๒ ๖

ภาพรวม ๓.๙๕๖ ๐.๘๐๕ มาก ๔.๔๐๘ ๐.๖๘๓ มาก ๐.๑๑๔๒ - 

ตารางที่ ๔.๑๑ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค (ตอ)



จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบวา เม่ือพิจารณาในภาพรวม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต) 
ในเขตพื้นท่ี ๆ ทําการวิจัย ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘ภาคเหนือตอนลาง ๕ จังหวัด 
ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะปจจุบันในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งของ
องคการบริหารสวนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ดานสมรรถนะหลักดานการยึดม่ันในความถูกตอง
และจริยธรรม (Integrity) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๓.๙๕๖, S.D. = ๐.๘๐๕) และเม่ือ
จําแนกเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะปจจุบันในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งของ
องคการบริหารสวนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ดานสมรรถนะหลักดานการยึดม่ันในความถูกตอง
และจริยธรรม (Integrity)คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๓๘, S.D. = ๐.๖๕๓) ในขอท่ีวา ผูบริหารและ
บุคลากร อบต. เนนความโปรงใสในการทํางาน และสามารถตรวจสอบไดเสมอ (สัจจะ) รองลงมาคือ
ผูบริหาร อบต. มุงเนนการยึดม่ันในหลักเกณฑ ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งที่กําหนดไว (สัจจะ) ( X =๔.๑๙, S.D. = ๐.๕๘๔ ) สวนคาเฉล่ียตํ่าสุด  
( X =๓.๖๕, S.D. = ๐.๘๙๙) ในขอท่ีวาผูบริหารและบุคลากร อบต. มุงเนนการกํากับติดตามอยาง
สมํ่าเสมอ ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งท่ีกําหนดไว (ทมะ) 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา ดาน
สมรรถนะหลักดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม (Integrity) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X =๔.๔๐๘, S.D. = ๐.๖๘๓) และเม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะท่ี
พึงประสงค ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา 
ดานสมรรถนะหลักดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม (Integrity)คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =
๔.๘๑, S.D. = ๐.๔๙๗) ในขอท่ีวา ผูบริหารและบุคลากร อบต. เนนความโปรงใสในการทํางาน และ
สามารถตรวจสอบไดเสมอ (สัจจะ) รองลงมาคือบุคลากร อบต. มุงเนนการสรางใหเกิดการมีสวนรวม
ทุกภาคสวน เปดใจรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง หรือความตองการของชุมชนเสมอ ตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (จาคะ) ( X =๔.๕๘, S.D. = ๐. ๖๕๖ ) สวนคาเฉล่ียตํ่าสุด 
( X =๔.๒๒๐, S.D. = ๐.๗๕๔) ในขอท่ีวาผูบริหารและบุคลากร อบต. มุงเนนการกํากับติดตามอยาง
สมํ่าเสมอ ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งท่ีกําหนดไว (ทมะ)

เม่ือพิจารณาความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะหลักดานการยึดม่ันในความถูกตอง
และจริยธรรม (Integrity) ท่ีพึงประสงค ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
ขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม ๓ ลําดับแรก คือผูบริหาร อบต. เปดโอกาสใหประชาชนมี
การแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็นความสูญเปลาหรือหยอนประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (ทมะ) รองลงมาคือผูบริหาร
และบุคลากร อบต. มุงเนนการกํากับติดตามอยางสมํ่าเสมอ ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
เพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งท่ีกําหนดไว (ทมะ)และผูบริหาร อบต. นําขอคิดเห็นในเชิงปรับปรุง
พัฒนาของผูมีสวนไดเสียตามการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง ไปปรับปรุงแกไขฯ จริง (ทมะ)

๒๓๓ 



ตารางที่ ๔.๑๒ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค และการประเมินความตองการจําเปน 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา สมรรถนะหลักดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
(Organizational Awareness)

(n=๓๓๕)

ขอ

ระดับสมรรถนะหลักดานความเขาใจในองคกร 
และระบบงาน (Organizational Awareness)

ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ของ 
องคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค ความตองการจําเปน

X S.D ความ 
หมาย

X S.D ความ 
หมาย

PNI 
Modified

ลําดับ

๑ ผูบริหาร อบต. สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในองคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ
ที่เอื้อตอการพัฒนา เพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (กาย)

๓.๗๐ .๘๓๔ มาก ๔.๓๔ .๗๐๓ มาก ๐.๑๗๒๕ ๙

๒ บุคลากร อบต. มุงเนนการทํางานเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง  
โดยยดึหลักความถูกตองและเปนธรรม ภายใตพื้นฐานการเคารพ
ประเพณีปฏิบัตินิยม และวัฒนธรรมของแตละชุมชนที่เกี่ยวของ 
(กาย)

๓.๕๕ .๖๖๓ มาก ๔.๔๓ .๖๖๖ มาก ๐.๒๔๘๑ ๕

๓ ผูบริหาร อบต. เขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจของผูมีบทบาท
สําคัญในองคกรของตนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประสาน
ภารกิจการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง ใหเกิดประสิทธิผล (ศีล)

๓.๖๖ .๖๕๔ มาก ๔.๔๓ .๖๖๑ มาก ๐.๒๐๙๔ ๗



๒๓๕ 

ขอ

ระดับสมรรถนะหลักดานความเขาใจในองคกร 
และระบบงาน (Organizational Awareness)

ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ของ 
องคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค ความตองการจําเปน

X S.D ความ 
หมาย

X S.D ความ 
หมาย

PNI 
Modified

ลําดับ

๔ บุคลากร อบต. เขาใจสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการ ของผูมี
บทบาทสําคัญในชุมชน เพื่อประโยชนในการเชื่อมโยงและผลักดัน
การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการเสรมิสรางชุมชน
เขมแข็ง  ใหเกิดประสิทธิผล (ศีล)

๓.๔๗ .๖๗๓ มาก ๔.๓๔ .๗๐๘ มาก ๐.๒๕๑๐ ๔

๕ ผูบริหาร อบต. นําความเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจฯ และ
สัมพันธภาพฯ ทั้งที่เปนและไมเปนทางการ มาใชประโยชนในการ
ผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง ใหเกิดประสิทธิผล โดยไมกอใหเกิดความขัดแยง 
(ศีล) 

๓.๕๒ .๗๔๑ มาก ๔.๒๙ .๗๖๑ มาก ๐.๒๑๘๖ ๖

๖ ผูบริหาร อบต. มีการสนับสนุน ชมเชย เมื่อมีผูแสดงออกถึงความ
มุงมั่นที่จะพัฒนางานดานการเสรมิสรางชุมชนเขมแข็ง (จิต)

๓.๓๕ ๑.๐๙ ปานกลาง ๔.๔๓ .๗๒๖ มาก ๐.๓๒๑๗ ๓

๗ บุคลากร อบต. ตั้งใจศึกษาคนควาหาความรู เทคโนโลยีและองค
ความรูใหม ๆ เพื่อพัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
อยางตอเนื่อง (จิต) 

๓.๓๗ .๘๔๔ ปานกลาง ๔.๔๘ .๖๕๖ มาก ๐.๓๓๐๖ ๒

ตารางที่ ๔.๑๒ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค (ตอ)



๒๓๖ 

ขอ

ระดับสมรรถนะหลักดานความเขาใจในองคกร 
และระบบงาน (Organizational Awareness)

ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ของ 
องคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค ความตองการจําเปน

X S.D ความ 
หมาย

X S.D ความ 
หมาย

PNI 
Modified

ลําดับ

๘ ผูบริหาร อบต. สนับสนุนสงเสรมิใหมีการนําวิชาการ ความรู หรือ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใช ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
(ปญญา)

๓.๓๓ .๗๘๓ ปานกลาง ๔.๕๓ .๕๘๓ มากที่สุด ๐.๓๕๘๙ ๑

๙ บุคลากร อบต. นําปญหาและอุปสรรค รวมถึงกรณีศึกษา 
ผลสําเร็จจากการปฏิบัติงาน ของหนวยงานตาง ๆ มาประยุกตใช 
เปนตนแบบในการเสรมิสรางชุมชนเขมแข็ง (ปญญา)

๓.๕๙ .๖๓๕ มาก ๔.๓๐ .๗๖๓ มาก ๐.๑๙๖๘ ๘

ภาพรวม ๓.๕๑ ๐.๗๖๙ มาก ๔.๔๐ ๐.๖๙๒ มาก ๐.๒๕๔๔ - 

ตารางที่ ๔.๑๒ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค (ตอ)



จากตารางท่ี ๔.๑๒  พบวา เม่ือพิจารณาในภาพรวม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต) 
ในเขตพื้นท่ี ๆ ทําการวิจัย ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘ภาคเหนือตอนลาง ๕ จังหวัด 
ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะปจจุบันในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งของ
องคการบริหารสวนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ดานสมรรถนะหลักดานความเขาใจในองคกรและ
ระบบงาน (Organizational Awareness) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๓.๕๑, S.D. = 
๐.๗๖๙) และเม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะปจจุบันในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ดานสมรรถนะหลักดานความ
เขาใจในองคกรและระบบงาน (Organizational Awareness) คาเฉล่ียสูงสุด ( X =๓.๗๐, S.D. = 
๐.๘๓๔) ในขอท่ีวา ผูบริหาร อบต. สนับสนุนใหเกิดบรรยากาศแหงการพัฒนาความเช่ียวชาญใน
องคกร ดวยการจัดสรรทรัพยากร เคร่ืองมือ อุปกรณท่ีเอื้อตอการพัฒนา เพ่ือการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง (กาย) รองลงมาคือผูบริหาร อบต. เขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจของผูมีบทบาทสําคัญใน
องคกรของตนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพื่อประสานภารกิจการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อ
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหเกิดประสิทธิผล (ศีล) ( X =๓.๖๖, S.D. = ๐.๖๕๔ ) สวนคาเฉลี่ย
ตํ่าสุด ( X =๓.๓๓, S.D. = ๐. .๗๘๓) ในขอที่วาผูบริหาร อบต. สนับสนุนสงเสริมใหมีการนําวิชาการ 
ความรู หรือเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใช ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (ปญญา) 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค
ดานสมรรถนะหลักดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน (Organizational Awareness) โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X =๔.๔๐, S.D. = ๐.๖๙๒) และเม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา ความ
คิดเห็นตอระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบล
ตามแนวพระพุทธศาสนา ดานสมรรถนะหลักด านความเข าใจในองคกรและระบบงาน 
(Organizational Awareness) คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๕๓, S.D. = ๐.๕๘๓) ในขอท่ีวา ผูบริหาร 
อบต. สนับสนุนสงเสริมใหมีการนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใช ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (ปญญา)  รองลงมาคือบุคลากร อบต. ต้ังใจศึกษาคนควาหาความรู 
เทคโนโลยีและองคความรูใหม ๆ เพ่ือพัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง อยางตอเนื่อง (จิต)  
( X =๔.๔๘, S.D. = ๐.๖๕๖) สวนคาเฉลี่ยตํ่าสุด ( X =๔.๒๙, S.D. = ๐.๗๖๑) ในขอท่ีวาผูบริหาร 
อบต. นําความเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจฯ และสัมพันธภาพฯ ท้ังท่ีเปนและไมเปนทางการ มาใช
ประโยชนในการผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหเกิด
ประสิทธิผล โดยไมกอใหเกิดความขัดแยง (ศีล)  

เม่ือพิจารณาความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะหลักดานความเขาใจในองคกรและ
ระบบงาน (Organizational Awareness) ท่ีพึงประสงค ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม ๓ ลําดับแรก คือผูบริหาร อบต. สนับสนุน
สงเสริมใหมีการนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใช ในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง (ปญญา)รองลงมาคือบุคลากร อบต. ตั้งใจศึกษาคนควาหาความรู เทคโนโลยีและองคความรู
ใหม ๆ เพ่ือพัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง อยางตอเนื่อง (จิต) และผูบริหาร อบต. มีการ
สนับสนุน ชมเชย เมื่อมีผูแสดงออกถึงความมุงม่ันท่ีจะพัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

๒๓๗ 



ตารางที่ ๔.๑๓ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค และการประเมินความตองการจําเปน 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา สมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ (Service Mind) 

(n=๓๓๕)

ขอ

ระดับสมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ  
(Service Mind)

ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ของ 
องคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค ความตองการจําเปน

X S.D ความ 
หมาย

X S.D ความ 
หมาย

PNI 
Modified

ลําดับ

๑ บุคลากร อบต. มุงเนนอํานวยความสะดวกในการใหบริการ ดวย
ความถูกตอง เต็มใจ สะดวกรวดเรว็ และทันเวลา (ทาน)

๔.๓๗ .๖๖๑ มาก ๔.๖๗ .๔๗๒ มากที่สุด ๐.๐๖๘๖ ๑๑

๒ ผูบริหาร อบต. มีระบบสํารวจสาเหตุและปญหาความจําเปนหรือ
ความตองการที่แทจริงของชุมชน เพื่อแกไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
เปนระยะ อยางตอเนื่อง (ทาน)

๓.๖๑ .๗๓๐ มาก ๔.๔๑ .๖๕๙ มาก ๐.๒๒๑๖ ๗

๓ บุคลากร อบต. มุงเนนการใหบริการดวยกริยาทาทางที่เปนมิตร 
ยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ แสดงการเอาใจใส สภุาพออนโยน 
(ปยวาจา) 

๔.๓๒ .๔๖๘ มาก ๔.๖๖ .๕๗๑ มากที่สุด ๐.๐๗๘๗ ๑๐

๔ ผูบริหาร อบต. มีนโยบายที่เนนการลดความขัดแยงในชุมชน เชน 
การสนับสนุนงานยุติธรรมชุมชน มีกิจกรรมที่สรางความสามัคคี 
ฯลฯ (ปยวาจา)

๔.๐๔ .๘๕๕ มาก ๔.๗๖ .๔๒๗ มากที่สุด ๐.๑๗๘๒ ๙



๒๓๙ 

ขอ

ระดับสมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ  
(Service Mind)

ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ของ 
องคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค ความตองการจําเปน

X S.D ความ 
หมาย

X S.D ความ 
หมาย

PNI 
Modified

ลําดับ

๕ ผูบริหาร อบต. บรรจุนโยบายที่มุงสรางความเขมแข็งของชุมชน
โดยบูรณาการกับทุกภาคสวนในตําบล ในยุทธศาสตรการพัฒนา
ตําบล (อัตถจรยิา)

๓.๗๐ .๘๘๙ มาก ๔.๓๙ .๖๕๕ มาก ๐.๑๘๖๔ ๘

๖ ผูบริหาร อบต. เนนการสรางเครือขายภาคประชาชน เชน กลุม
อาชีพ สหกรณ และกลุมชมรมภายในชุมชนตาง ๆ (อัตถจริยา)  

๓.๗๑ .๘๒๑ มาก ๔.๖๑ .๗๓๐ มากที่สุด ๐.๒๔๒๕ ๖

๗ บุคลากร อบต. เนนสรางและพัฒนาองคความรูดานการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็งในดานตาง ๆ ดวยกระบวนการตาง ๆ เชน การ
สัมมนา การจัดอบรมใหความรูแกประชาชน (อัตถจริยา)

๓.๕๖ .๘๔๑ มาก ๔.๔๔ .๕๘๐ มาก ๐.๒๔๗๑ ๕

๘ ผูบริหาร อบต. วางแผนการปฏิบัตงิานตามแผนและโครงการเพื่อ
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เพื่อผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับ
ชุมชนในระยะยาว (สมานัตตตา)

๓.๔๒ .๕๘๙ มาก ๔.๔๓ .๕๘๐ มาก ๐.๒๙๕๓ ๓

ตารางที่ ๔.๑๓ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค (ตอ)



๒๔๐ 

ขอ

ระดับสมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ  
(Service Mind)

ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ของ 
องคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค ความตองการจําเปน

X S.D ความ 
หมาย

X S.D ความ 
หมาย

PNI 
Modified

ลําดับ

๙ บุคลากร อบต. สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
เพื่อใหชุมชนไดประโยชนสูงสุดไดตลอดเวลา (สมานัตตตา) 

๓.๑๘ .๘๕๖ มาก ๔.๓๘ .๕๘๒ มาก ๐.๓๗๗๓ ๑

๑๐ บุคลากร อบต. ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง อยางเสมอตนเสมอปลาย แมจะมีการ
เปลี่ยนผูบริหารทองถิ่น (สมานัตตตา)

๓.๔๗ .๗๙๖ มาก ๔.๔๓ .๕๙๐ มาก ๐.๒๗๖๖ ๔

๑๑ ผูบริหาร อบต. มีการตรวจสอบประเมินผลเพื่อแกไขปรับปรุงงาน
ดานการเสรมิสรางชุมชนเขมแข็งอยางสม่ําเสมอ โดยทุกฝายมีสวน
รวม (สมานัตตตา) 

๓.๓๓ ๑.๒๔๗ มาก ๔.๔๗ .๕๙๓ มาก ๐.๓๔๒๓ ๒

ภาพรวม ๓.๗๐ ๐.๗๙๕ มาก ๔.๕๑๓ ๐.๕๘๕ มากที่สุด ๐.๒๑๙๗ - 

ตารางที่ ๔.๑๓ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค  (ตอ)



จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบวา เม่ือพิจารณาในภาพรวม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต) 
ในเขตพ้ืนที่ ๆ ทําการวิจัย ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘ ภาคเหนือตอนลาง ๕ จังหวัด 
ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะปจจุบันในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งของ
องคการบริหารสวนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ดานสมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ 
(Service Mind) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๓.๗๐, S.D. = ๐.๗๙๕) และเม่ือจําแนกเปนราย
ขอพบวา ความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะปจจุบันในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งขององคการบริหาร
สวนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ดานสมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ (Service Mind)
คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๓๗, S.D. = ๐.๖๖๑) ในขอท่ีวา บุคลากร อบต. มุงเนนอํานวยความสะดวกใน
การใหบริการ ดวยความถูกตอง เต็มใจ สะดวกรวดเร็ว และทันเวลา (ทาน)  รองลงมาคือบุคลากร 
อบต. มุงเนนการใหบริการดวยกริยาทาทางท่ีเปนมิตร ยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ แสดงการเอา 
ใจใส สุภาพออนโยน (ปยวาจา)  ( X =๔.๓๒, S.D. = ๐.๔๖๘) สวนคาเฉลี่ยตํ่าสุด ( X =๓.๑๘, S.D. 
= ๐.๘๕๖) ในขอท่ีวาบุคลากร อบต. สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนไดประโยชนสูงสุดไดตลอดเวลา (สมานัตตตา)  

เม่ือพิจารณาในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา ดาน
สมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ (Service Mind) โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =
๔.๕๑๓, S.D. = ๐.๕๘๕) และเมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะท่ีพึง
ประสงค ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ดาน
สมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ (Service Mind) คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๗๖, S.D. = ๐.๔๒๗) 
ในขอท่ีวา ผูบริหาร อบต. มีนโยบายท่ีเนนการลดความขัดแยงในชุมชน เชน การสนับสนุนงาน
ยุติธรรมชุมชน มีกิจกรรมท่ีสรางความสามัคคี ฯลฯ (ปยวาจา)  รองลงมาคือบุคลากร อบต. มุงเนน
อํานวยความสะดวกในการใหบริการ ดวยความถูกตอง เต็มใจ สะดวกรวดเร็ว และทันเวลา (ทาน)  
( X =๔.๖๗, S.D. = ๐.๔๗๒ ) สวนคาเฉลี่ยตํ่าสุด ( X =๔.๓๘, S.D. = ๐.๕๘๒) ในขอท่ีวาบุคลากร 
อบต. สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนไดประโยชนสูงสุดไดตลอดเวลา (สมานัตตตา)

เม่ือพิจารณาความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ 
(Service Mind) ท่ีพึงประสงค ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการ
บริหารสวนตําบลในภาพรวม ๓ ลําดับแรก คือบุคลากร อบต. สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอน
การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนไดประโยชนสูงสุด
ไดตลอดเวลา (สมานัตตตา) รองลงมาคือผูบริหาร อบต. มีการตรวจสอบประเมินผลเพ่ือแกไข
ปรับปรุงงานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งอยางสมํ่าเสมอ โดยทุกฝายมีสวนรวม (สมานัตตตา) 
และผูบริหาร อบต. วางแผนการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
เพ่ือผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนในระยะยาว (สมานัตตตา)

๒๔๑ 



ตารางที่ ๔.๑๔ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค และการประเมินความตองการจําเปน 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา สมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม (Teamwork)

(n=๓๓๕)

ขอ

ระดับสมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม 
(Teamwork)

ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ของ 
องคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค ความตองการจําเปน

X S.D ความ 
หมาย

X S.D ความ 
หมาย

PNI 
Modified

ลําดับ

๑ ผูบริหาร อบต. มุงเนนการอํานวยความสะดวกแกทุกฝายทุกภาค
สวนอยางสรางสรรค ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อ
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (เมตตา)

๓.๖๑ ๑.๐๙๔ มาก ๔.๑๙ .๗๙๓ มาก ๐.๑๖๐๖ ๖

๒ บุคลากร อบต. มีจิตสํานึกความเปนหนึ่งเดียวขององคกร ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
(เมตตา)

๓.๕๗ ๑.๐๑๒ มาก ๔.๔๗ .๖๗๓ มาก ๐.๒๕๒๑ ๔

๓ บุคลากร อบต. มีการประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดี เพื่อ
โนมนาวใหผูเกี่ยวของปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหไดผลสําเรจ็ (กรุณา)  

๓.๕๖ .๗๓๖ มาก ๔.๖๑ .๕๘๓ มากที่สุด ๐.๒๙๔๙ ๓

๔ ผูบริหาร อบต. มีการชวยเหลือประสานรอยราว หรือคลี่คลาย
แกไขขอขัดแยงที่เกิดขึ้นอยางสรางสรรค ในระหวางการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (กรณุา)

๓.๓๓ .๘๓๓ ปานกลาง ๔.๕๗ .๔๙๖ มากที่สุด ๐.๓๗๒๓ ๑



๒๔๓ 

ขอ

ระดับสมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม 
(Teamwork)

ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ของ 
องคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค ความตองการจําเปน

X S.D ความ 
หมาย

X S.D ความ 
หมาย

PNI 
Modified

ลําดับ

๕ บุคลากร อบต. มีการชมเชยสงเสรมิขวัญกําลังใจซึ่งกันและกัน ใน
การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการเสรมิสรางชุมชน
เขมแข็ง ใหบรรลผุล (มุทติา) 

๓.๒๘ .๗๘๐ ปานกลาง ๔.๓๓ .๗๘๔ มาก ๐.๓๒๐๑ ๒

๖ ผูบริหาร อบต. มีการชื่นชมยกยองสงเสรมิสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกรชุมชนที่ประสบความสําเร็จ เชน กลุมอาชีพ
ของชุมชน, กลุมสจัจะออมทรัพย ในการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (มุทิตา)

๓.๓๗ .๘๔๑ ปานกลาง ๔.๑๗ .๙๗๗ มาก ๐.๒๓๗๓ ๕

๗ ผูบริหาร อบต. มีการมอบหมายงานตรงกับความรูความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง (อุเบกขา)

๓.๙๑ .๖๘๘ มาก ๔.๑๒ .๙๐๐ มาก ๐.๐๕๓๗ ๗

๘ บุคลากร อบต. มุงเนนความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันใน
คณะทํางาน และผูเกี่ยวของ ในการรวมพลังผลักดันการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง โดยไม
คํานึงความชอบหรือไมชอบสวนตน (อุเบกขา)

๓.๗๑ ๑.๐๙๓ มาก ๓.๕๒ ๑.๐๙๔ มาก -.๐๕๑๒ ๘

ภาพรวม ๓.๕๔๒ ๐.๘๘๔ มาก ๔.๒๔๗ ๐.๗๘๗ มาก ๐.๒๐๕๐ - 

ตารางที่ ๔.๑๔ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสมรรถนะปจจุบัน ระดับสมรรถนะที่พึงประสงค (ตอ)



จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบวา เม่ือพิจารณาในภาพรวม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต) 
ในเขตพ้ืนที่ ๆ ทําการวิจัย ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘ ภาคเหนือตอนลาง ๕ จังหวัด 
ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะปจจุบันในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งของ
องคการบริหารสวนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ดานสมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม 
(Teamwork) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X =๓.๕๔๒, S.D. = ๐.๘๘๔) และเมื่อจําแนกเปนราย
ขอพบวา ความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะปจจุบันในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งขององคการบริหาร
สวนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ดานสมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม (Teamwork)
คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๓.๙๑, S.D. = ๐.๖๘๘) ในขอท่ีวา ผูบริหาร อบต. มีการมอบหมายงานตรงกับ
ความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
(อุเบกขา)  รองลงมาคือบุคลากร อบต. มุงเนนความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในคณะทํางาน และ
ผูเก่ียวของฯ โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบสวนตน (อุเบกขา) ( X =๓.๗๑, S.D. = ๑.๐๙๓) สวน
คาเฉลี่ยตํ่าสุด ( X =๓.๒๘, S.D. = ๐.๗๘๐) ในขอท่ีวาบุคลากร อบต. มีการชมเชยสงเสริมขวัญ
กําลังใจซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ให
บรรลุผล (มุทิตา) 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา ดาน
สมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม (Teamwork) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X =๔.๒๔๗, 
S.D. = ๐.๗๘๗) และเมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นตอระดับสมรรถนะที่พึงประสงค ใน
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ดานสมรรถนะ
หลักดานการทํางานเปนทีม (Teamwork) คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๖๑, S.D. = ๐.๕๘๓) ในขอท่ีวา 
บุคลากร อบต. มีการประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดี เพ่ือโนมนาวใหผูเก่ียวของปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหไดผลสําเร็จ (กรุณา)  รองลงมาคือผูบริหาร 
อบต. มีการชวยเหลือประสานรอยราว หรือคลี่คลายแกไขขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนอยางสรางสรรค ใน
ระหวางการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (กรุณา) ( X =๔.๕๗, 
S.D. = ๐.๔๙๖) สวนคาเฉล่ียตํ่าสุด ( X =๓.๕๒, S.D. = ๑.๐๙๔) ในขอท่ีวาบุคลากร อบต. มุงเนน
ความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในคณะทํางาน และผูเก่ียวของ ในการรวมพลังผลักดันการ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง โดยไมคํานึงความชอบหรือไมชอบ
สวนตน (อุเบกขา) 

เมื่อพิจารณาความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม 
(Teamwork) ท่ีพึงประสงค ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการ
บริหารสวนตําบลในภาพรวม ๓ ลําดับแรก คือผูบริหาร อบต. มีการชวยเหลือประสานรอยราว หรือ
คล่ีคลายแกไขขอขัดแยงท่ีเกิดขึ้นอยางสรางสรรค ในระหวางการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (กรุณา) รองลงมาคือบุคลากร อบต. มีการชมเชยสงเสริมขวัญกําลังใจซึ่ง
กันและกัน ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหบรรลุผล 
(มุทิตา) และบุคลากร อบต. มีการประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดี เพ่ือโนมนาวใหผูเก่ียวของ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหไดผลสําเร็จ (กรุณา)  

๒๔๔ 



๒๔๕ 

๔.๔.๓ ผลการวิเคราะห ระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวน
ตําบล ในปจจุบัน

    การศึกษาขอมูลระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบล ใน
ปจจุบันไดศึกษาขอมูลในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘ โดยผูตอบแบบสอบถามประเมิน
ระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง คือปลัดองคการบริหารสวนตําบล (อบต) ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง ๕ 
จังหวัด ไดแกจังหวัดอุตรดิตถ, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัด
พิจิตร รวมจํานวน ๓๓๕ คน ผลการวิเคราะหระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง ในเขตพื้นท่ีองคการบริหาร
สวนตําบล ในปจจุบันแสดงดวยคาเฉล่ียคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมาย มีรายละเอียดดัง
ในตารางท่ี ๔.๑๕-๔.๑๗

ตารางที่ ๔.๑๕ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง ใน
เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล ในปจจุบัน โดยภาพรวม     

(n=๓๓๕)

ขอ
ระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง  

ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล ในปจจุบัน

ระดับ
ความหมาย

X S.D 

๑. 
๒. 
๓. 

ดานการพ่ึงตนเอง
ดานการเก้ือกูล
ดานการมีสวนรวม

๓.๓๗
๓.๘๕
๓.๗๑

๐.๘๙๙
๐.๙๑๕
๑.๑๙๘

ปานกลาง
มาก
มาก

ภาพรวม ๓.๖๔ ๑.๐๐๐ มาก

จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบวาผูตอบแบบสอบถามประเมินระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง มีความ
คิดเห็นตอระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล ในปจจุบันโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X =๓.๖๔, S.D. = ๑.๐๐๐) และเม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา ความคิดเห็นตอระดับ
สภาพชุมชนเขมแข็ง ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล ในปจจุบันคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = ๓.๘๕, 
S.D. = ๐.๙๑๕)  ในดานการเก้ือกูล อยูในระดับมาก รองลงมาคือดานการมีสวนรวม อยูในระดับมาก 
( X = ๓.๗๑, S.D. = ๑.๑๙๘) และดานการพ่ึงตนเอง อยูในระดับปานกลาง ( X = ๓.๓๗, S.D. = 
๐.๘๙๙ ) 



๒๔๖ 

ตารางที่ ๔.๑๖ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง ใน
เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล ในปจจุบันดานการพ่ึงตนเอง 

(n=๓๓๕)

ขอ ดานการพึ่งตนเอง
ระดับ

ความหมาย
X S.D 

๑. ชุมชนมีการรวมกลุมเพื่อชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือชวยเหลือสงเสริมทักษะอาชีพ หรือเพ่ิมรายได 
ท้ังท่ีเปนและไมเปนทางการ เชน กลุมรานคา กลุม
อาชีพ กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมทอผา กลุมจักสาน 
กลุมผูปลูกออย เปนตน

๓.๓๖๑ ๐.๗๘๐ ปานกลาง

๒. ชุมชนมีกิจกรรมเรียนรูสืบทอดองคความรูจาก
ปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การจักสาน การทอ
ผา ดนตรีพ้ืนบาน หมอทําขวัญ เปนตน

๓.๑๒๒ ๑.๐๒๙ ปานกลาง

๓. ชุมชนจัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เชน การเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม 
เปนตน 

๓.๓๖๔ ๐.๙๔๔ ปานกลาง 

๔. ชุมชนมีการจัดเวทีบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนจาก
ทุกหมูบาน มาเปนแผนชุมชนบูรณาการระดับตําบล 
โดยการจัดทําเอกสารรูปเลมและสงตอแผนฯ ให
อบต. เพื่อประสานการปฏิบัติ

๓.๖๖๕ ๐.๘๔๕ มาก 

ภาพรวม ๓.๓๗๗ ๐.๘๙๙ ปานกลาง

จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบวาผูตอบแบบสอบถามประเมินระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง มีความ
คิดเห็นตอระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบล ในปจจุบันดานการ
พ่ึงตนเอง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =๓.๓๗๗, S.D. = ๐.๘๙๙) และเม่ือพิจารณาใน 
แตละขอพบวา ความคิดเห็นตอระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล  
ในปจจุบันดานการพ่ึงตนเอง คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๓.๖๖๕, S.D. = ๐.๘๔๕) ในขอที่วา ชุมชนมีการจัด
เวทีบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนจากทุกหมูบาน มาเปนแผนชุมชนบูรณาการระดับตําบล โดยการ
จัดทําเอกสารรูปเลมและสงตอแผนฯ ใหอบต. เพ่ือประสานการปฏิบัติ รองลงมาคือชุมชนจัดกิจกรรม
สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เชน การเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน  
( X =๓.๓๖๔, S.D. = ๐.๙๔๔) สวนคาเฉล่ียตํ่าสุด ( X =๓.๑๒๒, S.D. = ๑.๐๒๙) ในขอท่ีวา ชุมชน
มีกิจกรรมเรียนรูสืบทอดองคความรูจากปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การจักสาน การทอผา ดนตรี
พ้ืนบาน หมอทําขวัญ เปนตน 



๒๔๗ 

ตารางที่ ๔.๑๗ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง ใน
เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล ในปจจุบันดานการเก้ือกูล 

(n=๓๓๕)

ขอ ดานการเก้ือกูล
ระดับ

ความหมาย
X S.D 

๑. ชุมชนมีการชวยเหลือสงเคราะหจัดสวัสดิการใน
ชุมชน เชน กองทุนฌาปนกิจ, กลุมสหกรณ, กลุม
ออมทรัพย เปนตน

๔.๐๒๙ ๐.๗๘๙ มาก 

๒. ชุมชนมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางสังคมท่ี
สงเสริมสุขอนามัยท่ีดี กิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข 
เชน ลดเหลาเขาพรรษา เลิกหวยพนันบอล  งดการ
ต้ังวงเหลา วงพนันในชุมชนในงานบุญ งานเทศกาล
ตาง ๆ เปนตน

๓.๕๕๕ ๑.๑๔๓ มาก 

๓. ชุมชนมีกิจกรรมการดูแลปองกันปญหาในชุมชน
อยางเปนระบบและตอเนื่อง เชน การรณรงคกําจัด
ลูกนํ้ายุงลาย การปองกันโรคไขหวัดใหญ การรณรงค
ตอตานยาเสพติด เปนตน 

๔.๒๗๔ ๐.๙๓๖ มาก 

๔. ชุมชนมีกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพเพ่ือชวยเหลือกัน
อยางเปนระบบและตอเนื่อง เชน มีการรวมกลุมออก
กําลังกายภายในชุมชน เปนตน

๓.๕๕๓ ๐.๗๙๕ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๕๒ ๐.๙๑๕ มาก 

จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบวาผูตอบแบบสอบถามประเมินระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง มีความ
คิดเห็นตอระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล ในปจจุบันดานการเก้ือกูล
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๓.๘๕๒, S.D. = ๐.๙๑๕) และเม่ือพิจารณาในแตละขอพบวา 
ความคิดเห็นตอระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล ในปจจุบันดานการ
เก้ือกูลคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๒๗๔, S.D. = ๐.๙๓๖) ในขอท่ีวา ชุมชนมีกิจกรรมการดูแลปองกัน
ปญหาในชุมชนอยางเปนระบบและตอเนื่อง เชน การรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย การปองกันโรค
ไขหวัดใหญ การรณรงคตอตานยาเสพติด เปนตน  รองลงมาคือชุมชนมีการชวยเหลือสงเคราะหจัด
สวัสดิการในชุมชน เชน กองทุนฌาปนกิจ, กลุมสหกรณ, กลุมออมทรัพย เปนตน ( X =๔.๐๒๙, S.D. 
= ๐.๗๘๙) สวนคาเฉลี่ยตํ่าสุด ( X =๓.๕๕๓, S.D. = ๐.๗๙๕) ในขอท่ีวา ชุมชนมีกิจกรรมการสงเสริม
สุขภาพเพ่ือชวยเหลือกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง เชน มีการรวมกลุมออกกําลังกายภายในชุมชน 
เปนตน 
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ตารางที่ ๔.๑๘ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายแสดงระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง ใน
เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล ในปจจุบันดานการมีสวนรวม

(n=๓๓๕)

ขอ ดานการมีสวนรวม
ระดับ

ความหมาย
X S.D 

๑. ชุมชนมีเครือขายอาสาสมัครชวยเหลือเฝาระวังปจจัย
เส่ียงตาง ๆ ในชุมชน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ เชน อาสาเฝาระวังภัย อาสาคุมบาน อาสา
ปองกันยาเสพติด เปนตน

๓.๕๑๓ ๑.๓๓๑ มาก 

๒. ชุมชนสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ เชน 
ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน อินเตอรเน็ต
ประจําหมูบาน แหลงเรียนรูภูมิปญญาพิพิธภัณฑ
พ้ืนบาน เปนตน

๓.๒๖๕ ๑.๓๑๐ ปานกลาง

๓. ชุมชนรวมตัวจัดกิจกรรมในวาระและโอกาสสําคัญ
ตาง ๆ อยางตอเน่ือง เชน กิจกรรมพัฒนาหมูบาน
เน่ืองในวันพอ/แมแหงชาติ วันสําคัญทางศาสนา เปน
ตน

๓.๙๗๖ ๑.๐๗๘ มาก

๔. ชุมชนมีกิจกรรมสงเสริมวิถีวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปญญาเอกลักษณทองถ่ินอยางตอเน่ือง เชน 
ประเพณีทําบุญกลางบาน ประเพณีสงกรานต 
ประเพณีลอยกระทง เปนตน

๔.๐๗๗ ๑.๐๗๕ มาก

ภาพรวม ๓.๗๐๘ ๑.๑๙๘ มาก

จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบวาผูตอบแบบสอบถามประเมินระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง มีความ
คิดเห็นตอระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล ในปจจุบันดานการมีสวน
รวมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๓.๗๐๘, S.D. = ๑.๑๙๘) และเม่ือพิจารณาในแตละขอพบวา 
ความคิดเห็นตอระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล ในปจจุบันดานการมี
สวนรวมคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๐๗๗, S.D. = ๑.๐๗๕) ในขอท่ีวา ชุมชนมีกิจกรรมสงเสริมวิถี
วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาเอกลักษณทองถ่ินอยางตอเนื่อง เชน ประเพณีทําบุญกลางบาน 
ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง เปนตน ( X =๓.๓๕, S.D. = ๑.๐๕๙) รองลงมาคือชุมชน
รวมตัวจัดกิจกรรมในวาระและโอกาสสําคัญตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมพัฒนาหมูบานเนื่องใน
วันพอ/แมแหงชาติ วันสําคัญทางศาสนา เปนตน ( X =๓.๙๗๖, S.D. = ๑.๐๗๘)สวนคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
 ( X = ๓.๒๖๕, S.D. = ๑.๓๑๐) ในขอที่วา ชุมชนสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ เชน  
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ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน อินเตอรเน็ตประจําหมูบาน แหลงเรียนรูภูมิปญญาพิพิธภัณฑ
พ้ืนบาน เปนตน 

๔.๔.๔ ผลการวิเคราะห การประเมินความตองการจําเปนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะที่
พึงประสงค ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวน
ตําบล

การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค ตาม
แนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือแสดงระดับ
ความตองการจําเปนในดานตาง ๆ โดยใชคาดัชนี PNIModified ซ่ึงมีสูตรในการคํานวณ คือ PNIModified = 
( I - D ) / D สวนการจัดลําดับความตองการจําเปนในการเรียงคาดังนี้ PNIModified จากมากไปหานอย 
คาดัชนีท่ีมีคามาก แปลวา มีความตองการจําเปนสูงท่ีตองไดรับความสนใจในการพัฒนามากกวาดัชนี
ท่ีมีคานอยกวา โดยต้ังเกณฑการประเมินไววา ความตองการจําเปนท่ีมีคาดัชนี PNIModified เทากับหรือ
มากกวาคาเฉลี่ย PNIModified ของแตละดาน ถือไดวามีความตองการจําเปนตองพัฒนา สวนการ
จัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนใชการเรียงดัชนีจากมากไปหานอย ดัชนีท่ีมีคามาก
แปลวามีความตองการจําเปนสูงท่ีตองไดรับการพัฒนามากกวาดัชนีท่ีมีคานอย โดยเรียงลําดับ
สมรรถนะไดดังนี้ ๑) สมรรถนะหลักดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน (Organizational 
Awareness) ๒) สมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ (Service Mind)  ๓) สมรรถนะหลักดานการ
ทํางานเปนทีม (Teamwork) ๔) สมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
๕)สมรรถนะหลักดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม (Integrity) และสรุปสมรรถนะยอยใน
แตละสมรรถนะหลัก ท่ีมีความตองการจําเปนตองพัฒนา ไดดังตอไปนี้

1.) สมรรถนะหลักดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน (Organizational Awareness)  
1.1) ผูบริหาร อบต. สนับสนุนสงเสริมใหมีการนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหม 

ๆ มาประยุกตใช ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (ปญญา)
1.2) บุคลากร อบต. ต้ังใจศึกษาคนควาหาความรู เทคโนโลยีและองคความรูใหม ๆ 

เพ่ือพัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง อยางตอเนื่อง (จิต)
1.3) ผูบริหาร อบต. มีการสนับสนุน ชมเชย เมื่อมีผูแสดงออกถึงความมุงม่ันท่ีจะ

พัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (จิต)
2.) สมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ (Service Mind)   

2.1) บุคลากร อบต. สามารถเปล่ียนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนไดประโยชนสูงสุดไดตลอดเวลา (สมานัตตตา) 

2.2) ผูบริหาร อบต. มีการตรวจสอบประเมินผลเพ่ือแกไขปรับปรุงงานดานการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งอยางสมํ่าเสมอ โดยทุกฝายมีสวนรวม (สมานัตตตา) 

2.3) ผูบริหาร อบต. วางแผนการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง เพ่ือผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนในระยะยาว (สมานัตตตา)

2.4) บุคลากร อบต. ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง อยางเสมอตนเสมอปลาย แมจะมีการเปลี่ยนผูบริหารทองถ่ิน (สมานัตตตา)
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2.5) บุคลากร อบต. เนนสรางและพัฒนาองคความรูดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
ในดานตาง ๆ ดวยกระบวนการตาง ๆ เชน การสัมมนา การจัดอบรมใหความรูแกประชาชน (อัตถ
จริยา)

2.6) ผูบริหาร อบต. เนนการสรางเครือขายภาคประชาชน เชน กลุมอาชีพ สหกรณ 
และกลุมชมรมภายในชุมชนตาง ๆ (อัตถจริยา)  

2.7) ผูบริหาร อบต. มีระบบสํารวจสาเหตุและปญหาความจําเปนหรือความตองการท่ี
แทจริงของชุมชน เพ่ือแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง เปนระยะ อยางตอเนื่อง (ทาน)

3.) สมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม (Teamwork)  
3.1) ผูบริหาร อบต. มีการชวยเหลือประสานรอยราว หรือคลี่คลายแกไขขอขัดแยงท่ี

เกิดข้ึนอยางสรางสรรค ในระหวางการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง (กรุณา)

3.2) บุคลากร อบต. มีการชมเชยสงเสริมขวัญกําลังใจซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหบรรลุผล (มุทิตา)

3.3) บุคลากร อบต. มีการประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดี เพ่ือโนมนาวให
ผูเก่ียวของปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหไดผลสําเร็จ (กรุณา)  

3.4) บุคลากร อบต. มีจิตสํานึกความเปนหนึ่งเดียวขององคกร ในการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (เมตตา)

3.5) ผูบริหาร อบต. มีการช่ืนชมยกยองสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานขององคกร
ชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ เชน กลุมอาชีพของชุมชน, กลุมสัจจะออมทรัพย ในการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (มุทิตา)

4.) สมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  
4.1) บุคลากร อบต. มีการประเมินผลไดผลเสีย และผูบริหาร ดําเนินการเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder) ตามการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (วิมังสา)  

4.2) ผูบริหาร อบต. มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลโครงการเพื่อการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม เปนระยะจนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการ/
กิจกรรม (จิตตะ)

4.3) ผูบริหาร ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน ในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็งไดอยางยั่งยืน (วิมังสา)

4.4) ผูบริหาร อบต. เนนกําหนดเปาหมายท่ีทาทายและเปนไปไดยาก ในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร เพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (ฉันทะ)
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๕)สมรรถนะหลักดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม (Integrity) 
5.1) ผูบริหาร อบต. เปดโอกาสใหประชาชนมีการแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุง

พัฒนาเม่ือเห็นความสูญเปลาหรือหยอนประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการเพื่อ
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง (ทมะ) 

5.2) ผูบริหารและบุคลากร อบต. มุงเนนการกํากับติดตามอยางสมํ่าเสมอ ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งท่ีกําหนดไว (ทมะ)

5.3) ผูบริหาร อบต. นําขอคิดเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาของผูมีสวนไดเสียตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ไปปรับปรุงแกไขฯ จริง (ทมะ)

5.4) ผูบริหาร อบต. มุงเนนการปลูกจิตสํานึกดานความขยันในการทํางาน ความตรง
ตอเวลา และไมเอาเปรียบผูอื่น ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง (ขันติ)

5.5) บุคลากร อบต. มุงเนนธํารงความถูกตอง เพ่ือพิทักษผลประโยชนของประชาชน
เปนสําคัญ ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง แมในสถานการณ
ท่ีอาจเสี่ยงตอความม่ันคงในตําแหนงหนาท่ีการงาน (สัจจะ) 

จากผลการวิจัยสรุปความตองการจําเปนตามเกณฑการประเมินท่ีต้ังไววา ความตองการ
จําเปนท่ีมีคาดัชนี PNIModified เทากับหรือมากกวา คาเฉลี่ย PNIModified ของแตละดาน ถือไดวามีความ
ตองการจําเปนตองพัฒนาเพ่ือนํามาเปนประเด็นสําคัญในการศึกษาแนวทาง/วิธีการ ในการพัฒนา
สมรรถนะท่ีพึงประสงค ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ขององคการบริหาร
สวนตําบล ซึ่งจากผลการวิจัยพบวามี ๓สมรรถนะท่ีมีคาดัชนี PNIModified เทากับหรือมากกวาคาเฉลี่ย 
PNIModified ของแตละด าน  คือสมรรถนะหลักด านความ เข า ใจ ในองคกรและระบบงาน 
(Organizational Awareness) สมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ (Service Mind)  และ
สมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม (Teamwork)  

๔.๔.๕ ผลการวิเคราะห ความสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะปจจุบันตามแนว
พระพุทธศาสนาในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบล กับระดับสภาพ
ชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน

การวิจัยเรื่อง "พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง" ผูวิจัยมุงสรางและอธิบาย "แนวทางการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหาร
สวนตําบล" อันเปนการวิจัยท่ีเนนเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซ่ึงตองวิเคราะหเปนองครวม (Holistic) 
ทําใหผูวิจัยไมสามารถต้ังสมมุติฐานสําหรับตัวแปรท่ีสามารถตอบโจทยการวิจัยตามวัตถุประสงคได
ท้ังหมด อยางไรก็ดี ผูวิจัยไดเลือกใชการวิจัยเชิงปริมาณรวมดวย เพ่ือลดแนวโนมความความลําเอียง
ของขอมูล สรางความม่ันใจในการใชไดของผลท่ีไดจากการศึกษาเชิงคุณภาพ 

ดังนั้ นการวิ เคราะห  ความสัม พันธร ะหวา งระดับสมรรถนะปจจุ บันตามแนว
พระพุทธศาสนาในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบล กับระดับสภาพชุมชน
เขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบันจึงเปนการวิเคราะหเพ่ือพิสูจนสมมติฐานท่ี ๑ 



๒๕๒ 

ท่ีผูวิจัยต้ังไว ไกแก “ระดับสมรรถนะหลักเชิงพุทธบูรณาการ ขององคการบริหารสวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีความสัมพันธเชิงบวก กับระดับชุมชนเขมแข็ง”

โดยวิเคราะห ความสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะปจจุบันตามแนวพระพุทธศาสนาใน
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบล โดยใชคาสถิติการถดถอยพหุคูณ 
(Regressions) และวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลในปจจุบัน โดยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) มีรายละเอียดดังในตารางท่ี ๔.๑๙-๔.๒๘ 

สมมติฐานท่ี ๑.๑ ระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ขององคการบริหารสวนตําบลในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีความสัมพันธเชิงบวก กับระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลในปจจุบันในภาพรวม

ตารางที่ ๔.๑๙ แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ของ
องคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งกับระดับสภาพชุมชน
เขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบันในภาพรวม

(n=๓๓๕)
ระดับ

สภาพชุมชนเขมแข็ง
ในภาพรวม(Y) 

สมรรถนะหลักในภาพรวม Pearson Correlation .864(**)
Sig. (2 -tailed) .000

 N 335
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๑๙ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ของ
องคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง กับระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบันในภาพรวม ดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พบวา สมรรถนะหลักในภาพรวม ของ
องคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งมีความสัมพันธกับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขต
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบันในภาพรวม อยูในระดับสูงมาก (r = .๘๖๔) (Sig = .๐๐๐)

ดังนั้นสรุปวา ระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ขององคการบริหารสวนตําบลในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีผลตอระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลใน
ปจจุบัน ในภาพรวม ที่ระดับนัยสําคัญ .๐๑



๒๕๓ 

สมมติฐานท่ี ๑.๒ ระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ขององคการบริหารสวนตําบลในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีความสัมพันธเชิงบวก กับระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลในปจจุบันดานการพึ่งตนเอง

ตารางที่ ๔.๒๐ แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ของ
องคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งกับระดับสภาพชุมชน
เขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบันดานการพ่ึงตนเอง

(n=๓๓๕)
ระดับ

สภาพชุมชนเขมแข็ง
ดานการพึ่งตนเอง(Y) 

สมรรถนะหลักในภาพรวม Pearson Correlation .781(**)
Sig. (2 -tailed) .000

 N 335
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๐ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ของ
องคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง กับระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน ดานการพึ่งตนเอง ดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พบวา สมรรถนะหลักในภาพรวม ของ
องคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งมีความสัมพันธกับระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง
ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน ดานการพ่ึงตนเอง อยูในระดับสูง (r = .๗๘๑) (Sig = 
.๐๐๐)

ดังนั้นสรุปวา ระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ขององคการบริหารสวนตําบลในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีผลตอระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลใน
ปจจุบัน ดานการพึ่งตนเอง ท่ีระดับนัยสําคัญ .๐๑



๒๕๔ 

สมมติฐานท่ี ๑.๓ ระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ขององคการบริหารสวนตําบลในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีความสัมพันธเชิงบวก กับระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลในปจจุบันดานการเก้ือกูล

ตารางที่ ๔.๒๑ แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ของ
องคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งกับระดับสภาพชุมชน
เขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบันดานการเก้ือกูล

(n=๓๓๕)
ระดับ

สภาพชุมชนเขมแข็ง
ดานการเก้ือกูล(Y) 

สมรรถนะหลักในภาพรวม Pearson Correlation .805(**)
Sig. (2 -tailed) .000
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** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๑ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ของ
องคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง กับระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน ดานการเก้ือกูล ดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พบวา สมรรถนะหลักในภาพรวม ของ
องคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งมีความสัมพันธกับระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง
ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน ดานการเก้ือกูล อยูในระดับสูง (r = .๘๐๕) (Sig = .
๐๐๐)

ดังนั้นสรุปวา ระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ขององคการบริหารสวนตําบลในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีผลตอระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลใน
ปจจุบัน ดานการเก้ือกูล ท่ีระดับนัยสําคัญ .๐๑



๒๕๕ 

สมมติฐานท่ี ๑.๔ ระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ขององคการบริหารสวนตําบลในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีความสัมพันธเชิงบวก กับระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลในปจจุบันดานการมีสวนรวม 

ตารางที่ ๔.๒๒ แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ของ
องคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งกับระดับสภาพชุมชน
เขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบันดานการมีสวนรวม

(n=๓๓๕)
ระดับ

สภาพชุมชนเขมแข็ง
ดานการมีสวนรวม(Y) 

สมรรถนะหลักในภาพรวม Pearson Correlation .814(**)
Sig. (2 -tailed) .000

 N 335
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๒ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ของ
องคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง กับระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน ดานการมีสวนรวมดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พบวา สมรรถนะหลักในภาพรวม ของ
องคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งมีความสัมพันธกับระดับสภาพชุมชนเขมแข็ง
ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน ดานการมีสวนรวมอยูในระดับสูงมาก (r = .๘๑๔) 
(Sig = .๐๐๐)

ดังนั้นสรุปวา ระดับสมรรถนะหลักในภาพรวม ขององคการบริหารสวนตําบลในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีผลตอระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลใน
ปจจุบัน ดานการมีสวนรวมท่ีระดับนัยสําคัญ .๐๑



๒๕๖ 

สมมติฐานท่ี ๑.๕ ระดับสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
ขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีความสัมพันธเชิงบวก กับระดับสภาพ
ชุมชนเขมแข็งในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน

ตารางที่ ๔.๒๓ แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) ขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็งกับระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล
ในปจจุบัน

(n=๓๓๕)
ระดับ

สภาพชุมชนเขมแข็ง
ในภาพรวม(Y) 

สมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ 
(Achievement Motivation) 

Pearson Correlation .678(**)
Sig. (2 -tailed) .000
N 335

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๓ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะหลักดานการมุง
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง กับระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน ดวยสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
พบวา สมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ขององคการบริหารสวน
ตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง กับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลใน
ปจจุบันอยูในระดับสูง (r = . ๖๗๘) (Sig = .๐๐๐) 

ดังน้ันสรุปวา ระดับสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ของ
องคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีผลตอระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขต
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน ท่ีระดับนัยสําคัญ .๐๑



๒๕๗ 

สมมติฐานท่ี ๑.๖ ระดับสมรรถนะหลักดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
(Integrity) ขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีความสัมพันธเชิงบวก กับ
ระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน

ตารางที่ ๔.๒๔ แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะหลักดานการยึดมั่นใน
ความถูกตองและจริยธรรม (Integrity)  ขององคการบริหารสวนตําบลในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งกับระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพื้นท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลในปจจุบัน

(n=๓๓๕)
ระดับ

สภาพชุมชนเขมแข็ง
ในภาพรวม(Y) 

สมรรถนะหลักดานการยึดม่ัน 
ในความถูกตองและจริยธรรม (Integrity) 

Pearson Correlation .549(**)
Sig. (2 -tailed) .000
N 335

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๔ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะหลักดานการยึดมั่น
ในความถูกตองและจริยธรรม (Integrity)  ขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง กับระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน ดวยสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
พบวา สมรรถนะหลักดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม (Integrity) ขององคการบริหาร
สวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง กับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลในปจจุบันอยูในระดับปานกลาง (r = . ๕๔๙) (Sig = .๐๐๐) 

ดังนั้นสรุปวา ระดับสมรรถนะหลักดานการยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม (Integrity) 
ขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีผลตอระดับสภาพชุมชนเขมแข็งใน
เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน ท่ีระดับนัยสําคัญ .๐๑



๒๕๘ 

สมมติฐาน ท่ี ๑.๗  ระดับสมรรถนะหลักดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
(Organizational Awareness) ขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มี
ความสัมพันธเชิงบวก กับระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน

ตารางที่ ๔.๒๕ แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะหลักดานความเขาใจใน
องคกรและระบบงาน (Organizational Awareness) ขององคการบริหารสวน
ตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งกับระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพื้นท่ี
องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน

(n=๓๓๕)
ระดับ

สภาพชุมชนเขมแข็ง
ในภาพรวม(Y) 

สมรรถนะหลักดานความเขาใจในองคกร
และระบบงาน  
(Organizational Awareness) 

Pearson Correlation .658(**)
Sig. (2 -tailed) .000
N 335

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๕ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะหลักดานความเขาใจ
ในองคกรและระบบงาน (Organizational Awareness) ขององคการบริหารสวนตําบลในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง กับระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลใน
ปจจุบัน ดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) พบวา สมรรถนะหลักดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน (Organizational 
Awareness) ขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง กับสภาพชุมชนเขมแข็ง
ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบันอยูในระดับสูง (r = . ๖๕๘) (Sig = .๐๐๐) 

ดังน้ันสรุปวา ระดับสมรรถนะหลักดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน (Organizational 
Awareness) ขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีผลตอระดับสภาพชุมชน
เขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน ท่ีระดับนัยสําคัญ .๐๑



๒๕๙ 

สมมติฐานท่ี ๑.๘ ระดับสมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ (Service Mind) ของ
องคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีความสัมพันธเชิงบวก กับระดับสภาพ
ชุมชนเขมแข็งในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน

ตารางที่ ๔.๒๖ แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะหลักดานการบริการเปน
เลิศ (Service Mind) ขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็งกับระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลใน
ปจจุบัน

(n=๓๓๕)
ระดับ

สภาพชุมชนเขมแข็ง
ในภาพรวม(Y) 

สมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ 
(Service Mind) 

Pearson Correlation .813(**)
Sig. (2 -tailed) .000
N 335

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๖ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะหลักดานการบริการ
เปนเลิศ (Service Mind) ขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง กับระดับ
สภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน ดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พบวา สมรรถนะหลัก
ดานการบริการเปนเลิศ (Service Mind) ขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง กับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบันอยูในระดับสูงมาก (r 
= . ๘๑๓) (Sig = .๐๐๐) 

ดังนั้นสรุปวา ระดับสมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ (Service Mind) ขององคการ
บริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีผลตอระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน ท่ีระดับนัยสําคัญ .๐๑



๒๖๐ 

สมมติฐานท่ี ๑.๙ ระดับสมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม (Teamwork) ขององคการ
บริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีความสัมพันธเชิงบวก กับระดับสภาพชุมชน
เขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน

ตารางที่ ๔.๒๗ แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะหลักดานการทํางานเปน
ทีม (Teamwork) ขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
กับระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน

(n=๓๓๕)
ระดับ

สภาพชุมชนเขมแข็ง
ในภาพรวม(Y) 

สมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม 
(Teamwork) 

Pearson Correlation .810(**)
Sig. (2 -tailed) .000
N 335

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๗ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะหลักดานการทํางาน
เปนทีม (Teamwork) ขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง กับระดับสภาพ
ชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน ดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พบวา สมรรถนะหลักดานการ
ทํางานเปนทีม (Teamwork) ขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง กับสภาพ
ชุมชนเขมแข็งในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบันอยูในระดับสูงมาก (r = . ๘๑๐) (Sig = 
.๐๐๐) 

ดังน้ันสรุปวา ระดับสมรรถนะดานการทํางานเปนทีม (Teamwork) ขององคการบริหารสวน
ตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีผลตอระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลในปจจุบัน ที่ระดับนัยสําคัญ .๐๑



๒๖๑ 

ตารางที่ ๔.๒๘ สรุปแสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะปจจุบันตามแนว
พระพุทธศาสนาในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบล กับ
ระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

ระดับ
สภาพชุมชนเขมแข็ง(Y)

ในภาพรวม 
สมรรถนะหลักในภาพรวม Correlation .864** 

Sig. .000 
สมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ 
(Achievement Motivation) 

Correlation .678** 
Sig. .000 

สมรรถนะหลักดานการยึดม่ัน 
ในความถูกตองและจริยธรรม 
(Integrity) 

Correlation .549** 
Sig. .000 

สมรรถนะหลักดานความเขาใจใน
องคกรและระบบงาน  
(Organizational Awareness) 

Correlation .658** 
Sig. .000 

สมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ 
(Service Mind) 

Correlation .813** 
Sig. .000 

สมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม 
(Teamwork) 

Correlation .810** 
Sig. .000 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๘ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับสมรรถนะปจจุบันตามแนว
พระพุทธศาสนาในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบล กับระดับสภาพชุมชน
เขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน ดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
พบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยรวมอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๐.๘๖๔ ดานท่ีมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูในระดับสูงมาก  มีจํานวน ๒ ดาน ไดแก  สมรรถนะหลักดานการบริการ
เปนเลิศ (Service Mind) (r = . ๘๑๓) และสมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม (Teamwork) (r = 
.๘๑๐) รองลงมาคืออยู ในระดับสูง มี ๒ ดานไดแก  สมรรถนะหลักดานการมุ งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) (r = . ๖๗๘) และ สมรรถนะหลักดานความเขาใจในองคกรและ
ระบบงาน (Organizational Awareness) (r = . ๖๕๘) และระดับปานกลางอีก ๑ ดาน ไดแก 
สมรรถนะหลักดานการยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม (Integrity) (r = . ๕๔๙) จึงยอมรับ
สมมุติฐานท่ีต้ังไวทุกขอ อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .๐๑



๒๖๒ 

๔.๔.๖ ผลการวิเคราะห ตัวแปรพยากรณปจจัยสนับสนุนท่ีมีผลตอสมรรถนะปจจุบัน
ตามแนวพระพุทธศาสนาในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบล  กับระดับ
สภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน

ตารางที่ ๔.๒๙ แสดงคาสัมประสิทธิ์พหุคูณของตัวแปรพยากรณท่ีมีผลตอสภาพชุมชนเขมแข็งใน
เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple regression Analysis)

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error β

(Constant) -.863  .143   -6 .030 .000  
สมรรถนะหลักดานการ
ทํางานเปนทีม 
(Teamwork) (X5) 

.464 .051 .427 9 .051 .000 

สมรรถนะหลักดานการ
บริการเปนเลิศ 
(Service Mind) (X4) 

.403 .073 .292 5 .482 .000 

สมรรถนะหลักดานการ
มุงผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement 
Motivation) (X1) 

.379 .044 .286 8 .571 .000 

R2= .782 Adjusted R Square2 = .780 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๙ ปรากฏวาตัวแปรพยากรณท่ีดีท่ีสุดท่ีถูกเลือกเขามากอนมี ๓ ดานคือ 
สมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม (Teamwork)  สมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ 
(Service Mind) และสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) เมื่อปฏิบัติ
ตามสมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม (Teamwork)  เพียงอยางเดียว มีผลทําใหสภาพชุมชน
เขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน เพ่ิมข้ึนรอยละ  ๖๕.๕ เม่ือปฏิบัติตาม
สมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม (Teamwork)  คูกับ สมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ 
(Service Mind) มีผลทําใหสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน 
เพ่ิมขึ้นรอยละ ๗๓.๓ และเม่ือผูบริหารและบุคลากรในขององคการบริหารสวนตําบล มีการปฏิบัติตน
ตามสมรรถนะปจจุบันตามแนวพระพุทธศาสนาในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ตามสมรรถนะหลัก
ดานการทํางานเปนทีม (Teamwork)  สมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ (Service Mind) และ
สมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ท้ัง ๓ ดานควบคูกัน จะมีผลทํา



๒๖๓ 

ใหระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน เพ่ิมขึ้นรอยละ ๗๘.๐ 
(Adjusted R Square = .๗๘๐) กลาวคือ ผูบริหารและบุคลากรในขององคการบริหารสวนตําบล มี
การปฏิบัติตนตามสมรรถนะปจจุบันตามแนวพระพุทธศาสนาในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ตาม
สมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม (Teamwork)  สมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ 
(Service Mind) และสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) เพ่ิมข้ึน
เทากับจํานวน ๑ ระดับ จะมีผลทําใหระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล
ในปจจุบัน เพ่ิมข้ึน .๗๘๐ ระดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .๐๑ และสามารถเขียนเปนสมการ
พยากรณปจจัยท่ีมีผลตอระดับสมรรถนะปจจุบันตามแนวพระพุทธศาสนาในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีความสัมพันธกับ ระดับสภาพชุมชนเขมแข็งในเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน โดยนําคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณมาเขียน
สมการ ไดดังนี้

๑. สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
Ý = -.863  + .464 (X5) + .403 (X4) +.379 (X1) 

๒. สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z′z = .427 (Z5) + .292 (Z4) +.286 (Z1) 



๒๖๔ 

๔.๕ แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง

จากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท้ังหมดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
องคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ทั้ง ๕ ดาน เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัย
ขอที่ ๓ คือเพ่ือนําเสนอแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบลใน
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดวยวิธีการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ที่เปนนักวิชาการผูมีผลงานดาน
การพัฒนาสมรรถนะฯ และผูใหขอมูลสําคัญท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา ในเขตพ้ืนที่ ๆ ทํา
การวิจัย รวมถึงผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูปฏิบัติงานระดับสูงในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และผูนําทองท่ีและผูนําในภาคสวนชุมชน ซ่ึงมีสวนในการสรางผลงานนวัตกรรม หรือมีความ
เปนเลิศ และหรือไดรับรางวัลตนแบบดานการสรางชุมชนเขมแข็ง  เปนท่ียอมรับจากหนวยงานและ
องคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในเขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัยเพ่ือการศึกษารวบรวมขอมูล
ประกอบการสังเคราะหในการกําหนดกรอบแนวคิดการศึกษา องคประกอบ และความสอดคลอง ของ
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง โดย
บูรณาการกับหลักพุทธธรรมในทุกดานเพ่ือการศึกษาเชิงปริมาณ ผานการวิเคราะหรวมกับขอมูลท่ีได
จากแบบสอบถาม โดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และทดสอบสมมติฐาน
โดยการวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดวยการนําขอมูลท้ังหมดไปวิเคราะหและ
สังเคราะหพรอมท้ังนําเสนอ ตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยยึดหลักสมรรถนะหลักท้ัง ๕ ดาน ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และตามบัญชีความรู 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปน แนบทายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบดวย ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการยึดม่ันในความถูกตองและ
จริยธรรม ดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน ดานการบริการเปนเลิศ และดานการทํางานเปน
ทีมทําใหผูวิจัยพบวาจากท้ัง ๕ ดาน เหลือตัวแปร ๓ ดานสมรรถนะหลัก ท่ีมีคาดัชนีความตองการ
จําเปนPNIModified เทากับหรือมากกวาคาเฉล่ีย PNIModified ของความตองการจําเปนแตละดาน ไดแก 
สมรรถนะหลักดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน (Organizational Awareness)สมรรถนะ
หลักดานการบริการเปนเลิศ (Service Mind) และสมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม 
(Teamwork)ซ่ึงตัวแปรดังกลาว สอดคลองกับการวิเคราะหเชิงเอกสารของผูวิจัย รวมถึงการวิเคราะห
ความคิดเห็นจากผูใหขอมูลสําคัญดวยวิธีการสัมภาษณดังกลาวขางตน 

ดังนั้นในการกําหนดแนวทางพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวน
ตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ตัวแปร ๓ สมรรถนะหลัก ท่ีมีคาดัชนีความตองการจําเปนสูง 
และสมรรถนะอีก ๒ ดาน ท่ีมีความตองการจําเปนรองลงมา ดังกลาว จึงถือวามีปญหาความตองการ
จําเปนท่ีตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะ ผูวิจัยจึงนํามาเปนกรอบประเด็นสําคัญในการศึกษาแนวทาง
และวิธีการ ในการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง ขององคการบริหารสวนตําบล โดยผูวิจัยไดรางองคความรูรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะเบ้ืองตน แลวทําการนําเสนอขอคนพบหรือองคความรูใหมจากการวิจัยในครั้งนี้ในการ



๒๖๕ 

ประชุมผูทรงคุณวุฒิสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือตรวจสอบแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะดังกลาวตอไป 

การประชุมผูทรงคุณวุฒิสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการเม่ือวันจันทรท่ี๗พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. - 

๑๑.๓๐ น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิเขารวม จํานวน ๑๒ รูปหรือคน

ในการประชุม ผูวิจัยไดนําเสนอขอคนพบ รางองคความรูรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะจากการวิจัย เรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ใน
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ซึ่งไดนําเสนอรางองคความรูรูปแบบและแนวทางการพัฒนา สมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะยอย เพ่ือขอใหผูทรงคุณวุฒิวิพากษใหความเห็น และยืนยันองคความรูรูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผลการประชุมผูทรงคุณวุฒิมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางองค
ความรูรูปแบบและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ดังตอไปนี้

๑.) ในดานกระบวนการ ในการกําหนดหลักพุทธธรรมไปใชในการพัฒนาสมรรถนะ
องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งฯ คณะผูทรงคุณวุฒิเห็นรวมกันวา รางองค
ความรูรูปแบบและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะโดยประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขากับ
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนตําบล มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ

๒.) ในดานความคาดหวัง ในการกําหนดหลักพุทธธรรมไปใชในการพัฒนาสมรรถนะ
องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งฯ ในระยะตอจากนี้ไป คณะผูทรงคุณวุฒิเห็น
รวมกันวา รางองคความรูรูปแบบและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะโดยประยุกตหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเขากับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนตําบล มีความจําเปนและ
สามารถนําไปใชพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบลไดจริง โดยคณะผูทรงคุณวุฒิมีเห็นรวมกัน
อีกวา การประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขากับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององคการ
บริหารสวนตําบล มีความจําเปนในสถานการณปจจุบัน๒๔๗ จากสภาพความเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
ท้ังจากปจจัยดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม๒๔๘ ซ่ึงควรหันกลับมาใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเปนปรัชญาหลักในการนิยามการพัฒนาในทุก ๆ ดาน๒๔๙ เพ่ือสงเสริมบทบาทของ
พระพุทธศาสนาใหมากข้ึนกวาที่เปนอยู

๓.) ในดานวิธีในการปฏิบัติ ในการกําหนดหลักพุทธธรรมไปใชในการพัฒนาสมรรถนะ
องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งฯ คณะผูทรงคุณวุฒิเห็นรวมกันวา รางองค
ความรูรูปแบบและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะโดยประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขากับ

๒๔๗สนทนากลุมเฉพาะ นายพงษเทพ ชัยออน, นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว,  
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๔๘สนทนากลุมเฉพาะ ดร.วีระชัย โชคลาภานันต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร,  
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๔๙สนทนากลุมเฉพาะ พระปญญากรโมลี (นิพนธ ปฺญาสาโร), เจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ จร.วัดทาไม
เหนือ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๖๖ 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนตําบล โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมจากทุก
ฝายในชุมชน มีความเหมาะสมและสามารถนําไปปรับใชสรางใหเกิดความรวมมือของทุกภาค
สวนไดมากยิ่งข้ึน ในการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะ ในระยะตอจากนี้ไป๒๕๐

๔.) ในดานรูปแบบ ท่ีกําหนดหลักพุทธธรรมไปใชในการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็งฯ คณะผูทรงคุณวุฒิเห็นรวมกันวา รางองคความรูรูปแบบท่ี
ประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขากับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวน
ตําบลมีความเหมาะสมความสอดคลอง กับวัตถุประสงคการวิจัย โดยมีความเหมาะสมในทุกกรอบองค
ความรู๒๕๑

๕.) ดานความเหมาะสมของนิยามสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหาร
สวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ตามแนวพระพุทธศาสนาคณะผูทรงคุณวุฒิเห็นรวมกันวา 
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะโดยประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขากับแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะขององคการบริหารสวนตําบล ควรระบุใหชัดเจนวาใครเปนผูดําเนินการ๒๕๒ และดานความ
ชัดเจนในเชิงภาษาของขอความ จํานวนมาก-นอย ของขอความ นิยามสมรรถนะ ควรเขียนในรูปของ
ประธาน กริยา และกรรม เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในเชิงเนื้อหา๒๕๓ และงายในการทําความเขาใจ
สําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติ และงายการทําความเขาใจในทางปฏิบัติ๒๕๔

จากผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดกําหนดตามกรอบท่ีไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ และ
จากการสนทนากลุมเฉพาะในพ้ืนที่ ๆ ทําการวิจัย ในเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหาร
สวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง โดยผูวิจัยสามารถบูรณาการกับหลักพุทธธรรม ไดแกการมี 
ไตรสิกขา ๓ และปญญา ๓ เปนตัวขับเคลื่อนสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะหลัก ประกอบกับหลัก
พุทธธรรมประจําสมรรถนะหลักในแตละดาน เรียงตามผลการจัดลําดับความตองการจําเปน และจาก
การกําหนดโดยผูทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ และจากการสนทนากลุมเฉพาะ คือ ๑) สมรรถนะหลัก
ดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน มีหลักภาวนา ๔ เปนหลักธรรมในกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะ ๒) สมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม มีหลักพรหมวิหาร ๔ เปนหลักธรรมใน
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ ๓) สมรรถนะหลักดานการบริการเปนเลิศ มีหลักสังคหวัตถุ ๔ เปน
หลักธรรมในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ ๔) สมรรถนะหลักการมุงผลสัมฤทธิ์ มีหลักอิทธิบาท ๔ 
เปนหลักธรรมในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ และ ๕) สมรรถนะหลักการยึดม่ันในความถูกตองและ
จริยธรรม มีหลักฆราวาสธรรม ๔ เปนหลักธรรมในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ ซ่ึงผูวิจัยไดนํา

๒๕๐สนทนากลุมเฉพาะ นางสาววิภาพร  ชันยาสูบ, ผูใหญบานหมู ๒ ต.หาดสองแคว, ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 

๒๕๑สนทนากลุมเฉพาะ ดร.วีระชัย โชคลาภานันต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร,  
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๕๒สนทนากลุมเฉพาะ นายชวโรจน วงคชุมพันธ, ปลัดอําเภอตรอน, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๕๓สนทนากลุมเฉพาะ นายอภิเดช อินตะวิชัย, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว,  

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๕๔สนทนากลุมเฉพาะ นายธาตรี โลวิทยานนท, ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน, ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 



๒๖๗ 

ผลการวิจัยเชิงผสานวิธี มาวิเคราะหเนื้อหาและสังเคราะหเพ่ือใหไดแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง โดยนําขอเสนอแนะท่ีได
จากการสนทนากลุมเฉพาะดังกลาว มาปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และทําการปรับปรุง
แนวทางพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง ภายใตคาํแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ดังตอไปน้ี

๔.๕.๑ แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ และการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง พบวา ในปจจุบัน จากสมรรถนะหลักท้ัง ๕ ดาน มีความตองการจําเปนท่ีตองไดรับการ
พัฒนา ๓ ประเด็นสมรรถนะ และสมรรถนะหลักที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาเปนลําดับแรก คือ 
ความเขาใจในองคกรและระบบงาน (Organizational Awareness-O) จากผลการวิจัยนี้ สามารถบง
บอกไดถึงความจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะ บนพ้ืนฐานเปาหมายเพ่ือใหบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบล มีสมรรถนะดานความเขาใจในองคกรและระบบงานท่ีสูงข้ึนมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู ซึ่งจาก
การศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหาร
สวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ในแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดานความเขาใจในองคกร
และระบบงาน ทําใหผูวิจัยพบวา สาเหตุอาจมาจาก การท่ีบุคลากรบางสวนยังคงมีความรูไมเพียงพอ
กับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีขอบขายภารกิจจํานวนมาก ในขณะท่ีการถือปฏิบัติตาม
ระเบียบบางเร่ืองมีแนวทางการปฏิบัติไมชัดเจนรวมไปถึงวัสดุและทรัพยากรในการบริหารไมเพียงพอ 
ประกอบกับขาดการบริหารจัดการเครือขายอยางเปนระบบ โดยจากการวิเคราะหจุดแข็งในดาน
ดังกลาว ท่ีพบวาผูบริหารระดับสวนงานมีความเขาใจในการทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี
โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลมีความเปนอิสระและความคลองตัวในการใชงบประมาณ และใช
ระเบียบขอกฎหมายเปนหลักในการดําเนินงานและแกไขปญหาอยูบางดังกลาวแลวในหัวขอท่ี ๔.๒ 
แนวทางการพัฒนาในระยะตอไป จึงควรใชการฝกอบรมเก่ียวกับตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบอยาง
ตอเน่ือง๒๕๕ และควรสงเสริมกิจกรรมเพ่ือการเขามารวมกันเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาสิ่งท่ีเปน
ประโยชนของสวนรวม๒๕๖ เพ่ือนํามารวบรวม วิเคราะห สังเคราะห เปนแผนพัฒนาและแกไข
ปญหา๒๕๗ ตลอดจนสรางนวัตกรรมใหมดวยการใชทรัพยากรในการบริหารในองคการบริหารสวน

๒๕๕สนทนากลุมเฉพาะ นายอภิเดช อินตะวิชัย, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว,  
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๕๖สนทนากลุมเฉพาะ นางสาววิภาพร  ชันยาสูบ, ผูใหญบานหมู ๒ ต.หาดสองแคว, ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 

๒๕๗สนทนากลุมเฉพาะ นายพงษเทพ ชัยออน, นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว,  
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๖๘ 

ตําบล จนเปนท่ียอมรับ สามารถตอบสนองตอประเด็นปญหาและความตองการไดตรงจุด๒๕๘ ในขณะ
ท่ีผูบริหารควรใชความสัมพันธของผูนํา ในการชวยประสานภารกิจตาง ๆ ใหสําเรจ็๒๕๙

เม่ือพิจารณาจากสิ่งท่ีกลาวมา ทําใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ีมีความสัมพันธตอ
องคกรตั้งแตตัวบุคลากรไปจนถึงผูบริหาร ดังนั้น แนวทางพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
ดานความเขาใจในองคกรและระบบงานขององคการบริหารสวนตําบล จึงจะตองมองไปท่ี ๓ มิติใหญ 
ไดแก บุคลากร, ผูบริหาร และภาคีท่ีมีสวนในการพัฒนาในพ้ืนท่ี๒๖๐ โดยใชหลักพุทธธรรมเขามาปรับ
ประยุกตกับการพัฒนาสมรรถนะ๒๖๑ เพ่ือใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล มีความขวนขวาย 
ใฝรู สั่งสมพัฒนาศักยภาพ ดวยการศึกษา คนควาหาความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รูจักพัฒนา 
ปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการ และเทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏิบัติงานเสริมสรางชุมชน
เขมแข็งใหเกิดผลสัมฤทธิ์๒๖๒ สามารถประยุกตสูการปฏิบัติการของผูบริหารหรือกระบวนการจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไดอยางเหมาะสม๒๖๓ โดยฐานคิดของความเปน
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีความเขาใจในองคกรและระบบงานท่ีดี เพ่ือสามารถพัฒนา
งานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งไดอยางมีผลสัมฤทธิ์ จําเปนจะตองสอดคลองกับแนวทางของการ
ใชสุตมยปญญา๒๖๔ หรือการพัฒนาตนที่เกิดจากการใฝรู เรียนรูองคความรูตาง ๆ และสามารถใชองค
ความรู  มีความรูความเขาใจทักษะในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย รวมถึงสามารถใชสื่อ และเทคนิคตาง 
ๆ ในการปฏิบัติงานของตนเอง๒๖๕ จนสามารถนําศาสตรท่ีเก่ียวของมาใชในการปฏิบัติงานใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ๒๖๖ ภายใตหลักไตรสิกขา ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๔.๑ 

๒๕๘สนทนากลุมเฉพาะ ดร.วีระชัย โชคลาภานันต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร,  
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๕๙สนทนากลุมเฉพาะ นางราตรี ปานสวาง, พัฒนาการอําเภอตรอน, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๖๐สนทนากลุมเฉพาะ นายชวโรจน วงคชุมพันธ, ปลัดอําเภอตรอน (เจาพนักงานปกครองชํานาญการ)

อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๖๑สนทนากลุมเฉพาะ พระใบฎีกาธนชัย ฐิตสีโล, เจาอาวาสวัดหมูหาสามัคคีอ.ตรอน, ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๒๖๒สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวณัทปภา จันทรหอม, หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,  

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๖๓สนทนากลุมเฉพาะ นายอภิเดช อินตะวิชัย, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว,  

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๖๔สนทนากลุมเฉพาะ พระปญญากรโมลี (นิพนธ ปฺญาสาโร), เจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ จร.วัดทาไม

เหนือ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๖๕สนทนากลุมเฉพาะ นายธาตรี โลวิทยานนท, ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน, ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๒๖๖สนทนากลุมเฉพาะ ดร.วีระชัย โชคลาภานันต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร,  

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดาน

บุคลากร อบต
“มีความขวนขวาย ใฝรู ส่ังสมพัฒนาศักยภาพ ดวยการศึกษา คนควาหาความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง รูจักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใช

ความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏิบัติงานเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหเกิดผลสัมฤทธิ์

บุคลากร อบต
เพ่ือพัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง อยางตอเน่ือง 

เขาใจโครงสราง
เพ่ือประโยชนในการเชื่อมโยงและผลักดันการปฏบิัติงานตามแผนและโครงการ

(ปญญา
ผูบริหาร/ หนวยงานตาง ๆ 

ใหมีการนําวิชาการ ความรู 
หรือเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใช 

ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง

(
มุงเนนการทํางานเพ่ือการเสรมิสรางชุมชนเขมแข็ง  โดยยึดหลักความถูกตองและเปนธรรม 
ภายใตพ้ืนฐานการเคารพประเพณปีฏิบัตินิยม และวัฒนธรรมของแตละชุมชนที่เก่ียวของ 

ผูบริหาร
นโยบาย 
สนับสนุน
สงเสริม

แผนภาพท่ี ๔.๑ แสดงแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน

ความสามารถในการแสวงหาความรู 
พัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง

แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน

เปาหมายการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากร อบต. มี [สุตมย+ปญญา] Understand from study & others
สั่งสมพัฒนาศักยภาพ ดวยการศึกษา คนควาหาความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง รูจักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใช

ความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏิบัติงานเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหเกิดผลสัมฤทธิ์

[ สมาธิ - concentration] 
บุคลากร อบต. ต้ังใจศึกษาคนควาหาความรู เทคโนโลยีและองคความรูใหม ๆ 

เพ่ือพัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง อยางตอเน่ือง (จิตตะ ในภาวนา

[กาย–Structure+network] 
โครงสรางสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการ ของเครือขายผูมีบทบาทสําคัญในชุมชน 

เพ่ือประโยชนในการเชื่อมโยงและผลักดันการปฏบิัติงานตามแผนและโครงการ
เพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหเกิดประสิทธผิล 

ปญญา:knowledge)
หนวยงานตาง ๆ สนับสนุนสงเสริม

ใหมีการนําวิชาการ ความรู 
หรือเทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใช 

ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใน อบต.

(จิต: conceptual thing
ผูบริหาร/ หนวยงานตาง ๆ 

เม่ือบุคลากรแสดงออกถึงความมุงม่ันท่ีจะ
พัฒนา หรือมีผลงานดานการเสริมสรางชุมชน

เขมแข็ง 

(ศีล:Community+Organizational Structure Awareness
มุงเนนการทํางานเพ่ือการเสรมิสรางชุมชนเขมแข็ง  โดยยึดหลักความถูกตองและเปนธรรม 
ภายใตพ้ืนฐานการเคารพประเพณปีฏิบัตินิยม และวัฒนธรรมของแตละชุมชนที่เก่ียวของ 

แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน

ความสามารถในการแสวงหาความรู รูจักพัฒนา ปรับปรุง สามารถตอยอด
นําองคความรูวชิาการไปประยุกตใช

สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคนิค

พทุธบูรณาการ

๒๖๙

สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ความเขาใจในองคกรและระบบงาน

Understand from study & others
สั่งสมพัฒนาศักยภาพ ดวยการศึกษา คนควาหาความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง รูจักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใช

ความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏิบัติงานเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหเกิดผลสัมฤทธิ”์

ต้ังใจศึกษาคนควาหาความรู เทคโนโลยีและองคความรูใหม ๆ 
จิตตะ ในภาวนา ๔)

ผูมีบทบาทสําคัญในชุมชน 
เพ่ือประโยชนในการเชื่อมโยงและผลักดันการปฏบิัติงานตามแผนและโครงการ

conceptual thing)
หนวยงานตาง ๆ สนับสนุน ชมเชย 

แสดงออกถึงความมุงม่ันท่ีจะ
งานดานการเสริมสรางชุมชน

เขมแข็ง 

Community+Organizational Structure Awareness)
มุงเนนการทํางานเพ่ือการเสรมิสรางชุมชนเขมแข็ง  โดยยึดหลักความถูกตองและเปนธรรม 
ภายใตพ้ืนฐานการเคารพประเพณปีฏิบัตินิยม และวัฒนธรรมของแตละชุมชนที่เก่ียวของ 

ผูบริหาร
สรางทัศนคติ
ในเชิงบวก
แกบุคลากร

สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน(จากการสังเคราะหของผูวิจัย)

สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคนิคตาง ๆ ใหงานมีประสิทธิภาพ



๒๗๐ 

จากแผนภาพท่ี ๔.๑ แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวน
ตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานความเขาใจในองคกรและระบบงาน ตองเริ่มจากฐานของ
ศีล ในไตรสิกขา คือการที่บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลตองมุงเนนการทํางานเพื่อการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง  โดยยึดหลักความถูกตองและเปนธรรม ภายใตพ้ืนฐานการเคารพประเพณี
ปฏิบัตินิยม และวัฒนธรรมของแตละชุมชนท่ีเก่ียวของโดยวิธีปฏิบัติอาจเปนไดท้ังการวิเคราะหบริบท
ของชุมชน เพ่ือนํามาใชใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี อบต. รวมไปถึงพัฒนาสภาพแวดลอมใน อบต. 
ใหเอ้ือตอการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน และสงเสริมใหเกิดความรวมมือจากทุกสวนงานใน อบต. ในการ
ออกแบบวิธีการพัฒนางานดานเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ในขณะที่ผูบริหารตอบสนองและสนับสนุน
ความตองการของบุคลากร อบต. ในการสงเสริมพัฒนางานดานเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง และมีระบบ
ตัวช้ีวัดและการประเมินยกยองภายใน อบต. เพ่ือใหกําลังใจแกบุคลากรดีเดนในดานเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง

ในขณะที่ฐานของสมาธิ ในไตรสิกขา คือการท่ีบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ตั้งใจ
ศึกษาคนควาหาความรู เทคโนโลยีและองคความรูใหม ๆ เพ่ือพัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง อยางตอเนื่องโดยวิธีปฏิบัติอาจเปนไดท้ัง สรางการตระหนักใหบุคลากร อบต. เห็นถึงคุณคา
ของการนําเทคโนโลยีใหมมาประยุกตใชเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ที่จะเกิดกับตัวเองและชุมชน  มี
การสงเสริมใหมีการติดตามแผนงานโดยการประชุมประจําเดือน การเยี่ยมชุมชน และสรุปผลการ
ปฏิบัติงานทุกครึ่งปงบประมาณ และสงเสริมบุคลากรในการทําผลงานดานเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
เพ่ือประเมินใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน

เพ่ือพัฒนาไปสูฐานของปญญา ในไตรสิกขา คือการท่ีบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องรูจักพัฒนา ปรับปรุง สามารถตอยอด
นําองคความรูวิชาการไปประยุกตใช และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคตาง ๆ ใหงานมี
ประสิทธิภาพไดในท่ีสุด โดยวิธีปฏิบัติอาจเปนไดท้ัง การสงเสริมใหบุคลากร อบต. พัฒนาตนเอง โดย
การเขารวมประชุมอบรมสัมนาใหความรูดานชุมชนเขมแข็งอยางตอเนื่อง เพื่อติดตามพัฒนางานใน
ชุมชนได การสงเสริมใหประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการสรางชุมชนเขมแข็ง โดยมีผลงานเชิง
ประจักษ และสรางสรรคการประเมินผลงานเชิงบวก มีการช่ืนชม ยกยอง สงเสริมใหบุคลากรประกวด
ผลงานดานชุมชนเขมแข็งในโอกาสตาง ๆ

ดวยเหตุนี้ หลักการสุตมยปญญา ในไตรสิกขา จึงมีความสอดคลองกับแนวทางการพ่ึงตนเอง
ของชุมชน ในการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู และขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชน โดยมาจากความเขาใจ
รวมกันในลักษณะเครือขาย โดยแสดงองคความรู ภายใตฐานของหลักพุทธธรรมภาวนา ๔  และ
ไตรสิกขา ดังแผนภาพท่ีแสดงแลว



๒๗๑ 

๔.๕.๒ แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการทํางานเปนทีม

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ และการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา ในปจจุบัน จาก
สมรรถนะหลักท้ัง ๕ ดาน มีความตองการจําเปนท่ีตองไดรับการพัฒนา ๓ ประเด็นสมรรถนะ และ
สมรรถนะหลักที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาเปนลําดับรองลงมาในลําดับท่ีสาม คือ การทํางานเปนทีม 
(Teamwork – T) จากผลการวิจัยนี้ สามารถบงบอกไดถึงความจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะ บน
พ้ืนฐานเปาหมายเพ่ือใหบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล มีสมรรถนะดานการทํางานเปนทีม  ท่ี
สูงข้ึนมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู ซ่ึงจากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท้ังหมดเก่ียวกับแนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ในแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะดานการทํางานเปนทีมทําใหผูวิจัยพบวา สาเหตุอาจมาจาก การท่ีลักษณะการทํางาน
ท่ียังขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของผูปฏิบัติงาน โดยตางมุงท่ีผลงานของแตละสวนงาน มากกวา
การทํางานในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบล ในขณะท่ีผูบริหารขาดการเอาใจใสใน
กระบวนการทํางานแบบทีม ในลักษณะความรวมมือ และแลกเปล่ียนขอมูลระหวางบุคลากรและ
นักพัฒนาชุมชน ซ่ึงถือวาเปนผูนําประสานการปฏิบัติเพ่ือเสริมชุมชนเขมแข็งขององคการบริหารสวน
ตําบล ประกอบกับการขาดการเอาใจใสในกระบวนการปฏิบัติงานอยางใกลชิด และขาดการ
ดําเนินการติดตามการขับเคลื่อนของกระบวนการเปนระยะ รวมท้ังในการประเมินผลการดําเนินงาน 
เพ่ือยกยองชมเชย หรือแกไขแนวทางการดําเนินงาน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนย่ิงสําหรับการทํางาน
แบบทีม ก็ไมมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเชนนี้ในเชิงคุณภาพเทาท่ีควร 

โดยจากการวิเคราะหจุดแข็งในดานดังกลาว ที่พบวา บุคลากรมีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
ทําใหมีความรูความสามารถในการทําความเขาใจและประสานงาน เขาใจถึงความซับซอนของงาน 
และเชื่อมโยงกับประชาชนในพ้ืนท่ีใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเน่ืองจากงานในประเด็น
ชุมชนเขมแข็งมีความซับซอน และตองอาศัยความรวมมือในการทํางานเปนทีมเปนอยางมาก จึงจะ
ประสบผลสําเร็จไดรวมถึงบุคลากรบางสวนมีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลน้ัน ๆ เอง ทําให สามารถใชสัมพันธภาพอยางไมเปนทางการในระดับเครือญาติ และสรางการ
ประสานงานเพื่อทําความสัมพันธและความเขาใจในบริบททองถ่ิน รวมไปถึงยังสามารถทํางาน
ลวงเวลาได ทําใหบุคลากรมีความสะดวกในการปฏิบัติงานท้ังในและนอกเวลาราชการ เพ่ือการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งของคนในชุมชนในทุกดานไดเปนอยางดี ดังกลาวแลวในบทท่ี ๔.๒.๕ 

ดังน้ันแนวทางการพัฒนาในระยะตอไป จึงควรมุงเนนการสรางวัฒนธรรมองคกรสูการบริการ
เปนเลิศ๒๖๗ ใหบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล มีเจตคติท่ีดีตอการทํางานเปนทีม มีความรัก
ปรารถนาดีตอบุคลากรในทีม และมีความมุงม่ันตอการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของชุมชนสวนรวม 
ภายใตหลักเมตตาธรรมในพรหมวิหาร ๔๒๖๘ โดย ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ตองเปนตัวแบบ
ของผูนําในการชวยเหลือประสานรอยราว หรือคลี่คลายแกไขขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนอยางสรางสรรค โดย

๒๖๗สนทนากลุมเฉพาะ นางราตรี ปานสวาง, พัฒนาการอําเภอตรอน, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๖๘สนทนากลุมเฉพาะ พระปญญากรโมลี (นิพนธ ปฺญาสาโร), เจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ จร.วัดทาไม

เหนือ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๗๒ 

ไมมีอคติและผลประโยชน๒๖๙ ในระหวางการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง ดวยการเจริญอริยมรรค ๘ ดานศีลคือสัมมาอาชีวะ คือการกระทําถูกตอง ไมเปนโทษ
ตอตนเอง และผูอ่ืน๒๗๐ ในขณะที่ตัวบุคลากรเอง ตองมีการชมเชยสงเสริมขวัญกําลังใจซึ่งกันและกัน 
ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหบรรลุผล (มุทิตา)๒๗๑

เม่ือพิจารณาจากสิ่งท่ีกลาวมา ทําใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ีมีความสัมพันธตอ
องคกรตั้งแตตัวบุคลากรไปจนถึงผูบริหาร ดังนั้น แนวทางพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
ดานการทํางานเปนทีมขององคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง จึงจะตองมอง
ไปท่ี ๓ มิติใหญ ไดแก บุคลากร, ผูบริหาร และภาคีท่ีมีสวนในการพัฒนาในพ้ืนท่ี โดยใชหลักพุทธ
ธรรมเขามาปรับประยุกตกับการพัฒนาสมรรถนะ๒๗๒ เพ่ือใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล มี
ความต้ังใจท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งในทีมงาน หนวยงานองคการบริหารสวน
ตําบลหรือองคกรชุมชน และมีความสามารถในการสรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
สามารถจูงใจ หรือสื่อสารใหองคการบริหารสวนตําบลเกิดการขับเคล่ือนสูเปาหมายการปฏิบัติงาน
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง อยางราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพ๒๗๓ และสามารถประสานและสงเสริม
สัมพันธภาพอันดี เพ่ือโนมนาวใหผูเก่ียวของปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง ใหไดผลสําเร็จ (กรุณา) ภายใตหลักอริยมรรค ดานปญญา-สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ)๒๗๔

โดยฐานคิดของความเปนบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีการทํางานเปนทีม เพ่ือท่ีจะ
สามารถพัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งไดอยางมีผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงจําเปนจะตองสอดคลอง
กับแนวทางของการใชจินตามยปญญา๒๗๕ หรือการพัฒนาตนท่ีเกิดจากการตอยอดองคความรู ดวย
การใครครวญพิจารณาดวยเหตุผล สามารถวิเคราะหและจัดการความขัดแยง๒๗๖ ดังแผนภาพท่ี ๔.๒ 

๒๖๙สนทนากลุมเฉพาะ นางสาววิภาพร  ชันยาสูบ, ผูใหญบานหมู ๒ ต.หาดสองแคว, ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 

๒๗๐สนทนากลุมเฉพาะ พระครูศรีปุณยาคม (พเยาว ปฺุญาคโม), เจาคณะตําบลขอยสูง อ.ตรอน  
จ.อุตรดิตถ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๗๑สนทนากลุมเฉพาะ นายพงษเทพ ชัยออน, องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควอ.ตรอน  
จ.อุตรดิตถ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๗๒สนทนากลุมเฉพาะ พระปญญากรโมลี (นิพนธ ปฺญาสาโร), เจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ จร.วัดทาไม
เหนือ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๗๓สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวณัทปภา จันทรหอม, หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,  
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๗๔สนทนากลุมเฉพาะ พระครูศรีปุณยาคม (พเยาว ปฺุญาคโม), เจาคณะตําบลขอยสูง อ.ตรอน  
จ.อุตรดิตถ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๗๕สนทนากลุมเฉพาะ พระใบฎีกาธนชัย ฐิตสีโล, เจาอาวาสวัดหมูหาสามัคคีอ.ตรอน, ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 

๒๗๖ สนทนากลุมเฉพาะ นายอภิเดช อินตะวิชัย, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว,  
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๗๓

แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการทํางานเปนทีม

เปาหมายการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากร อบต. มี [ จินตามย+ปญญา] Understand for Teamwork
“มีความตั้งใจท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความรูสึกเปนสวนหน่ึงในทีมงาน หนวยงาน อบต. หรือองคกรชุมชน 

และมีความสามารถในการสรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม สามารถจูงใจ หรือสื่อสารให 
อบต.เกิดการขับเคลื่อนสูเปาหมายการปฏิบัติงานเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง อยางราบรื่นและเตม็ประสิทธิภาพ”

   [ อุเบกขา ] 
ศีลผูบริหาร อบต. เปนผูนําในการชวยเหลือประสานรอยราว หรือคลี่คลายแกไขขอขัดแยงท่ีเกิดข้ึนอยางสรางสรรค 

โดยไมมีอคติและผลประโยชน ในระหวางการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
(สัมมาอาชีวะ)

Coordinating 
การประสานงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ
(สัมมากัมมันตะ)

บุคลากร อบต. มีการประสาน
และสงเสรมิสมัพันธภาพอันดี 

เพ่ือโนมนาวใหผูเก่ียวของ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
เพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

ใหไดผลสาํเร็จ (กรุณา)

Altruistic 
สงเสริมกําลังใจสม่ําเสมอ 

จิตอาสารับใชมวลชน
(สัมมาวาจา)

บุคลากร อบต. มีการชมเชย
สงเสริมขวัญกําลังใจซึ่งกันและกัน 
ในการปฏิบัติงานตามแผนและ

โครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง ใหบรรลผุล (มุทติา)

สมาธิ บุคลากร อบต. มจิีตสํานึกความเปนหน่ึงเดยีวขององคกร ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
เพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง

บุคลากร อบต. มีเจตคติท่ีดตีอการทํางานเปนทีม มีความรักปรารถนาดีตอบุคลากรในทีม และมีความมุงม่ันตอ
การปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของชุมชนสวนรวม(เมตตา)

มีเจตคติท่ีดีใน
การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน

ทักษะการ
สื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ

ทักษะจูงใจให
ทีมขับเคลื่อนสู

เปาหมาย

วิธีคิด
เชิงบวก

คิดสรางสรรค

มีความรูสึกเปน
สวนหนึ่งใน

ชุมชน

มีความสามารถ
สราง+รักษา
สัมพันธภาพ

พุทธบูรณาการ

แผนภาพท่ี ๔.๒ แสดงแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง ดานการทํางานเปนทีม(จากการสังเคราะหของผูวิจัย)



๒๗๔ 

จากแผนภาพที่ ๔.๒ แนวทางพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวน
ตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการทํางานเปนทีม ตองเร่ิมจากฐานของศีล ในไตรสิกขา 
คือการท่ีผูบริหาร อบต. เปนผูนําในการชวยเหลือประสานรอยราว หรือคลี่คลายแกไขขอขัดแยงที่
เกิดข้ึนอยางสรางสรรค โดยไมมีอคติและผลประโยชน ในระหวางการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ตามหลักอริยมรรคขอสัมมาอาชีวะ (ดํารงชีวิตอยางถูกตอง) 

ในขณะท่ีฐานของสมาธิ ในไตรสิกขา คือการท่ีบุคลากร อบต. มีจิตสํานึกความเปนหนึ่งเดียว
ขององคกร ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง และบุคลากร 
อบต. มีการชมเชยสงเสริมขวัญกําลังใจซึ่งกันและกัน ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหบรรลุผล (มุทิตา) สัมมาวาจา (การพูด-สื่อสารชอบ) 

เพ่ือพัฒนาไปสูฐานของปญญา ในไตรสิกขา คือการท่ีบุคลากร อบต. มีการประสานและ
สงเสริมสัมพันธภาพอันดี เพ่ือโนมนาวใหผู เก่ียวของปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหไดผลสําเร็จ (กรุณา) โดยมีเจตคติท่ีดีในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะ
การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีทักษะจูงใจใหทีมขับเคลื่อนสูเปาหมาย มีวิธีคิดเชิงบวกคิดสรางสรรคมี
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งในชุมชน และมีความสามารถสรางและรักษาสัมพันธภาพสมาชิกในทีม ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนไดประโยชนสูงสุด คือ
เกิดปญญาจากฐานของอริยมรรคขอสัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ)

ดวยเหตุนี้ หลักการจินตามยปญญา ในไตรสิกขา จึงมีความสอดคลองกับแนวทางการเก้ือกูล
กันของชุมชน ในการสงเสริมใหเกิดความสามัคคีเอ้ืออาทรในเรื่องการแบงปนผลประโยชนหรือกําไร
จากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน โดยมาจากความเขาใจรวมกันในลักษณะการประสาน
สัมพันธภาพ ท่ีสามารถเชื่อมโยงประโยชนในการผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหเกิดประสิทธิผลไดในท่ีสุดโดยสามารถแสดงองคความรูแนวทางพุทธบูรณา
การเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการ
ทํางานเปนทีม เปนรูปบุคลากรและผูบริหารจับมือประสานชูมืออยูศูนยกลางเพ่ือมุงสูการทํางานเปน
ทีม และมีปจจัยสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอยูโดยรอบ ภายใตฐานของหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร 
๔ และไตรสิกขาดังแผนภาพท่ีแสดงแลว 



๒๗๕ 

๔.๕.๓ แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการบริการเปนเลิศ

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ และการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา ในปจจุบัน จาก
สมรรถนะหลักท้ัง ๕ ดาน มีความตองการจําเปนท่ีตองไดรับการพัฒนา ๓ ประเด็นสมรรถนะ และ
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนตองไดรับการพัฒนาเปนลําดับรองลงมา คือ การบริการเปนเลิศ (Service 
Mind – S) จากผลการวิจัยนี้ สามารถบงบอกไดถึงความจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะ บนพ้ืนฐาน
เปาหมายเพ่ือใหบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล มีสมรรถนะดานการบริการเปนเลิศ  ที่สูงข้ึนมาก
ข้ึนกวาท่ีเปนอยู ซ่ึงจากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท้ังหมดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ในแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ดานการบริการเปนเลิศทําใหผูวิจัยพบวา สาเหตุอาจเน่ืองมาจาก การที่ปริมาณของพ้ืนท่ีใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลมีขนาดท่ีกวางขวาง ทําใหจํานวนบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานชุมชน
เขมแข็งท่ีมีอยูอยางจํากัด ไมสามารถตอบสนองตอนโยบายตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็งไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ในขณะท่ียังขาดการตรวจสอบและบํารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการสาธารณะใหอยูในสภาพที่พรอมใชไดตลอดเวลา ทําใหเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอประกอบกับประชาชนสวนใหญไมคอยสนใจเขารวมกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบล โดยจากการวิเคราะหจุดแข็งในดานดังกลาว ท่ีพบวา ระบบขององคการ
บริหารสวนตําบล มีการแบงสวนงานโดยกําหนดอํานาจหนาที่อยางชัดเจนและครอบคลุมงานในความ
รับผิดชอบทุกดานเปนโอกาสใหบุคลากรสามารถดําเนินการตามแผนพัฒนาท่ีวางเอาไวใหประสบ
ผลสําเร็จ ตามจุดหมายของแผนพัฒนาท่ีมุงหวังเอาไว และในดานบุคลากรท่ีบางสวน มีภูมิลําเนาอยู
ในพื้นท่ีใกลองคการบริหารสวนตําบล และเปนคนในชุมชน จึงสามารถทํางานเสริมสรางชุมชน
เขมแข็งไดอยางคลองตัว โดยใชความสัมพันธสวนตัวได ดังกลาวแลวในหัวขอที่ ๔.๒.๔ 

ดังนั้นแนวทางการพัฒนาในระยะตอไป จึงควรใชการฝกอบรมเก่ียวกับตําแหนงหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบอยางตอเนื่อง ใหเทาทันความเปลี่ยนแปลง๒๗๗ โดยบุคลากรสามารถนําความรูใหมไป
ปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงได ภายใต
หลักธรรมสมานัตตตา ดวยการเจริญอริยมรรค ๘ ดานสมาธิ คือสัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ)๒๗๘

ผานการสํารวจสาเหตุและปญหาความจําเปนหรือความตองการท่ีแทจริงของชุมชน เพ่ือแกไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งเปนระยะ๒๗๙ และควร
สงเสริมกิจกรรมเพ่ือการเขามารวมกันเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาสิ่งท่ีเปนประโยชนของสวนรวม 

๒๗๗สนทนากลุมเฉพาะ นางราตรี ปานสวาง, พัฒนาการอําเภอตรอน, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๗๘สนทนากลุมเฉพาะ พระครูศรีปุณยาคม (พเยาว ปฺุญาคโม), เจาคณะตําบลขอยสูง อ.ตรอน  

จ.อุตรดิตถ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๗๙สนทนากลุมเฉพาะ นางสาววิภาพร  ชันยาสูบ, ผูใหญบานหมู ๒ ต.หาดสองแคว, ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 



๒๗๖ 

สามารถตอบสนองตอประเด็นปญหาและความตองการไดตรงจุด ในขณะท่ีผูบริหาร ควรมีความ
ตอเนื่องของนโยบาย ท่ีมุงผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนในระยะยาว๒๘๐

เม่ือพิจารณาจากสิ่งท่ีกลาวมา ทําใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ีมีความสัมพันธตอ
องคกรตั้งแตตัวบุคลากรไปจนถึงผูบริหาร ดังนั้น แนวทางพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
ดานการบริการเปนเลิศขององคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง จึงจะตองมอง
ไปท่ี ๓ มิติใหญ ไดแก บุคลากร, ผูบริหาร และภาคีท่ีมีสวนในการพัฒนาในพ้ืนท่ี โดยใชหลักพุทธ
ธรรมเขามาปรับประยุกตกับการพัฒนาสมรรถนะ๒๘๑ เพ่ือใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล มี
ความต้ังใจและความพยายามในการใหบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการ ของผูบริหาร ผูรวมงาน 
ในองคการบริหารสวนตําบล ชุมชน ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
องคการบริหารสวนตําบล เกิดการขับเคลื่อนสูเปาหมายการปฏิบัติงานเสริมสรางชุมชนเขมแข็งอยางมี
ผลสัมฤทธิ์ และสามารถบริหารความเปลี่ยนแปลง (change management)๒๘๒ การปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เพื่อใหชุมชนไดประโยชนตอเนื่องสูงสุด  
(สมานัตตตา)  ภายใตหลักอริยมรรคดานปญญา-สัมมาวายามะ (เพียรชอบ)๒๘๓ โดยฐานคิดของความ
เปนบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีวัฒนธรรมองคกรสูการบริการเปนเลิศ เพื่อสามารถ
พัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งไดอยางมีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจําเปนจะตองสอดคลองกับ
แนวทางของการใชภาวนามยปญญา๒๘๔ หรือการพัฒนาตนท่ีเกิดจากการตอยอดจากการศึกษาทํา
ความเขาใจองคความรู ดวยการสามารถท่ีจะคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ และมีการพัฒนานวัตกรรม
ใหม ๆ๒๘๕ ภายใตหลักไตรสิกขา ดังแผนภาพท่ี ๔.๓

๒๘๐สนทนากลุมเฉพาะ นายพงษเทพ ชัยออน, องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควอ.ตรอน  
จ.อุตรดิตถ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๘๑สนทนากลุมเฉพาะ พระปญญากรโมลี (นิพนธ ปฺญาสาโร), เจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ จร.วัดทาไม
เหนือ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๘๒สนทนากลุมเฉพาะ ดร.วีระชัย โชคลาภานันต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร,  
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๘๓สนทนากลุมเฉพาะ พระใบฎีกาธนชัย ฐิตสีโล, เจาอาวาสวัดหมูหาสามัคคีอ.ตรอน, ๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 

๒๘๔สนทนากลุมเฉพาะ พระปญญากรโมลี (นิพนธ ปฺญาสาโร), เจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ จร.วัดทาไม
เหนือ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๘๕สนทนากลุมเฉพาะ ดร.วีระชัย โชคลาภานันต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร,  
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

บุคลากร อบต
 “มีความตั้งใจและความพยายามในการใหบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการ 

ของผูบริหาร ผูรวมงาน ใน
เพ่ือให อบต.เกิดการขับเคลื่อนสูเปาหมายการปฏิบัติงานเสริมสรางชุมชนเขมแข็

การมวีฒุภิาวะทาง
อารมณ

ศีล ผูบริหาร อบต

เพ่ือแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เปนระยะ อยางตอเน่ือง 

มีการตรวจสอบประเมนิผลเพือ่แกไขปรับปรุง
งานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งอยาง

สมํ่าเสมอ โดยทุกฝายมีสวนรวม (สมานัตตตา
ปญญา-สัมมาสติ (ระลกึชอบ

แผนภาพท่ี ๔.๓ แสดงแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
เขมแข็ง ดานการบริการเปนเลิศ

แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการบริการเปนเลิศ

เปาหมายการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากร อบต. มี [ ภาวนามย+ปญญา] Understandfor Service Mind
มีความตั้งใจและความพยายามในการใหบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการ 

ของผูบริหาร ผูรวมงาน ใน อบต. ชุมชน ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ
เกิดการขับเคลื่อนสูเปาหมายการปฏิบัติงานเสริมสรางชุมชนเขมแข็

มีความ
เอ้ืออาทร

การวเิคราะหและการ
จัดการความขัดแยง

ผูบริหาร อบต. มีระบบสํารวจสาเหตุและปญหาความจําเปนหรอืความตองการท่ีแทจริงของชุมชน 

เพ่ือแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เปนระยะ อยางตอเน่ือง 
สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)สัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ)

สรางและพัฒนาองค
ความรู สัมมนา อบรมให

ความรูแกประชาชน 
(ปยวาจา)

สรางเครือขายภาคประชาชน ภาคีการพัฒนา
ภายในชุมชนตาง ๆ (อัตถจริยา)

มีการตรวจสอบประเมนิผลเพือ่แกไขปรับปรุง
งานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งอยาง

สมานัตตตา)  
ระลกึชอบ)

บุคลากร อบต
เปลี่ยนแปลง 
การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนได
ประโยชน
ปญญา

พุทธบูรณาการ

แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
การบริการเปนเลิศ(จากการสังเคราะหของผูวิจัย)

๒๗๗

สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
บริการเปนเลิศ

Understandfor Service Mind
มีความตั้งใจและความพยายามในการใหบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการ 

ตลอดจนหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ
เกิดการขับเคลื่อนสูเปาหมายการปฏิบัติงานเสริมสรางชุมชนเขมแข็งอยางมีผลสัมฤทธิ์”

การมีบุคลิกภาพที่ดีทั้ง
ภายนอกและภายใน

มีระบบสํารวจสาเหตุและปญหาความจําเปนหรอืความตองการท่ีแทจริงของชุมชน 

เพ่ือแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เปนระยะ อยางตอเน่ือง (ทาน)

บุคลากร อบต. สามารถบริหารความ
เปลี่ยนแปลง (change management) 
การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนได
ประโยชนตอเนื่องสูงสุด (สมานัตตตา)  
ปญญา-สัมมาวายามะ (เพียรชอบ) +ปธาน๔

สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชน



๒๗๘ 

จากแผนภาพท่ี ๔.๓ แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวน
ตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการบริการเปนเลิศ ตองเริ่มจากฐานของศีล ในไตรสิกขา 
คือการท่ีผูบริหาร มีระบบสํารวจสาเหตุและปญหาความจําเปนหรือความตองการท่ีแทจริงของชุมชน 
เพ่ือแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เปนระยะ 
อยางตอเนื่อง ซ่ึงนับเนื่องในหลักสังคหวัตถุธรรมดานทาน และการสํารวจสาเหตุเพ่ือใหเกิดการ
แกปญหาอยางถูกตอง ตามหลักอริยมรรคขอสัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) และสัมมาสังกัปปะ (ดําริชอบ) 

ในขณะท่ีฐานของสมาธิ ในไตรสิกขา คือการท่ีผูบริหาร มีความตอเนื่องของนโยบาย ท่ีมุง
ผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนในระยะยาว (สมานัตตตา) สมาธิ -สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) 
และบุคลากร สามารถนําความรูใหมไปปรับปรุงวิธีการทํางานฯ ภายใตสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงได
(สมานัตตตา) สมาธิ -สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) 

เพ่ือพัฒนาไปสูฐานของปญญา ในไตรสิกขา คือการท่ีผูบริหารมีการตรวจสอบประเมินผลเพ่ือ
แกไขปรับปรุงงานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งอยางสมํ่าเสมอ โดยทุกฝายมีสวนรวม  (สมานัตต
ตา)  ปญญา-สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และบุคลากร อบต. สามารถบริหารความเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนไดประโยชนตอเนื่อง
สูงสุด (สมานัตตตา)  ปญญา-สัมมาวายามะ (เพียรชอบ)

ดวยเหตุนี้ หลักการภาวนามยปญญา ในไตรสิกขา จึงมีความสอดคลองกับแนวทางการมีสวน
รวมกันของชุมชน ในการสงเสริมใหคนในชุมชนเขามารวมกันใชปญญาในการสงเสริมพัฒนาชีวิตความ
เปนอยูหรือรวมกันแกไขปญหาของตนเองใหดีข้ึนดวยแนวคิดท่ีสรางสรรคและเปนนวัตกรรมใหมจาก
ฐานของปญญาสรางสรรค (ภาวนา) ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงผลประโยชนในการผลักดันการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหเกิดประสิทธิผลไดในท่ีสุดโดยแสดงองค
ความรูแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง ดานการบริการเปนเลิศ เปนรูปบุคลากรและผูบริหารจับมือประสานอยูศูนยกลางเพ่ือ
มุงสูการบริหารเปนเลิศ และมีปจจัยสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอยูโดยรอบ ภายใตฐานของหลัก
พุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ และไตรสิกขาดังกลาวแลว



๒๗๙ 

๔.๕.๔ แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ และการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา ในปจจุบัน จาก
สมรรถนะหลักทั้ง ๕ ดาน มีความตองการจําเปนท่ีตองไดรับการพัฒนา ๓ ประเด็นสมรรถนะ ในขณะ
ท่ีอีก ๒ ประเด็นสมรรถนะท่ีเหลือ คือสมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ มีคาผลตางระหวางสภาพ
ท่ีคาดหวัง กับสภาพท่ีเปนจริงในปจจุ บันนอยกวาคาเฉลี่ยรวมท้ัง ๕ ดาน ตามการจัดลําดับ
ความสําคัญความตองการจําเปนโดยใชสูตร Modified Priority Needs Index (PNI Modified) อยางไร
ก็ดี การจัดลําดับความตองการจําเปนดังกลาว เปนสวนหนึ่งของการจัดลําดับเพ่ือการนําเสนอ ซ่ึงการ
วิจัยครั้งนี้ไดนําเสนอแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ใน
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ เชนเดียวกับสมรรถนะท่ีมีความตองการจําเปน 
เพ่ือกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาเชิงพุทธบูรณาการ ตามลําดับความตองการ
จําเปนในสมรรถนะยอยในสมรรถนะดังกลาวเพื่อใหการพัฒนาสมรรถนะในภาพรวมสามารถประสบ
ความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุงสูเปาหมายคือความเขมแข็งของชุมชนไดในข้ันสุดทาย

โดย การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation – ACH) จากผลการวิจัยนี้ สามารถบง
บอกไดถึงความจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะ บนพ้ืนฐานเปาหมายเพ่ือใหบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบล มีสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ท่ีสูงขึ้นมากขึ้นกวาท่ีเปนอยู ซ่ึงจากการศึกษาวิเคราะห
และสังเคราะหขอมูลทั้งหมดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ในแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ทําใหผูวิจัยพบวา 
สาเหตุจากความตองการจําเปน อาจมาจาก การท่ีลักษณะการทํางานของบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลท่ีบางสวนยังขาดความรูความเขาใจ มีความรูไมเพียงพอกับภารกิจ ยึดติดระบบ
ราชการ วัตถุนิยมมากไป จึงไมมีความเปนตนแบบใหชุมชนไดเทาท่ีควร ในขณะท่ีลักษณะการทํางาน
มุงท่ีผลงานของแตละสวนงาน มากกวาการทํางานในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบ
กับการกําหนดแผนงานหรือโครงการ มักข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนมากกวา การวิเคราะหปญหา ความ
ตองการอยางแทจริงของประชาชน ซ่ึงอาจมาจากปญหาของชาวบาน การเมืองทองถ่ิน กฎหมายทับ
ซอน และการไมเห็นความสําคัญการจัดทําแผนรวมท้ังจํานวนพนักงานและลูกจางไมสอดคลองกับ
ปริมาณงาน เนื่องจากปริมาณงานมีจํานวนมาก แตพนักงานมีนอย ทําใหการพัฒนาสมรรถนะดาน
การมุงผลสัมฤทธิ์ยังคงมีปญหาอยูในปจจุบัน 

โดยจากการวิเคราะหจุดแข็งในดานดังกลาว ท่ีพบวา บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง ตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในไดเปนอยางดี และบุคลากรสวนใหญสามารถเขาใจแผนงานเฉพาะหนา  
และบทบาทท่ีถูกตองของตน ตามแผนไดเปนอยางดีรวมถึงบุคลากรสวนใหญมีความสามารถ ใน
การบูรณาการภาคสวนตาง ๆ ในชุมชนไดเปนอยางดี รวมไปถึงจากการท่ีระบบการบริหารงานของ 
องคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหฝายบริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรง  ทําใหเอื้อใหการทํางาน
มีเสถียรภาพ จากการท่ีชุมชนมีสวนรวมในการจัดการปญหาของตนเอง ชุมชนใหความสนใจและ
ต่ืนตัวในการแกปญหาสังคม พรอมใหความรวมมือ  ทําใหบุคลากรมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งของคนในชุมชนในทุกดานไดเปนอยางดี ดังกลาวแลวในบทท่ี ๔.๒.๑



๒๘๐ 

ดังน้ันแนวทางการพัฒนาในระยะตอไป จึงควรมุงเนนการสรางวัฒนธรรมองคกร ใหบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบล มีเจตคติที่ดีตอการกําหนดเปาหมายท่ีทาทายและเปนไปไดยาก เพื่อการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหมีมาตรฐานสูง ภายใตหลัก “ฉันทะ” ในอิทธิบาท ๔๒๘๖ โดยการใชวิธีจัด
องคการท่ีมีประสิทธิภาพ กลาวคือควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  เพ่ือใหสอดคลองกับ
หลักพุทธธรรมขอ “จิตตะ” ในอิทธิบาท ๔ ซ่ึงสอดคลองกับหลักสัมมากัมมันตะ (คือการกระทํา
ถูกตอง ไมเปนโทษตอตนเอง และผูอ่ืน) หรือการกระทําชอบในอริยมรรค ๘๒๘๗ โดยบุคลากรมีการ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีวางไว และ
ทันเวลาท่ีกําหนด ภายใตหลัก “วิริยะ” ในอิทธิบาท ๔ และใชวิธีการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ดวยการเจริญอริยมรรค ๘ ดานปญญา คือสัมมาสังกัปปะ (คือความถูกตอง จากการหาทางแกปญหา
ดวยเหตุผล) มีการตรวจสอบผลการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม ท่ีสามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน เพ่ือใหสอดคลองกับหลัก “วิมังสา” ในอิทธิบาท ๔  โดยมีการประเมินผลไดผลเสีย 
กอนและระหวางดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสียในการปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหบรรลุผล๒๘๘

และจากสิ่งท่ีกลาวมา ทําใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ีมีความสัมพันธตอองคกร
ต้ังแตตัวบุคลากรไปจนถึงผูบริหาร ดังนั้น รูปแบบพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานการมุง
ผลสัมฤทธิ์ จึงจะตองมองไปท่ี ๓ มิติใหญ ไดแก บุคลากร, ผูบริหาร และภาคีที่มีสวนในการพัฒนาใน
พ้ืนท่ี โดยใชหลักพุทธธรรมเขามาปรับประยุกตกับการพัฒนาสมรรถนะ๒๘๙ เพ่ือใหบุคลากรในองคการ
บริหารสวนตําบล มีความมุงม่ันจะปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู ภายใตการตรวจสอบ
ประเมินผลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดเสีย (Stake Holder) รวมไปถึงการ
มุงม่ันนํานโยบายชุมชนเขมแข็งสูการปฏิบัติใหไดตามมาตรฐาน อยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง และสามารถกําหนดเปาหมายท่ีทาทายและเปนไปไดยาก เพ่ือการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหมีมาตรฐานสูง (ฉันทะ) ภายใตหลักอริยมรรคดานปญญา-สัมมาสังกัปปะ 
(ประกอบชอบ คือประกอบไปดวยความถูกตอง จากการใฝใจหาทางแกปญหาดวยเหตุผล)เพ่ือท่ีจะ
สามารถพัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งไดอยางมีผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงจําเปนจะตองสอดคลอง
กับแนวทางของการใชภาวนามยปญญา หรือการพัฒนาตนท่ีเกิดจากความรูเขาใจบริบทชุมชน ดวย
การจัดการความรูอยางเปนระบบ สามารถปรับปรุงแกไขโดยเนนการมีสวนรวมภายใตหลักไตรสิกขา 

๒๘๖สนทนากลุมเฉพาะ พระครูศรีปุณยาคม (พเยาว ปฺุญาคโม), เจาคณะตําบลขอยสูง อ.ตรอน 
จ.อุตรดิตถ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๘๗สนทนากลุมเฉพาะ พระปญญากรโมลี (นิพนธ ปฺญาสาโร), เจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ จร.วัดทาไม
เหนือ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๘๘สนทนากลุมเฉพาะ นางราตรี ปานสวาง, พัฒนาการอําเภอตรอน, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๘๙สนทนากลุมเฉพาะ พระใบฎีกาธนชัย ฐิตสีโล, เจาอาวาสวัดหมูหาสามัคคี อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ,  

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๘๑

รูปแบบพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการมุงผลสัมฤทธิ์

เปาหมายการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากร อบต. มี [ ภาวนามย+ปญญา] Understand for Achievement Motivation
“มีความมุงมั่นจะปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู ภายใตการตรวจสอบประเมินผลอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมสีวนไดเสีย (Stake Holder) รวมไปถึงการมุงมั่นนํานโยบายชุมชนเขมแข็ง

สูการปฏิบัติใหไดตามมาตรฐาน อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผลอยางตอเนื่อง”

[ อิทธิบาท ๔ – สมาธิ ] 
(สัมมาวายามะ-สมาธิ) มีการปฏิบัตงิานตามแผนและโครงการเพื่อการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

เปนไปตามข้ันตอนที่วางไว และทันเวลาท่ีกําหนด (วิรยิะ)

Organizing 
การจัดองคการท่ีมปีระสิทธิภาพ

(สัมมากัมมันตะ-ศีล)

จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวม  (จิตตะ)

Coordinating 
การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ

(สัมมาสังกัปปะ-ปญญา)

มีการตรวจสอบผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถ
ตอบสนองความตองการของ

ประชาชน (วิมังสา)

(วิมังสา) มีการประเมินผลไดผลเสีย 
กอนและระหวางดําเนินการเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมสีวนไดสวนเสยี (Stake Holder) 

แผนภาพท่ี ๔.๔ แสดงแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง ดานการมุงผลสัมฤทธิ์(จากการสังเคราะหของผูวิจัย)

มีความรูเขาใจ
บริบทชุมชน

มีการจัดการ
ความรูอยาง
เปนระบบ

มีระบบติดตาม
ประเมินผล

มีระบบขอมูล
ยอนกลับ 

Feedbacks

มีการปรับปรุง
แกไขโดยเนน
การมีสวนรวม

พุทธบูรณาการ

มีการกําหนดเปาหมายที่ทาทายและเปนไปไดยาก 
เพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหมีมาตรฐานสูง(ฉันทะ)



๒๘๒ 

โดยเริ่มจากฐานของศีล ในไตรสิกขา คือผูบริหารในองคการบริหารสวนตําบลมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง โดยเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวม ตามหลักอริยมรรคขอสัมมากัมมันตะ (การกระทําอยางถูกตอง) ในขณะท่ี
ฐานของสมาธิ ในไตรสิกขา คือการท่ีบุคลากร อบต. มีการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เปนไปตามข้ันตอนท่ีวางไว และทันเวลาท่ีกําหนด๒๙๐ (วิริยะ) สัมมาวายามะ 
(มีความพยายามชอบ) เพื่อพัฒนาไปสูฐานของปญญา ในไตรสิกขา คือการท่ีบุคลากร อบต. มีการ
กําหนดเปาหมายท่ีทาทายและเปนไปไดยาก เพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหมีมาตรฐานสูง 
(ฉันทะ)

ภายใตการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ๒๙๑ มีการตรวจสอบผลการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรม ที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน (วิมังสา) และมีการประเมินผลไดผลเสีย 
กอนและระหวางดําเนินการเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder)๒๙๒

เพ่ือใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลเกิดความรูเขาใจบริบทชุมชน มีการจัดการความรูอยาง
เปนระบบ มีระบบติดตามประเมินผล มีระบบขอมูลยอนกลับ Feedbacks และมีการปรับปรุงแกไข
โดยเนนการมีสวนรวม๒๙๓

คือเกิดปญญาจากฐานของอริยมรรคขอสัมมาวายามะ (พยายามชอบ)๒๙๔ ซ่ึงหลักการ
ภาวนามยปญญา ในไตรสิกขา มีความสอดคลองกับแนวทางการมีสวนรวมกันของชุมชน ในการ
สงเสริมใหคนในชุมชนเขามารวมกันใชปญญาในการสงเสริมพัฒนาชีวิตความเปนอยูหรือรวมกันแกไข
ปญหาของตนเองใหดีขึ้นดวยแนวคิดท่ีสรางสรรคและเปนนวัตกรรมใหมจากฐานของปญญา
สรางสรรค (ภาวนา) ซ่ึงจะสามารถเช่ือมโยงผลประโยชนในการผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหเกิดประสิทธิผลไดในท่ีสุดโดยแสดงองคความรูรูปแบบ
พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ เปนรูปบุคลากรกําลังกาวเทาข้ึนบันได เพื่อมุงสูการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
อยางมีมาตรฐานสูง และมีปจจัยสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอยูโดยรอบ ภายใตฐานของหลักพุทธ
ธรรมอิทธิบาท ๔ และไตรสิกขา ๓

๒๙๐สนทนากลุมเฉพาะ นายธาตรี โลวิทยานนท, ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๙๑สนทนากลุมเฉพาะ ดร.วีระชัย โชคลาภานันต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร,  

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๙๒สนทนากลุมเฉพาะ นายนเรศ ทีระแนว, รองนายกองคการบริหารสวนตําบล, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๙๓สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวณัทปภา จันทรหอม, หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,  

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๙๔สนทนากลุมเฉพาะ พระปญญากรโมลี (นิพนธ ปฺญาสาโร), เจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ จร.วัดทาไม

เหนือ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.



๒๘๓ 

๔.๕.๕ แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ และการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา ในปจจุบัน จาก
สมรรถนะหลักทั้ง ๕ ดาน มีความตองการจําเปนท่ีตองไดรับการพัฒนา ๓ ประเด็นสมรรถนะ ในขณะ
ท่ีสมรรถนะหลักดานการยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรมมีคาผลตางระหวางสภาพท่ีคาดหวัง กับ
สภาพท่ีเปนจริงในปจจุบันนอยกวาคาเฉลี่ยรวมท้ัง ๕ ดาน ตามการจัดลําดับความสําคัญความ
ตองการจําเปนโดยใชสูตร Modified Priority Needs Index (PNIModified) อยางไรก็ดี การจัดลําดับ
ความตองการจําเปนดังกลาว เปนสวนหน่ึงของการจัดลําดับเพ่ือการนําเสนอ ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ได
นําเสนอแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง ดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรมเชนเดียวกับสมรรถนะท่ีมีความตองการ
จําเปน เพ่ือกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาเชิงพุทธบูรณาการ ตามลําดับความ
ตองการจําเปนในสมรรถนะยอยในสมรรถนะดังกลาวเพ่ือใหการพัฒนาสมรรถนะในภาพรวมสามารถ
ประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อมุงสูเปาหมายคือความเขมแข็งของชุมชนไดในข้ัน
สุดทาย

โดย การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม (Integrity – ING) จากผลการวิจัยนี้ สามารถ
บงบอกไดถึงความจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะ บนพ้ืนฐานเปาหมายเพื่อใหบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบล มีสมรรถนะดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ท่ีสูงข้ึนมากข้ึนกวาท่ีเปนอยู ซ่ึง
จากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทั้งหมดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะองคการ
บริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ในแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดานการยึดม่ันใน
ความถูกตองและจริยธรรม ทําใหผูวิจัยพบวา สาเหตุความตองการจําเปน อาจมาจากการที่ลักษณะ
ขอจํากัดหลักดานวัฒนธรรมประชาธิปไตยในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล ท่ียังคงมีระบบอุปถัมภ
และกลุมพรรคพวกจาก ความสัมพันธแบบเครือญาติในชุมชน ทําใหเกิดขอคําถามตอความโปรงใสใน
การไดมาซึ่งบุคลากร พนักงานลูกจาง ที่เปนกลุมจากฐานคะแนนนิยมทางการเมือง สงผลตอคุณภาพ
ของบุคลากร การกํากับติดตาม และการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็งในประเด็นตาง ๆ และแมกระท่ังการดําเนินการทางวินัย ก็เปนไปไดยาก เนื่องจากมักกระทบ
กลุมญาติพ่ีนองหรือฐานเสียงทางการเมืองทองถ่ินในขณะที่ลักษณะการทํางานท่ีไมมีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพ ทําใหการพัฒนาสมรรถนะดานการยึดม่ันในความถูกตอง
และจริยธรรมยังคงมีปญหาอยูในปจจุบัน  

โดยจากการวิเคราะหจุดแข็งในดานดังกลาว ท่ีพบวา จากการอาศัยความสัมพันธแบบเครือ
ญาติ ทําใหบุคลากรบางสวนมีความสามารถในการประสานงานกับประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงมีการ
สงเสริมพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ในขณะท่ีระบบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
น้ัน ตองยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ ขอกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล ตามระบบราชการ ทําให
แมในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลจะยังคงมีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวก  แตดวยระเบียบ 
ขอกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบการดําเนินการไดทุกชวงการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ซ่ึงถือเปนจุดแข็งประการหนึ่งของกฎหมาย ท่ีชวยเสริมจุดแข็งดาน
สมรรถนะการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม เพ่ือการครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตอง



๒๘๔ 

เหมาะสม ในการปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง โดยมุงประโยชน
ของชุมชนมากกวาประโยชนสวนตน ของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลนั่นเอง ดังกลาวแลวใน
บทท่ี ๔.๒.๒

ดังน้ันแนวทางการพัฒนาในระยะตอไป จึงควรมุงเนนการสรางวัฒนธรรมองคกร ใหบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบล มีเจตคติท่ีดีตอการมุงเนนธํารงความถูกตอง เพ่ือพิทักษผลประโยชนของ
ประชาชน แมในสถานการณท่ีอาจเสี่ยงตอความม่ันคงในตําแหนงหนาท่ี๒๙๕ ภายใตหลัก “สัจจะ” ใน
ฆราวาสธรรม ๔โดยการใชวิธีมุงเนนการกํากับติดตามอยางสมํ่าเสมอ ในการปฏิบัติงานตามแผนท่ี
กําหนดไว  เพื่อใหสอดคลองกับหลักพุทธธรรมขอ “ทมะ” ในฆราวาสธรรม ๔ ซึ่งสอดคลองกับหลัก
สัมมากัมมันตะ (คือการกระทําถูกตอง ไมเปนโทษตอตนเอง และผู อ่ืน) หรือการกระทําชอบใน
อริยมรรค ๘๒๙๖ โดยสรางระบบติดตามการนําขอคิดเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาของผูมีสวนไดเสีย ไป
ปรับปรุงแกไขฯ ภายใตหลัก “จาคะ” ในฆราวาสธรรม ๔ และใชวิธีมุงเนนการปลูกจิตสํานึกดาน
ความขยันในการทํางาน ความตรงตอเวลา และไมเอาเปรียบผูอ่ืน ดวยการเจริญอริยมรรค ๘ ดานศีล 
คือสัมมาอาชีวะ (คือการดํารงชีวิตอยางถูกตองชอบธรรม) ใหบุคลากรรูจักยอมรับและเปดโอกาสให
ประชาชนมีการแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็นความสูญเปลาหรือหยอนประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหสอดคลองกับหลัก “ทมะ” ในฆราวาสธรรม ๔  ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหบรรลุผล๒๙๗

และจากสิ่งท่ีกลาวมา ทําใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ีมีความสัมพันธตอองคกร
ต้ังแตตัวบุคลากรไปจนถึงผูบริหาร ดังนั้น รูปแบบพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะดานการยึด
ม่ันในความถูกตองและจริยธรรม จึงจะตองมองไปท่ี ๓ มิติใหญ ไดแก บุคลากร, ผูบริหาร และภาคีท่ี
มีสวนในการพัฒนาในพื้นท่ี โดยใชหลักพุทธธรรมเขามาปรับประยุกตกับการพัฒนาสมรรถนะ๒๙๘

เพ่ือใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล มีสํานึกดานความขยันในการทํางาน ความตรงตอเวลา 
และไมเอาเปรียบผูอ่ืน ภายใตการตรวจสอบประเมินผลอยางตอเนื่อง และสามารถมีจิตสํานึกมุงเนน
ธํารงความถูกตอง เพ่ือพิทักษผลประโยชนของประชาชน แมในสถานการณท่ีอาจเส่ียงตอความมั่นคง
ในตําแหนงหนาท่ี (สัจจะ) ภายใตหลักอริยมรรคดานศีล-สัมมาอาชีวะ (ดํารงชีวิตดวยความชอบธรรม
ถูกตองตอหนาท่ี)เพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งไดอยางมีผลสัมฤทธิ์ ซึ่ง
จําเปนจะตองสอดคลองกับแนวทางของการใชจินตามยปญญา คือการคิดอยางเปนระบบ การมี
คุณลักษณะเชิงจริยธรรม และมีระเบียบวินัยตามจรรยาบรรณภายใตหลักไตรสิกขา 

๒๙๕สนทนากลุมเฉพาะ นายชวโรจน วงคชุมพันธ, ปลัดอําเภอตรอน, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๙๖สนทนากลุมเฉพาะ พระปญญากรโมลี (นิพนธ ปฺญาสาโร), เจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ จร.วัดทาไม

เหนือ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๙๗สนทนากลุมเฉพาะ นายอภิเดช อินตะวิชัย, ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว,  

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๙๘สนทนากลุมเฉพาะ ดร.วีระชัย โชคลาภานันต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร,  

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



รูปแบบพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม

บุคลากร อบต
 “มีการครองตนบนพ้ืนฐานของการประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม ท้ังตามหลักกฎหมายและคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนมีความสามารถในการจัดลําดับความเปนเหตุเปนผลอยางสรางสรรค มีความซื่อสตัยสุจริต

เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนได 

การคิดอยางเปน

มุงเนนธํารงความถูกตอง เพ่ือพิทักษผลประโยชนของประชาชน 
แมในสถานการณที่อาจเส่ียงตอความมั่นคงในตําแหนงหนาที่ 

(ทมะ
เมื่อเห็นความสญูเปลาหรือหยอนประสิทธภิาพ

มุงเนนการกํากับติดตามอยาง
สมํ่าเสมอ ในการปฏิบัติงานตาม
แผนท่ีกําหนดไว (ทมะ)
(สัมมากัมมันตะ-ศีล)

แผนภาพท่ี ๔.๕ แสดงแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
เขมแข็ง ดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม

รูปแบบพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม

เปาหมายการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากร อบต. มี [ จินตามย+ปญญา] Understandfor Integrity
มีการครองตนบนพ้ืนฐานของการประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม ท้ังตามหลักกฎหมายและคุณธรรม

จริยธรรม ตลอดจนมีความสามารถในการจัดลําดับความเปนเหตุเปนผลอยางสรางสรรค มีความซื่อสตัยสุจริต
เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนได รวมถึงรูจักเห็นคุณคาและเคารพศักดิ์ศรขีอง

การคิดอยางเปน
ระบบ

การมีคุณลักษณะเชิง
จริยธรรม

มีระเบียบวินั
จรรยาบรรณ

มุงเนนธํารงความถูกตอง เพ่ือพิทักษผลประโยชนของประชาชน 
แมในสถานการณที่อาจเส่ียงตอความมั่นคงในตําแหนงหนาที่ (สัจจะ)(สัมมาอาชีวะ

พุทธบูรณาการ

ทมะ) เปดโอกาสใหประชาชนมกีารแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา
เมื่อเห็นความสญูเปลาหรือหยอนประสิทธภิาพ (สัมมาสังกัปปะ-ปญญา

มุงเนนการกํากับติดตามอยาง
ในการปฏิบัติงานตาม

มีระบบติดตามการนําขอคิดเห็น
ในเชิงปรับปรุงพัฒนาของผูมีสวน
ไดเสีย ไปปรับปรุงแกไขฯ 

มุงเนนการปลูกจิตสํานึก
ดานความขยันในการทํางาน 

ความตรงตอเวลา และไมเอาเปรียบผูอืน่ (ขันติ)(สัมมาสมาธิ)

แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชน
การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม(จากการสังเคราะหของผูวิจัย

๒๘๕

รูปแบบพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม

Understandfor Integrity
มีการครองตนบนพ้ืนฐานของการประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม ท้ังตามหลักกฎหมายและคุณธรรม

จริยธรรม ตลอดจนมีความสามารถในการจัดลําดับความเปนเหตุเปนผลอยางสรางสรรค มีความซื่อสตัยสุจริต
ของตนเอง”

มีระเบียบวินยัตาม
จรรยาบรรณ

มุงเนนธํารงความถูกตอง เพ่ือพิทักษผลประโยชนของประชาชน 
สัมมาอาชีวะ-ศีล)

เปดโอกาสใหประชาชนมกีารแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา
ปญญา)

มีระบบติดตามการนําขอคิดเห็น
ในเชิงปรับปรุงพัฒนาของผูมีสวน
ไดเสีย ไปปรับปรุงแกไขฯ (จาคะ)

(สัมมากัมมันตะ-ศีล)

สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชน
จากการสังเคราะหของผูวิจัย)



๒๘๖ 

โดยเริ่มจากฐานของศีล ในไตรสิกขา คือผูบริหารในองคการบริหารสวนตําบลมุงเนนการ
กํากับติดตามอยางสมํ่าเสมอ ในการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว (ทมะ-สัมมากัมมันตะ) ในขณะท่ี
ฐานของสมาธิ ในไตรสิกขา คือการท่ีบุคลากร อบต. มีจิตสํานึกดานความขยันในการทํางาน ความตรง
ตอเวลา และไมเอาเปรียบผูอ่ืน (ขันติ)๒๙๙ สัมมาสมาธิ (ต้ังใจไวถูกตอง) เพ่ือพัฒนาไปสูฐานของปญญา 
ในไตรสิกขา คือการยอมรับการแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็นความสูญเปลาหรือหยอน
ประสิทธิภาพ (ทมะ)๓๐๐ ภายใตระบบติดตามการนําขอคิดเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาของผูมีสวนไดเสีย 
ไปปรับปรุงแกไข (ทมะ)เพ่ือใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลมุงเนนธํารงความถูกตอง เพ่ือ
พิทักษผลประโยชนของประชาชน แมในสถานการณท่ีอาจเสี่ยงตอความม่ันคงในตําแหนงหนาที่
(สัจจะ)๓๐๑ ตามหลักอริยมรรคขอสัมมาอาชีวะ (การดํารงชีวิตอยางถูกตองชอบธรรม)

คือเกิดปญญาจากฐานของอริยมรรคขอสัมมาอาชีวะ (ดํารงชีวิตชอบ)๓๐๒ ซ่ึงหลักการจิน
ตามยปญญา ในไตรสิกขา มีความสอดคลองกับแนวทางการมีสวนรวมกันและการเก้ือกูลกันของ
ชุมชนในการสงเสริมใหเกิดความสามัคคี ใหคนในชุมชนเขามารวมกันใชศีลและปญญา ในการสงเสริม
พัฒนาชีวิตความเปนอยูหรือรวมกันแกไขปญหาของตนเองใหดีขึ้นดวยความถูกตองชอบธรรม ซึ่งจะ
สามารถเชื่อมโยงผลประโยชนในการผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็งใหเกิดประสิทธิผลไดในท่ีสุด

โดยแสดงองคความรูรูปแบบพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวน
ตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ดานการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรมเปนรูปบุคลากรยืน
ถือรูปตราชั่งแหงความถูกตองชอบธรรม เพ่ือมุงสูการทํางานอยางมีมาตรฐานสูง โปรงใส และเปน
ธรรม และมีปจจัยสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอยูโดยรอบ ภายใตฐานของหลักพุทธธรรมฆราวาส
ธรรม ๔ และไตรสิกขา ๓

โดยสรุป จากผลการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และจากการตรวจสอบโดย
ผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยสามารถสรุปสมรรถนะหลักองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง  โดยมีฐานจากสมรรถนะหลักท้ัง ๕ ดาน และเริ่มพัฒนาจากองคประกอบสมรรถนะท่ีมีความ
ตองการจําเปน ประกอบดวย ๕ สมรรถนะหลัก ๒๔ สมรรถนะยอย รวมถึงนําเสนอแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง และผูรับผิดชอบหรือผูมี
สวนพัฒนาสมรรถนะนั้น ๆ ตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี ๓ โดยถือเปนแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือ
การพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง จากการวิจัยในครั้งนี้  
โดยแนวทางการพัฒนาสมรรถนะจากการวิจัย ประกอบดวย ๘๑ แนวทางการพัฒนาท่ีมีความ
เหมาะสม เปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในทางปฏิบัติ ซ่ึงผูวิจัยแสดงเปนตาราง

๒๙๙สนทนากลุมเฉพาะ นายพงษเทพ ชัยออน, นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว,  
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๓๐๐สนทนากลุมเฉพาะ นางราตรี ปานสวาง, พัฒนาการอําเภอตรอน, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๐๑สนทนากลุมเฉพาะ นายชวโรจน วงคชุมพันธ, ปลัดอําเภอตรอน, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๐๒สนทนากลุมเฉพาะ พระปญญากรโมลี (นิพนธ ปฺญาสาโร), เจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ จร.วัดทาไม

เหนือ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.



๒๘๗ 

แสดงสรุปแนวทางพุทธบูรณาการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง ท่ีพึงประสงค  ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๓๐ 

ตารางที่ ๔.๓๐ แสดงสรุปแนวทางพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวน
ตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ท่ีพึงประสงค

สมรรถนะหลัก
องคการบริหาร
สวนตําบล ใน
การเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง 

สมรรถนะยอยของ
สมรรถนะองคการบริหาร
สวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

ผูรับผิดชอบ/
ผูมีสวน
พัฒนา
สมรรถนะฯ 

๑. ดานความ
เขาใจในองคกร
และระบบงาน 

๑.๑ มีการสนับสนุนสงเสริมให
มีการนําวิชาการ ความรู หรือ
เทคโนโลยีใหม ๆ มา
ประยุกตใช ในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง 

๑.๑.๑ สรางการตระหนักใหบุคลากร อบต. 
เห็นถึงคุณคาของการนําเทคโนโลยีใหมมา
ประยุกตใชเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ที่
จะเกิดกับตัวเองและชุมชน (จิต) 

ผูบริหาร,  

๑.๑.๒ สงเสริมใหบุคลากร อบต. พัฒนา
ตนเอง โดยการเขารวมประชุมอบรมสัมนา
ใหความรูดานชุมชนเขมแข็งอยางตอเน่ือง 
เพ่ือติดตามพัฒนางานในชุมชนได (ปญญา) 

ผูบริหาร 

๑.๒ การนําความรู เทคโนโลยี
และองคความรูใหม ๆ มา
พัฒนางานดานการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง อยางตอเน่ือง  

๑.๒.๑ วิเคราะหบริบทของชุมชน เพ่ือ
นํามาใชใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี 
อบต. (ศีล) 

นักพัฒนา
ชุมชน 

๑.๒.๒ พัฒนาสภาพแวดลอมใน อบต. ให
เอ้ือตอการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน (กาย) 

ผูบริหาร 

๑ . ๒ . ๓  ป ร ะยุ ก ต ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี เ พ่ื อ
พัฒนาการสรางชุมชนเขมแข็ง โดยมีผลงาน
เชิงประจักษ (ปญญา) 

นักพัฒนา
ชุมชน 

๑.๒.๔ สงเสริมใหเกิดความรวมมือจากทุก
สวนงานใน อบต. ในการออกแบบวิธีการ
พัฒนางานดานเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
(ศีล) 

ผูบริหาร, 
ชุมชน 

๑.๒.๕ สงเสริมใหมีการติดตามแผนงานโดย
การประชุมประจําเดือน การเยี่ยมชุมชน 
แ ละ ส รุ ป ผล ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น ทุ ก ค ร่ึ ง
ปงบประมาณ (จิต) 

ผูบริหาร 

๑.๓ มีการสนับสนุน ชมเชย 
เมื่ อมี ผู แสดงออกถึงความ
มุงมั่นที่จะพัฒนางานดานการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง  

๑.๓.๑ ตอบสนองและสนับสนุนความ
ตองการของบุคลากร อบต. ในการสงเสริม
พัฒนางานดานเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
(กาย) 

ผูบริหาร 



๒๘๘ 

สมรรถนะหลัก
องคการบริหาร
สวนตําบล ใน
การเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง 

สมรรถนะยอยของ
สมรรถนะองคการบริหาร
สวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

ผูรับผิดชอบ/
ผูมีสวน
พัฒนา
สมรรถนะฯ 

๑.๓.๒ สงเสริมบุคลากรในการทําผลงาน
ดานเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เพื่อประเมิน
ใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น (จิต)

ผูบริหาร 

๑.๓.๓ สรางระบบตัวชี้วัดและการประเมิน
ยกยองภายใน อบต. เพ่ือใหกําลังใจแก
บุคลากรดีเดนในดานเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง (ศีล)

ผูบริหาร 

๑.๓.๔ สรางสรรคการประเมินผลงานเชิง
บวก มีการชื่นชม ยกยอง  สง เส ริมให
บุคลากรประกวดผลงานดานชุมชนเขมแข็ง
ในโอกาสตาง ๆ (ปญญา) 

ผูบริหาร 

๒. ดานการ
ทํางานเปนทีม

๒.๑ การชวยเหลือประสาน
รอยราว หรือคลี่คลายแกไขขอ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนอยาง
สรางสรรค ในระหวางการ
ปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง 

๒.๑.๑ สงเสริมใหบุคลากรเปนผูมีความรู
เก่ียวกับการทํางานเปนทีม (กรุณา) 

ผูบริหาร 

๒.๒.๒ มีความชัดเจนในการสรางความ
เข า ใจและการสื่ อสารมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานใหบุคลากร (อุเบกขา) 

นักพัฒนา
ชุมชน, 
ผูบริหาร 

๒.๒.๓ มุงแกปญหารวมกันเชิงบวก โดยไม
พู ด ถึ ง ความ ล ม เหล วของการ พัฒนา
(อุเบกขา) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

๒.๒.๔ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยาง
เปดเผยและเช่ือถือได มุงแกไขปญหาท่ี
สาเหตุ โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการแกไข
ใหคําแนะนํา (กรุณา) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน, ชุมชน 

๒.๒ การชมเชยสงเสริมขวัญ
กําลังใจ ในการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ให
บรรลุผล 

๒.๒.๑ เสริมสรางวัฒนธรรมองคการที่ดีใน
การทํางาน (เมตตา) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

๒.๒.๒ สงเสริมใหบุคลากร อบต. ทุกสวน
งาน นําองคความรูและประสบการณการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มาพัฒนาคุณภาพ
การทํางาน หรืองานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
(กรุณา) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

๒.๒.๓ สรางแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคลากร อบต. (มุทิตา)

ผูบริหาร 

ตารางที่ ๔.๓๐ แสดงสรุปแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ท่ีพึงประสงค (ตอ)



๒๘๙ 

สมรรถนะหลัก
องคการบริหาร
สวนตําบล ใน
การเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง 

สมรรถนะยอยของ
สมรรถนะองคการบริหาร
สวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

ผูรับผิดชอบ/
ผูมีสวน
พัฒนา
สมรรถนะฯ 

๒.๒.๔ สรางตัวช้ีวัดและระบบรางวัลใน 
อบต. เ พ่ือส ง เส ริมการ ทํางานเป นทีม 
(มุทิตา) 

ผูบริหาร 

๒.๓ การประสานและสงเสริม
สัมพันธภาพอันดี เพ่ือโนมนาว
ใหผูเกี่ยวของปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหได
ผลสําเร็จ  

๒.๓.๑ สรางความผูกพันใน อบต. ดวยการ
พัฒนาทักษะการทํางานโดยกระบวนการมี
สวนรวม (เมตตา)

ผูบริหาร, ชุมชน, 
นักพัฒนาชุมชน 

๒.๓.๒ สงเสริมความสามารถบุคลากรใน
การดึงทรัพยากรของ อบต. แตละสวนงาน 
ผนวกเขาดวยกัน โดยใชรูปแบบทีมขาม
หนาท่ีช่ัวคราว (กรุณา) 

ผูบริหาร

๒.๓.๓ เปดโอกาสใหมีบุคลากรสามารถ
แลก เป ล่ี ยนข อมู ล  เ พ่ื อ พัฒนาระดม
ความคิดใหม ๆ และรวมมือกันแกปญหา
(กรุณา)

ผูบริหาร

๒.๔ มจิีตสํานึกความเปนหน่ึง
เดียวขององคกร ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง 

๒.๔.๑ กําหนดคานิยมองคกรท่ีพึงประสงค
เปนลายลักษณอักษร ที่ ไมมากเกินไป 
เขาใจงาย สามารถปฏิบัติไดจริง (เมตตา)  

ผูบริหาร 

๒.๔.๒ มีการนําหลักธรรมไปกําหนดเปนคติ
องคกรหรือคําขวัญท่ีพึงประสงคในการ
ทํางาน เพื่อใชเปนแนวทางท่ีใชไดจริงใน
การปฏิบัติ (กรุณา) 

ผูบริหาร 

๒ .๔ .๓ มีการระดมความ คิดเ ห็นของ
บุคลากร เพ่ือกําหนดคานิยมความเปนหนึ่ง
เดียวขององคกร ดวยกระบวนการมีสวน
ร วม บนฐานของความพึ งพอใจของ
บุคลากรทุกฝาย (มุทิตา) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน, ชุมชน 

๒.๔.๔ มีการตรวจสอบ และติดตามผลการ
สรางคานิยมองคกรท่ีพึงประสงคโดยวิธี
สัมภาษณ หรือสังเกต จากภายใน อบต. 
และจากชุมชน  เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนา 
(อุเบกขา) 

ผูบริหาร, 
ชุมชน, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

๒.๕ มีการช่ืนชมยกยอง
สงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกรชุมชนที่
ประสบความสําเรจ็ เชน กลุม

๒.๕.๑ ศึกษาบริบทเพ่ือจัดทําตัวช้ีวัดท่ี
สอดคลองกับบริบทขององคกรชุมชน
(เมตตา)

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

ตารางที่ ๔.๓๐ แสดงสรุปแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ท่ีพึงประสงค (ตอ)



๒๙๐ 

สมรรถนะหลัก
องคการบริหาร
สวนตําบล ใน
การเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง 

สมรรถนะยอยของ
สมรรถนะองคการบริหาร
สวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

ผูรับผิดชอบ/
ผูมีสวน
พัฒนา
สมรรถนะฯ 

อาชีพของชุมชน, กลุมสัจจะ
ออมทรัพย 

๒.๕.๒ สงเสริมใหบุคลากรศึกษาการ
ดําเนินงานขององคกรชุมชน และพัฒนาให
สอดคลองกับศักยภาพของแตละองคกร
(กรุณา)

ผูบริหาร 

๒.๕.๓ เขาไปมีสวนรวมในการสังเกตและ
เขารวมกิจกรรมกับองคกรชุมชนอยาง
จริงใจ (มุทิตา)

นักพัฒนา
ชุมชน

๒.๕.๔ ศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงานขององคกรชุมชน บนพ้ืนฐาน
มาตรฐานและตัวช้ีวัดเดียวกัน (อุเบกขา)

นักพัฒนา
ชุมชน 

๓. ดานการ
บริการเปนเลิศ

๓.๑ สามารถเปลี่ยนแปลงวิธี
หรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
เพ่ือใหชุมชนไดประโยชนสูงสดุ
ไดตลอดเวลา

๓.๑.๑ เชิญชวนโดยใชเทคนิคจูงใจใหชุมชน
มีสวนรวมในการเขารวมกระบวนการจัดทํา
แผนของ อบต. (ทาน) 

ผูบริหาร, 
ชุมชน 

๓.๑.๒ ประชาสัมพันธใหประชาชนเขารวม
กระบวนการจัดทําแผนของ อบต. อยาง
ตอเ น่ือง โดยประชาชนมีสวนรวม ผาน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต กําหนดจุด 
one stop service ในรูปแบบไมเปน
ทางการ (ปยวาจา)

ผูบริหาร, 
ชุมชน, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

๓.๑.๓ ติดตามการนําแผนงาน/โครงการสู
การปฏิบัติตามเปาประสงค โดยประชาชน
มีส วนรวม ในรูปแบบไม เปนทางการ 
(อัตถจริยา)  

นักพัฒนา
ชุมชน 

๓ .๑ .๔ ส ง เสริมใหมีกา รทบทวนการ
วางแผนงาน/โครงการและดําเนินการอยาง
ต อ เ นื่ อ ง  เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า
(สมานัตตตา) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

๓.๒ การตรวจสอบประเมินผล
เพ่ือแกไขปรับปรุงงานดานการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งอยาง
สม่ําเสมอ โดยทุกฝายมีสวน
รวม  

๓.๒.๑ สงเสริมใหแผนงานและโครงการ มี
การดําเนินการ และมีการตรวจสอบได
อยางตอเน่ือง (สมานัตตตา)

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

๓.๒.๒ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมตรวจสอบการพัฒนาตามแผนในทุก
ข้ันตอน (อัตถจริยา) 

ผูบริหาร 

๓.๒.๓ มีการกําหนดจุด one stop 
service และระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา

ตารางที่ ๔.๓๐ แสดงสรุปแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ท่ีพึงประสงค (ตอ)



๒๙๑ 

สมรรถนะหลัก
องคการบริหาร
สวนตําบล ใน
การเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง 

สมรรถนะยอยของ
สมรรถนะองคการบริหาร
สวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

ผูรับผิดชอบ/
ผูมีสวน
พัฒนา
สมรรถนะฯ 

การส่ือสารสองทางตาง ๆ ของ อบต. ท่ี
ทันสมัยและใชการไดจริง (ปยวาจา) 

ชุมชน 

๓.๓ การวางแผนการ
ปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง เพ่ือ
ผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ชุมชนในระยะยาว  

๓.๓.๑ พัฒนากระบวนการจัดทําแผน
โครงการเพ่ือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
อยางเปนระบบผานการสรางเครือขาย
ความรวมมือกับทุกภาคสวนในชุมชน (ปย
วาจา) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

๓.๓.๒ สํารวจความตองการของชุมชนเพ่ือ
จัด ทํ า ก รอ บ แ ละ นํ า ผล ม า จั ด ลํ า ดั บ
ความสํ าคัญ  เพื่ อ จัดทํ าแผนงานหรือ
โครงการในประเด็นท่ีชุมชนตองการมาก
ท่ีสุดตามลําดับ (อัตถจริยา) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

๓ .๓ .๓  กํ าหนดให โคร งการ เ พ่ือการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เปนนโยบายใน
แผนยุทธศาสตรตําบล (สมานัตตตา) 

ผูบริหาร, 
ชุมชน 

๓.๔ การปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการเพ่ือการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง อยาง
เสมอตนเสมอปลาย แมจะมี
การเปลีย่นผูบริหารทองถ่ิน  

๓.๔.๑ สงเสริมความกาวหนาของบุคลากร 
อบต. อยางตอเน่ือง (ทาน) 

ผูบริหาร 

๓.๔.๒ ทําใหบุคลากร อบต.มีความมั่นใจวา
การพัฒนางานในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง มีผลตอความเจริญกาวหนาของ
บุคลากร อบต. เอง (ทาน)

ผูบริหาร 

๓.๔.๓ ผูบริหารตอบสนองและสนับสนุน
ความตองการของบุคลากร อบต.ในการลง
พ้ืนท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติ (สมานัตตตา)

ผูบริหาร 

๓.๕ เนนสรางและพัฒนาองค
ความรูดานการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง ใหแกชุมชน

๓.๕.๑ สงเสริมชวยเหลือ ในการสราง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการใหบริการในดาน
ตาง ๆ ดวยกระบวนการ เชน การระดม
สมอง การจัดอบรมใหความรูแกประชาชน
เชิงปฏิบัติการฯลฯ (ทาน) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน  

๓.๕.๒ ติดตาม ประเมินผล การสราง
นวัตกรรมและผลสําเร็จของชุมชน เพื่อ
นํามาปรับปรุงพัฒนา  (สมานัตตตา)

นักพัฒนา
ชุมชน 

ตารางที่ ๔.๓๐ แสดงสรุปแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ท่ีพึงประสงค (ตอ)



๒๙๒ 

สมรรถนะหลัก
องคการบริหาร
สวนตําบล ใน
การเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง 

สมรรถนะยอยของ
สมรรถนะองคการบริหาร
สวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

ผูรับผิดชอบ/
ผูมีสวน
พัฒนา
สมรรถนะฯ 

๓.๖ เนนการสรางเครือขาย
ภาคประชาชน เชน กลุมอาชีพ 
สหกรณ และกลุมชมรมภายใน
ชุมชนตาง ๆ  

๓.๖.๑ เสริมสรางทักษะการเปนผูมีมนุษย
สัมพันธที่ดีกับภาคสวนในชุมชน ท่ีมีสวน
เกี่ยวของในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
(ปยวาจา) 

นักพัฒนา
ชุมชน 

๓.๖.๒ สงเสริมชวยเหลือ ในการสราง
นวัตกรรมเ พ่ือพัฒนาการใหบริการฯ 
(อัตถจริยา) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

๓.๗ มรีะบบสํารวจสาเหตุและ
ปญหาความจําเปนหรือความ
ตองการท่ีแทจริงของชุมชน 
เพ่ือแกไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง เปนระยะ อยาง
ตอเน่ือง 

๓.๗.๑ วิเคราะหความตองการพัฒนางาน
ใหบริการสาธารณะจากสวนงานอื่น ๆ ใน 
อบต. (ทาน) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

๓.๗.๒ สงเสริมความรวมมือกับหนวยงาน
ตาง ๆ ในการเปนสวนประสานคนหาความ
ตองการจําเปนของชุมชนเพ่ือการแกไขและ
พัฒนา (ปยวาจา)

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

๓.๗.๓ สงเสริมใหมีการประเมินความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง ชุ ม ช น  โ ด ย ก า ร จั ด ทํ า
แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณชุมชน 
เพ่ือกําหนดทิศทางในการแกไขพัฒนา 
(อัตถจริยา) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน, ชุมชน 

๓.๗.๔ ศึกษาบริบทสภาพของชุมชน เพ่ือใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา โดยเนน
การคนหาโอกาสและอุปสรรคจากชุมชน 
(สมานัตตตา) 

นักพัฒนา
ชุมชน, ชุมชน 

๔. ดานการมุง
ผลสัมฤทธิ์

๔.๑ มีการประเมินผลไดผล
เสีย กอนและระหวาง
ดําเนินการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนได
สวนเสีย (Stake Holder)  

๔.๑.๑ มีการวิเคราะหศักยภาพของชุมชน
เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา (ฉันทะ) 

นักพัฒนา
ชุมชน 

๔.๑.๒ มีการรวบรวมขอมูลและปญหา
สํา คัญของทองถิ่น ท่ีมาจากการมีสวน
รวมกับประชาชนประกอบการจัดทําแผน 
(วิริยะ) 

นักพัฒนา
ชุมชน 

๔.๑.๓ มีการรวบรวม วิเคราะห จัดทําและ
ปรับปรุ งข อมู ล ให เ ป นป จ จุ บันอย า ง
สม่ําเสมอ (จิตตะ) 

นักพัฒนา
ชุมชน 

๔.๑.๔ จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจ 
การประเมินผลไดผลเสีย จากผูมีสวนไดเสีย 
(วิมังสา) 

ผูบริหาร 

ตารางที่ ๔.๓๐ แสดงสรุปแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ท่ีพึงประสงค (ตอ)



๒๙๓ 

สมรรถนะหลัก
องคการบริหาร
สวนตําบล ใน
การเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง 

สมรรถนะยอยของ
สมรรถนะองคการบริหาร
สวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

ผูรับผิดชอบ/
ผูมีสวน
พัฒนา
สมรรถนะฯ 

๔.๒ จัดต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง โดยเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม  

๔.๒.๑ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมินผล โดยภาคสวนชุมชนมีสวนรวม 
(ฉันทะ) 

ผูบริหาร 

๔.๒.๒ จัดทําระบบการรายงานผลการ
ตรวจสอบใน รูปแบบสื่อสารสองทาง 
(วิริยะ) 

ผูบริหาร 

๔.๒.๓ มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบประสานงาน
ดานการตรวจสอบประเมินผลโดยเฉพาะใน 
อบต. (จิตตะ) 

ผูบริหาร 

๔.๓ มีการตรวจสอบผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่
ส า มา ร ถตอ บสนองคว าม
ตองการของประชาชน 

๔.๓.๑ มีการประชุมระหวางผูบริหารกับ
พนักงานและเจาหนาท่ีอยางสม่ําเสมอ 
(ฉันทะ) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

๔.๓.๒ มีระบบการรายงานท่ีสม่ําเสมอ
ตอเน่ืองเปนปจจุบันและทันเหตุการณ
(จิตตะ) 

ผูบริหาร 

๔.๓.๓ มีการกําหนดประเด็นและรูปแบบ
ติดตามประเมินผล (วิมังสา) 

ผูบริหาร 

๔.๔ มีการกําหนดเปาหมายท่ี
ทาทายและเปนไปไดยากเพ่ือ
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง  

๔.๔.๑ มีการรวบรวมขอมูลและปญหา
สํา คัญของทองถิ่น ท่ีมาจากการมีสวน
รวมกับประชาชน (ฉันทะ) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

๔.๔.๒ มีการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
(วิริยะ) 

ผูบริหาร 

๔.๔.๓ มีการจัดตั้ งศูนยบริการรวมใน
องคกร (จิตตะ) 

ผูบริหาร 

๔.๔.๔ มีการกล่ันกรองขอมูลยอนกลับ 
(Feedbacks) ท่ีเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงแผนงาน (วิมังสา) 

นักพัฒนา
ชุมชน 

๕. ดานการยึด
ม่ันในความ
ถูกตองและ
จริยธรรม

๕.๑ เปดโอกาสใหประชาชนมี
การแสดงความเห็นในเชิง
ปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็นความ
สูญเปลาหรือหยอน
ประสิทธิภาพ  

๕ .๑ .๑  มี ก ารประชา สัมพันธ ผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการอยาง
สม่ําเสมอ (สัจจะ) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

๕.๑.๒ มีกระบวนการ วิธีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนในทางลับ (ทมะ) 

ผูบริหาร 

๕.๑.๓ มีระบบรับฟงและรายงานผลจาก
ขอเสนอแนะของประชาชนท่ีเปนปจจุบัน 
(ขันติ) 

นักพัฒนา
ชุมชน 

ตารางที่ ๔.๓๐ แสดงสรุปแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ท่ีพึงประสงค (ตอ)



๒๙๔ 

สมรรถนะหลัก
องคการบริหาร
สวนตําบล ใน
การเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง 

สมรรถนะยอยของ
สมรรถนะองคการบริหาร
สวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

ผูรับผิดชอบ/
ผูมีสวน
พัฒนา
สมรรถนะฯ 

๕.๑.๔ มีกลไกในการเขาถึงความตองการ
แสดงความเห็นของประชาชน (จาคะ) 

ผูบริหาร 

๕.๒ มุงเนนการกํากับตดิตาม
อยางสม่ําเสมอ ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
ไว  

๕.๒ .๑ มีการแจง ให ทุกส วนทราบทิศ
ทางการพัฒนาท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
(สัจจะ) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

๕.๒.๒ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมตรวจสอบไดตลอดเวลา (ทมะ) 

ผูบริหาร 

๕.๓ มรีะบบติดตามการนํา
ขอคิดเห็นในเชิงปรับปรุง
พัฒนาของผูมีสวนไดเสีย ไป
ปรับปรุงแกไขฯ  

๕.๓.๑ มีการรวบรวมขอมูลและปญหา
สําคัญของทองถ่ินที่มาจากการมีสวนรวม
ของประชาชนประกอบการจัดทําแผน 
(สัจจะ) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

๕.๓.๒ มีการนําผลการรับฟงขอคิดเห็น ไป
จัดทําบัญชีขอเสนอแนะเพ่ือติดตามความ
คืบหนา (ทมะ) 

ผูบริหาร 

๕.๓.๓ มีผูรับผิดชอบและระบบในการ
ติดตามขอคิดเห็น ท่ีรวดเร็วและตรวจสอบ
ได (ขันติ) 

ผูบริหาร 

๕ . ๓ . ๔  มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า
ขอเสนอแนะ จัดทําขอช้ีแจง และแจง
ขอมูลยอนกลับ (จาคะ) 

ผูบริหาร 

๕.๔ มุงเนนการปลูกจิตสํานึก
ดานความขยันในการทํางาน 
ความตรงตอเวลา และไมเอา
เปรียบผูอื่น  

๕ .๔ .๑ มีการ จัดทํ าประกาศเผยแพร
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร (สัจจะ) 

ผูบริหาร 

๕ . ๔ . ๒  มี ร ะบ บ กา ร ตร วจส อบแ ล ะ
ประเมินผลภายหลังการประกาศเผยแพร
มาตรฐานจริยธรรม (ทมะ) 

ผูบริหาร 

๕.๔.๓ มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรโดย
ใชแนวทางปฏิบัติธรรมและศีลธรรมทาง
พระพุทธศาสนา (ขันติ) 

ผูบริหาร 

๕.๔.๔ มีกิจกรรมอาสาสมัคร เพ่ือปลูกฝง
จิตสํ า นึ กการรับ ผิดชอบตอสั ง คมแก
บุคลากรอยางตอเน่ืองทุกเดือน (จาคะ) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

๕.๕ มุงเนนธาํรงความถูกตอง 
เพ่ือพิทักษผลประโยชนของ
ประชาชน แมในสถานการณท่ี

๕.๕.๑ จัดทําคานิยมองคกรใหบุคลากร
วางตัวเปนกลางทางการเมืองทุกระดับ 
(สัจจะ) 

ผูบริหาร 

ตารางที่ ๔.๓๐ แสดงสรุปแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ท่ีพึงประสงค (ตอ)



๒๙๕ 

สมรรถนะหลัก
องคการบริหาร
สวนตําบล ใน
การเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง 

สมรรถนะยอยของ
สมรรถนะองคการบริหาร
สวนตําบล ในการ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 

ผูรับผิดชอบ/
ผูมีสวน
พัฒนา
สมรรถนะฯ 

อาจเสี่ยงตอความมั่นคงใน
ตําแหนงหนาท่ี  

๕.๕ .๒ มีการยกย องบุคลากรที่มี การ
ตัดสิน ใจ ในหน า ท่ี  ด วยความถูกตอง 
โปรงใส โดยเปดโอกาสใหบุคลากรใน อบต. 
ลงคะแนนเลือกในระบบปด (จาคะ) 

ผูบริหาร, 
นักพัฒนา
ชุมชน 

 โดยผูวิจัยไดศึกษาถึงหลักการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล และหลักพุทธธรรม
ท่ีสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง และไดศึกษา
สภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง โดย
รวบรวมขอมูลจากการใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)  ท้ังเชิง
คุณภาพ การสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก เชิงลึกแบบก่ึงโครงสราง จํานวน ๒๒รูปหรือคน และเทคนิค
การสนทนากลุม จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๒ รูปหรือคน โดยมีการศึกษาเชิงปริมาณ ดวยการใช
แบบสอบถาม ๓๓๕ ชุด ควบคูไปกับการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือลดแนวโนมความความลําเอียง (Bias) 
ของขอมูล สรางความม่ันใจในการใชไดของผลท่ีไดจากการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือยืนยันแนวทาง
พัฒนาสมรรถนะท่ีศึกษาได และสามารถท่ีจะสนับสนุนใหขอมูลเชิงคุณภาพมีความถูกตองนาเชื่อถือ
มากยิ่งข้ึนทําใหการสรางองคความรูข้ึนใหม จําเปนตองสรางแนวทาง “ความรูข้ันตนจากผลการวิจัย
เชิงผสาน” เพ่ือเปนฐานในการตอยอดไปสูการสังเคราะหสรุปสรางองคความรูแนวทางการพัฒนาใน
ข้ันสุดทายตามลําดับ เพ่ือใหผลการวิจัยทุกประเด็น ท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ สามารถนํามา
อธิบายเช่ือมโยงไปสูองคความรูในข้ันสุดทายตอไปไดตามลําดับ 

ดังนั้น ในข้ันตน ผูวิจัยจึงไดรวบรวมขอมูลประกอบการวิเคราะหและสังเคราะหรูปแบบ
ความรูจากผลการวิจัยเชิงผสาน เปนการสรุปแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท้ัง ๕ ดาน  
ในองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมุงเนนตาม
ความตองการจําเปนในปจจุบัน จากผลการวิจัยเชิงผสาน ท่ีพบความตองการจําเปนในปจจุบัน ๓ ดาน 
คือ ดานความเขาใจในองคกรและระบบงานดานการทํางานเปนทีม และดานการบริการเปนเลิศโดย
ผูวิจัยไดบูรณาการท้ัง ๕ ดาน เขากับหลักไตรสิกขา ๓ และปญญา ๓ รวมถึงกรอบแนวคิดตัวช้ีวัด
ความเขมแข็งของชุมชนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท้ัง  
๓ ดาน โดยใชแนวทางการศึกษา อบรม และการพัฒนา เปนแนวทางพ้ืนฐานในการพัฒนาบุคลากรใน
องคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อใหเกิดองค
ความรู แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง จากผลการวิจัยเชิงผสาน ในเบ้ืองตน ดังแสดงในแผนภาพท่ี ๔.๖  เพ่ือเปนฐานในการ
ตอยอดสรางองคความรูท่ีไดจากการวิจัย หรือโมเดลองคความรูพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาดังแสดง
ในแผนภาพท่ี ๔.๗ และ ๔.๘ ซึ่งเปนองคความรูสุดทายจากการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้

ตารางที่ ๔.๓๐ แสดงสรุปแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล 
ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ท่ีพึงประสงค (ตอ)



แผนภาพท่ี ๔.๖ แสดงความรูท่ีไดจาก
(จากการสังเคราะหของผูวิจัย

ความรูท่ีไดจากผลการวิจัยเชิงผสาน (แผนภาพข้ันตน) 
จากการสังเคราะหของผูวิจัย)

๒๙๖



๒๙๗ 

๔.๖ องคความรูที่ไดจากการวิจัย 

๑. แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะ
ดานความเขาใจ
ในองคกรและ
ระบบงาน 

พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง

กาย ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอ้ือตอการเรียนรูวถิีชุมชน, มีโครงสรางการประสานงานกับชุมขน
ท่ีดี, สนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนในการพัฒนางาน, สรางคานิยมท่ีดีในการปฏิบติังานตามวิถีพุทธ 

ปญญา สงเสริมการศึกษาตอหรือฝกอบรมของบุคลากร, รูจักประยุกตใชเทคโนโลยี, สรางระบบการประเมินผล
งานในเชิงบวก, สรางคานิยมการทํางานในเชิงบวก 

๒. แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะ
ดานการทํางาน
เปนทีม

เมตตา กําหนดคานิยมการทํางานแบบมีสวนรวม, มีคานิยมองคกรท่ีชัดเจนเขาใจงาย, มีกิจกรรมสรางความ
ผูกพันกับชุมชน, จัดทําตัวช้ีวดับุคลากรท่ีสอดคลองกับบริบททองถิ่น 

มุทิตา สรางแรงจูงใจ, สรางระบบประเมินรางวัลดีเดนในระดับทีมงาน 
อุเบกขา สรางทักษะการส่ือสารท่ีดี, ปลูกจิตสํานึกดวยการกําหนดคานิยมการทํางานเชิงบวก 

๓. แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะ
ดานการบริการ
เปนเลิศ

ทาน ใชเทคนิคการจูงใจ, เทคนิคการเสริมแรง สงเสริมความกาวหนาของบุคลากร, จัดฝกอบรมการสราง
นวัตกรรม, วิเคราะหความตองการพัฒนางานชุมชนเขมแข็งจากทุกสวนงานใน อบต. 

สมา 
นัตตตา

มุงเนนความตอเน่ืองของแผน, มีระบบตรวจสอบปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยมีสวนรวม, กาํหนดนโยบาย
ชุมชนเขมแข็งในแผนพัฒนา, สรางคานิยมจิตใจใฝบริการ, ใชวธิ ีswot เพ่ือพัฒนางานอยางตอเน่ือง 

๔. แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะ
ดานการมุง
ผลสัมฤทธ์ิ

ฉันทะ วิเคราะหศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนาทกุระยะการดําเนินงาน, มีคณะกรรมการประเมินผล
โดยภาคสวน, มีระบบรวบรวมขอมูลปญหาสําคัญของทองถ่ินโดยชุมชนมีสวนรวม 

วิมังสา ใชการประเมินความพึงพอใจผูมีสวนไดเสีย, กําหนดรูปแบบติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ, มีระบบ
กล่ันกรองขอมูลยอนกลับ Feedback ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงแผนงาน 

สัจจะ ประชาสัมพันธแจงผลการปฏิบัติงานเพือ่ความโปรงใส, นําขอมูลจากชุมชนประกอบการจัดทําแผน, 
จัดทํามาตรฐานจริยธรรม, จัดทําคานิยมองคกรใหบุคลากรวางตัวเปนกลางทางการเมืองทุกระดับ 

ทมะ จัดทํากลองรับขอเสนอแนะ-หนังสือตอบกลับรายบุคคล, จัดทําบัญชีขอคิดเห็นเพ่ือติดตามความคืบหนา
ใหแกประชาชน, มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลภายหลังการประกาศเผยแพรมาตรฐานจรยิธรรม 

ขันติ จัดทําระบบ-มีผูรับผิดชอบการรายงานผลขอเสนอแนะของประชาชนท่ีรวดเร็วและตรวจสอบได, มีการ
พัฒนาบุคลากรโดยใชแนวทางปฏิบัติธรรมและศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา 

จาคะ จัดคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอแนะและช้ีแจงขอมูลยอนกลับ, มีกิจกรรมอาสาสมัครรับผิดชอบตอ
สังคมอยางตอเน่ืองทุกเดือน, จัดทํารางวัลยกยองบุคลากรท่ีมีศีลธรรมโดยลงคะแนนเลือกในระบบปด 

๕. แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะ
ดานการยึดม่ันใน
ความถูกตองและ
จริยธรรม

แผนภาพท่ี ๔.๗ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย



๒๙๘ 

จากแผนภาพท่ี ๔.๕ ผูวิจัยสามารถสังเคราะหรูปแบบองคความรูท่ีไดจากผลการวิจัยเชิง
ผสาน แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็ง ดังกลาวขาวตน สามารถอธิบายไดดังนี้

๑. แนวทางพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ ดานความเขาใจในองคกรและ
ระบบงาน

พบหลักธรรมท่ีสามารถบูรณาการเขากับการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใน
ประเด็นดังกลาว คือ หลักพุทธธรรมภาวนา ๔ ประกอบดวย

๑) ดานกายภาวนา ใชวิธีปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอ้ือตอการเรียนรูวิถี
ชุมชน, มีโครงสรางการประสานงานกับชุมขนที่ดี, สนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนในการพัฒนางาน, 
สรางคานิยมที่ดีในการปฏิบัติงานตามวิถีพุทธโดยใชหลักพุทธธรรมภาวนา ๔ ขอกายภาวนา และ
ไตรสิกขาสาม ดานศีล และสุตมยปญญา ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความเขาใจในองคการและ
ระบบงานในองคการบริหารสวนตําบล ในการพัฒนางานเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหประสบ
ผลสัมฤทธิ์

๒) ดานศีลภาวนา ใชวิธีการสรางระบบตัวช้ีวัด, มีการสงเสริมแรงจูงใจ, ออกแบบ
วิธีการปฏิบัติงานโดยใชกระบวนการมีสวนรวม, เคารพในบริบทประเพณีวัฒนธรรมนิยมของชุมชน 
โดยใชหลักพุทธธรรมภาวนา ๔ ขอศีลภาวนา และไตรสิกขาสาม ดานศีล และสุตมยปญญา ในการ
พัฒนาเพ่ือใหเกิดความเขาใจในองคการและระบบงานในองคการบริหารสวนตําบล ในการพัฒนางาน
เพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหประสบผลสัมฤทธิ์

๓) ดานจิตภาวนา ใชวิธีสรางการตระหนักรูตอความเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี, มี
การประเมินเย่ียมและสรุปผลชุมชน, สงเสริมความกาวหนาของบุคลากรที่รับผิดชอบงานชุมชน
เขมแข็งโดยใชหลักพุทธธรรมภาวนา ๔ ขอจิตภาวนา และไตรสิกขาสาม ดานสมาธิ และจินตามย
ปญญา ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความเขาใจในองคการและระบบงานในองคการบริหารสวนตําบล ใน
การพัฒนางานเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหประสบผลสัมฤทธิ์

๔) ดานปญญาภาวนา ใชสงเสริมการศึกษาตอหรือฝกอบรมของบุคลากร, รูจัก
ประยุกตใชเทคโนโลยี, สรางระบบการประเมินผลงานในเชิงบวก, สรางคานิยมการทํางานในเชิงบวก
โดยใชหลักพุทธธรรมภาวนา ๔ ขอปญญาภาวนา และไตรสิกขาสาม ดานปญญา และภาวนามย
ปญญา ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความเขาใจในองคการและระบบงานในองคการบริหารสวนตําบล ใน
การพัฒนางานเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหประสบผลสัมฤทธิ์

๒. แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ ดานการทํางานเปนทีม
พบหลักธรรมท่ีสามารถบูรณาการเขากับการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใน

ประเด็นดังกลาว คือ หลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ ประกอบดวย
๑) ดานเมตตาพรหมวิหาร ใชวิธีกําหนดคานิยมการทํางานแบบมีสวนรวม, มีคานิยม

องคกรท่ีชัดเจนเขาใจงาย, มีกิจกรรมสรางความผูกพันกับชุมชน, จัดทําตัวชี้วัดบุคลากรท่ีสอดคลอง
กับบริบททองถิ่น โดยใชหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ ขอเมตตาพรหมวิหาร และไตรสิกขาสาม ดาน
ศีล และสุตมยปญญา ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการทํางานเปนทีมในองคการบริหารสวนตําบล ในการ
พัฒนางานเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหประสบผลสัมฤทธิ์



๒๙๙ 

๒) ดานกรุณาพรหมวิหาร ใชวิธีสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู, สงเสริมรูปแบบ
ทีมขามหนาท่ีชั่วคราวในการปฏิบัติงาน, สงเสริมการประชุมรูปแบบระดมความคิดเห็น, นําหลักพุทธ
ธรรมไปกําหนดเปนคติองคกรโดยใชหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ ขอกรุณาพรหมวิหาร และ
ไตรสิกขาสาม ดานปญญา และภาวนามยปญญา ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการทํางานเปนทีมใน
องคการบริหารสวนตําบล ในการพัฒนางานเพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหประสบผลสัมฤทธิ์

๓) ดานมุทิตาพรหมวิหาร ใชวิธีสรางแรงจูงใจ, สรางระบบประเมินรางวัลดีเดนใน
ระดับทีมงานโดยใชหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ ขอมุทิตาพรหมวิหาร และไตรสิกขาสาม ดานสมาธิ 
และจินตามยปญญา ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการทํางานเปนทีมในองคการบริหารสวนตําบล ในการ
พัฒนางานเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหประสบผลสัมฤทธิ์

๔) ดานอุเบกขาพรหมวิหาร ใชวิธีสรางทักษะการส่ือสารที่ดี, ปลูกจิตสํานึกดวยการ
กําหนดคานิยมการทํางานเชิงบวก โดยใชหลักพุทธธรรมพรหมวิหาร ๔ ขออุเบกขาพรหมวิหาร และ
ไตรสิกขาสาม ดานสมาธิ และจินตามยปญญา ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการทํางานเปนทีมในองคการ
บริหารสวนตําบล ในการพัฒนางานเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหประสบผลสัมฤทธิ์

๓. แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ ดานการบริการเปนเลิศ
พบหลักธรรมท่ีสามารถบูรณาการเขากับการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใน

ประเด็นดังกลาว คือ หลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ประกอบดวย
๑) ดานทาน ใชเทคนิคการจูงใจ, เทคนิคการเสริมแรง สงเสริมความกาวหนาของ

บุคลากร, จัดฝกอบรมการสรางนวัตกรรม, วิเคราะหความตองการพัฒนางานชุมชนเขมแข็งจากทุก
สวนงานใน อบต. โดยใชหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ขอทาน และไตรสิกขาสาม ดานศีล และสุตมย
ปญญา ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการบริการเปนเลิศในองคการบริหารสวนตําบล ในการพัฒนางานเพ่ือ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหประสบผลสัมฤทธิ์

๒) ดานปยวาจา ใชวิธีกําหนดจุด one stop service, สรางเครือขายการส่ือสารสอง
ทางท่ีทันสมัย, สรางทําเนียบเครือขายชุมชน-ทําเนียบองคกรชุมชน, สรางระบบประเมินผลโดย
เครือขายชุมชน, เนนทักษะการประสานงาน โดยใชหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ขอปยวาจา และ
ไตรสิกขาสาม ดานสมาธิ และจินตามยปญญา ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการบริการเปนเลิศในองคการ
บริหารสวนตําบล ในการพัฒนางานเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหประสบผลสัมฤทธิ์

๓) ดานอัตถจริยา ใชวิธีสรางเครือขายภาคประชาชนมีสวนรวม, สรางระบบติดตามผล
การปฏิบัติงานโดยเครือขายมีสวนรวม, กําหนดทิศทางพัฒนาโดยใชการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบ 
เนนการจัดลําดับความสําคัญ-ความพึงพอใจ โดยใชหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ ๔ ขออัตถจริยา และ
ไตรสิกขาสาม ดานสมาธิ และจินตามยปญญา ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการบริการเปนเลิศในองคการ
บริหารสวนตําบล ในการพัฒนางานเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหประสบผลสัมฤทธิ์

๔) ดานสมานัตตตา ใชวิธีสรางใหเกิดความมุงเนนความตอเนื่องของแผนโดยจัดใหมี
ระบบตรวจสอบปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยมีสวนรวม, กําหนดนโยบายชุมชนเขมแข็งในแผนพัฒนา, 
สรางคานิยมจิตใจใฝบริการ, ใชวิธี swot เพ่ือพัฒนางานอยางตอเนื่องโดยใชหลักพุทธธรรมสังคหวัตถุ 
๔ สมานัตตตา และไตรสิกขาสาม ดานปญญา และภาวนามยปญญา ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการ
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บริการเปนเลิศในองคการบริหารสวนตําบล ในการพัฒนางานเพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหประสบ
ผลสัมฤทธิ์

๔. แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ
พบหลักธรรมท่ีสามารถบูรณาการเขากับการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใน

ประเด็นดังกลาว คือ หลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ประกอบดวย
๑) ดานฉันทะ ใชเทคนิควิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทุกระยะการ

ดําเนินงาน, มีคณะกรรมการประเมินผลโดยภาคสวน, มีระบบรวบรวมขอมูลปญหาสําคัญของทองถ่ิน
โดยชุมชนมีสวนรวม โดยใชหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ขอฉันทะ และไตรสิกขาสาม ดานสมาธิ และ
จินตามยปญญา ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการมุงผลสัมฤทธิ์ในองคการบริหารสวนตําบล ในการพัฒนา
งานเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหประสบผลสัมฤทธิ์อยางมีมาตรฐานสูง

๒) ดานวิริยะ ใชการจัดระบบขอมูลปญหาสําคัญของทองถิ่นประกอบการจัดทําแผน, มีการ
รายงานผลการตรวจสอบในรูปแบบสื่อสารสองทาง two-way, สรางระบบการลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ โดยใชหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ขอวิริยะ และไตรสิกขาสาม ดานสมาธิ และจินตามย
ปญญา ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการมุงผลสัมฤทธิ์ในองคการบริหารสวนตําบล ในการพัฒนางานเพ่ือ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหประสบผลสัมฤทธิ์อยางมีมาตรฐานสูง

๓) ดานจิตตะ ใชการจัดทําและปรับปรุงขอมูลชุมชนอยางสม่ําเสมอ, จัดผูรับผิดชอบ
ประสานงานดานการตรวจสอบประเมินผลโดยเฉพาะ, มีระบบการรายงานท่ีตอเนื่องเปนปจจุบัน, มี
การจัดต้ังศูนยบริการรวมในองคกร โดยจากความหมายในองคประกอบดังกลาวตามผลการวิจัย จึง
พิจารณาใชหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ขอจิตตะ และไตรสิกขาสาม ดานศีล คืออริยมรรคขอ
สัมมากัมมันตะ และสุตมยปญญา ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการมุงผลสัมฤทธิ์ในองคการบริหารสวน
ตําบล ในการพัฒนางานเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหประสบผลสัมฤทธิ์อยางมีมาตรฐานสูง

๔) ดานวิมังสา ใชการประเมินความพึงพอใจผูมีสวนไดเสีย, กําหนดรูปแบบติดตาม
ประเมินผลอยางเปนระบบ, มีระบบกลั่นกรองขอมูลยอนกลับ Feedback ที่เปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงแผนงาน โดยใชหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ขอวิมังสา และไตรสิกขาสาม ดานปญญา คือ
อริยมรรคขอสัมมาสังกัปปะ และภาวนามยปญญา ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการมุงผลสัมฤทธิ์ใน
องคการบริหารสวนตําบล ในการพัฒนางานเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหประสบผลสัมฤทธิ์อยางมี
มาตรฐานสูง

๕. แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ ดานการยึดมั่นในความถูกตองและ
จริยธรรม

พบหลักธรรมท่ีสามารถบูรณาการเขากับการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใน
ประเด็นดังกลาว คือ หลักพุทธธรรมฆราวาสธรรม ๔ ประกอบดวย

๑) ดานสัจจะ ใชเทคนิคประชาสัมพันธแจงผลการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสรางความโปรงใส, 
นําขอมูลจากชุมชนประกอบการจัดทําแผน, จัดทํามาตรฐานจริยธรรม, จัดทําคานิยมองคกรให
บุคลากรวางตัวเปนกลางทางการเมืองทุกระดับ โดยใชหลักพุทธธรรมฆราวาสธรรม ๔ ขอสัจจะ และ
ไตรสิกขาสาม ดานศีล คืออริยมรรคขอสัมมาอาชีวะ และสุตมยปญญา ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการยึด
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ม่ันในความถูกตองและจริยธรรมในองคการบริหารสวนตําบล ในการพัฒนางานเพ่ือเสริมสรางชุมชน
เขมแข็งใหมีมาตรฐานสูง

๒) ดานทมะ ใชการจัดทํากลองรับขอเสนอแนะ และจัดทําหนังสือตอบกลับรายบุคคล เพ่ือ
สรางความโปรงใส, จัดทําบัญชีขอคิดเห็นเพ่ือติดตามความคืบหนาใหแกประชาชน, มีระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลภายหลังการประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรม โดยใชหลักพุทธธรรม
ฆราวาสธรรม ๔ ขอทมะ คือความขมใจ และไตรสิกขาสาม ดานศีล คืออริยมรรคขอสัมมากัมมันตะ 
และสุตมยปญญา ในการพัฒนาเพื่อใหเกิดการยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรมในองคการบริหาร
สวนตําบล ในการพัฒนางานเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหมีมาตรฐานสูง

๓) ดานขันติ ใชการจัดทําระบบ และจัดใหมีผูรับผิดชอบการรายงานผลขอเสนอแนะของ
ประชาชนท่ีรวดเร็วและตรวจสอบได, มีการพัฒนาบุคลากรโดยใชแนวทางปฏิบัติธรรมและศีลธรรม
ทางพระพุทธศาสนา โดยใชหลักพุทธธรรมฆราวาสธรรม ๔ ขอขันติ และไตรสิกขาสาม ดานสมาธิ คือ
อริยมรรคขอสัมมากัมมันตะ และจินตามยปญญา ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดการยึดม่ันในความถูกตอง
และจริยธรรมในองคการบริหารสวนตําบล ในการพัฒนางานเพื่อเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหมี
มาตรฐานสูง

๔) ดานจาคะ ใชการจัดใหมีคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอแนะและชี้แจงขอมูลยอนกลับ, 
มีกิจกรรมอาสาสมัครรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่องทุกเดือน, จัดทํารางวัลยกยองบุคลากรท่ีมี
ศีลธรรมโดยลงคะแนนเลือกในระบบปด โดยใชหลักพุทธธรรมฆราวาสธรรม ๔ ขอจาคะ และ
ไตรสิกขาสาม ดานศีล คืออริยมรรคขอสัมมากัมมันตะ และจินตามยปญญา ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิด
การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรมในองคการบริหารสวนตําบล ในการพัฒนางานเพ่ือเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็งใหมีมาตรฐานสูง

โดยแนวทางพุทธบูรณาการดังกลาว เปนผลจากแผนภาพท่ี ๔.๖ หรือแผนภาพข้ันตน ซ่ึง
ผูวิจัยสามารถสังเคราะหรูปแบบความรูท่ีไดจากผลการวิจัยเชิงผสาน แนวทางพุทธบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ในข้ันตน โดยมุงเนนตาม
ความตองการจําเปนในปจจุบัน จากผลการวิจัยเชิงผสาน ท่ีพบความตองการจําเปนในปจจุบัน ๓ ดาน 
คือ ดานความเขาใจในองคกรและระบบงานดานการทํางานเปนทีม และดานการบริการเปนเลิศโดย
ผูวิจัยไดบูรณาการท้ัง ๕ ดาน เขากับหลักไตรสิกขา ๓ และปญญา ๓ ทําใหเกิดความรูข้ันตนในรูปของ
สมการ A5x (SSP + STD) + (ETD+OTS) = SSP ตามแผนภาพท่ี ๔.๖ และตอยอดสูองคความรูดัง
ปรากฏในแผนภาพท่ี ๔.๗ 

จากสมการแผนภาพขั้นตนดังกลาวตามแผนภาพท่ี ๔.๖ แสดงใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ตามแนว
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีองคประกอบ คือ การพัฒนาจะตองเริ่มจากฐานรากอันม่ันคงขององคการและ
องคาพยพท้ังหมด ในท่ีนี้ไดแสดงสัญญะรูปฐานของพระเจดียในทางพระพุทธศาสนา กลาวคือพระ
เจดียจะดํารงอยูไดอยางมั่นคง ตองเริ่มจากฐานที่แข็งแกรง อุปมาดุจองคการบริหารสวนตําบล ท่ีจะ
สามารถสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนได ตองอาศัยฐานท่ีมั่นคง คือการมี หลักอารยวัฒิ ๕ ประการ
คือหลักพ้ืนฐานในการพัฒนาสรางสรรคอารยธรรมของมนุษยในทางพระพุทธศาสนา คือ A5  
(Arayavadhi5 ) ซ่ึงประกอบดวย  



๓๐๒ 

๑) ศรัทธา (Confidence) การมีความเชื่อมั่นในเปาหมายของการเปนภาคสวนในการ
พัฒนาเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เพ่ือการพัฒนาตนเองใหมีความสามารถและมุงผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

๒) ศีล (morality) มีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีอยูบนความถูกตอง และบนพื้นฐานของ
คุณธรรมจริยธรรม โดยมุงประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  เพ่ือรักษาศักดิ์ศรีของ
อาชีพและความเปนมนุษย เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันใหภารกิจในการเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็งบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว

๓) สุตะ (learning) มีการศึกษาเรียนรู รวมถึงรูจักคนควาหาความรูตามระบบของงานและ
องคกร เพ่ือนํามารวบรวม วิเคราะห สังเคราะห พัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและ
เทคโนโลยีตางๆเขากับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนผลักดันใหภารกิจในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็งบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว

๔) จาคะ (liberality) มีการเสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ สามารถจูงใจผูรวมงาน หรือสื่อสารให
องคกรเกิดการขับเคลื่อนสูเปาหมายอยางราบร่ืนและเต็มประสิทธิภาพมีความสามารถในการขจัด
ความขัดแยงไดอยางเหมาะสม ภายใตวิธีคิดในการเปนผูให และมีทักษะสามารถสรางปฏิสัมพันธ
ระหวางกันอยางสรางสรรค 

๕) ปญญา (wisdom) มีปญญารอบรู สามารถสรางนวัตกรรมใหม ๆ ในการพัฒนางานดวย
ความต้ังใจและความพยายามของตนในการใหบริการท่ีดี เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรวมงาน 
ตลอดจนภาคสวนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือสนับสนุนผลักดันใหภารกิจในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง
บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีผลสัมฤทธิ์

หลักพุทธธรรมอารยวัฒิ ๕ ดังกลาวมานี้ เปนฐานสําคัญในการริเร่ิมการพัฒนาท้ังปวงของ
อารยชนตามมณฑลทรรศนของพระพุทธศาสนา ซ่ึงสามารถนําไปบูรณาการเขากับสมรรถนะหลักทั้ง 
๕ ดาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ และตามบัญชี
ความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปน แนบทายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี 
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  และเปนแกนของการประยุกตหลักพุทธธรรมพ้ืนฐานท้ัง ๕ สําหรับ
ประเด็นสมรรถนะยอยในแตละประเด็นสมรรถนะ 

จากผลการวิจัยในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัดภาคเหนือตอนลาง พบวา ในปจจุบัน จากสมรรถนะหลัก
ท้ัง ๕ ดาน มีความตองการจําเปนท่ีตองไดรับการพัฒนา ๓ ประเด็นสมรรถนะ คือ ความเขาใจใน
องคกรและระบบงาน (Organizational Awareness-O) การทํางานเปนทีม (Teamwork – T) และ
การบริการเปนเลิศ  (Service Mind – S) กอรูปเปนแนวทางพัฒนาใน ทรรศนะปทมเจดีย หรือเจดีย
ดอกบัวตูม ซ่ึงเปนวิถีวัฒนธรรมอัตลักษณอาณาจักรสุโขทัยโบราณ และเคยปรากฏอยูในพ้ืนท่ี ๕ 
จังหวัดภาคเหนือตอนลางท่ีเปนพื้นท่ีในการวิจัย จากฐานรากอารยวัฒิ ๕ ในทุกประเด็นมิติสมรรถนะ
หลัก สูการพัฒนามุงเปาเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง การแสวงหาแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสราง
ชุมชนเขมแข็งท้ัง ๓ ดาน ตามกรอบแนวคิดตัวช้ีวัดความเขมแข็งของชุมชนของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท้ัง ๓ ดานในงานวิจัยนี้ จึงไดจัดเรียงตามลําดับ
ความตองการจําเปนตามผลการวิจัย ทําใหผูวิจัยไดมุงเนนอธิบายในกรอบ ๓ ประเด็นสมรรถนะหลัก 
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ท่ีมีความตองการจําเปนและตองไดรับการพัฒนาตามผลการวิจัยเชิงประจักษ ดังแผนภาพท่ี ๔.๖ แต
อยางไรก็ดี ผูวิจัยก็ไดนําเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะอีก ๒ ดาน ท่ีปรากฏระดับความตองการ
จําเปนไวดวย เนื่องจากสมรรถนะที่เหลือ คือ สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์ และสมรรถนะดานการ
ยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ตางก็มีความจําเปนในการพัฒนาเชนเดียวกัน โดยผูวิจัยได
นําเสนอแนวทางพัฒนาครบท้ัง ๕ ดานสมรรถนะ ดังแสดงแลวในแผนภาพที่ ๔.๗  

เมื่อพิจารณาจากแผนภาพความรูท่ีไดจากผลการวิจัยเชิงผสานถัดมา ดังแผนภาพท่ี ๔.๖ ใน
ช้ันฐานปทมจรดยอดเจดียฝงซาย คือ นิยามมณฑลทรรศนการพัฒนาตามแนวพุทธธรรมท่ีไดจาก
ผลการวิจัยเชิงประจักษ คือ พุทธวิธีไตรสิกขา และไตรปญญา โดยหลักไตรสิกขา ไดแก

๑) ศีล (Sila - S) หรือ อธิศีลสิกขา เปนการยึดถือหลักปฏิบัติตนข้ันพ้ืนฐานในทาง
พระพุทธศาสนา ดวยฐานกาย เพ่ือควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาของตนใหต้ังอยูในความดี
งามมีความปกติสุข เพ่ือประโยชนข้ันพ้ืนฐานคือความสุขและไมเบียดเบียนกันในสังคม และเปน
หลักการพื้นฐานสําหรับการตอยอดเพ่ือกาวข้ึนสูการพัฒนาตนเองและสังคมโดยสวนรวม

๒) สมาธิ (Samadhi - S) หรือ อธิจิตตสิกขา เปนการฝกอบรมจิตใจของตนใหมีศักยภาพ 
เอ้ือตอการพัฒนาอยางมีคุณภาพ ดวยฐานใจ และเก้ือกูลตอการอยูรวมกันอยางมีสติ และสามารถทํา
ใหเกิดความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ไดอยางลุมลึกเพ่ือสรางการพัฒนาตนและสังคมไปพรอมกัน 

๓) ปญญา (Panya - P) หรือ อธิปญญาสิกขา เปนการพัฒนาตนเองอยางสูงสุด จากฐาน
คิด ในการสามารถประมวลจําแนกองคความรูใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนในประเด็นปญหาและ
วิธีการพัฒนา ท้ังในแงของการพิจารณาสวนดี สวนเสีย และสามารถคนพบนิสสรณะ หรือทางออก
ของการแกปญหาของชุมชนไดอยางเปนนวัตกรรมและเกิดประสิทธิผลท้ังตอตนเองและสังคมโดยรวม

หลักพุทธธรรมไตรสิกขา ดังกลาวมานี้  สามารถบูรณาการเขา กับหลักปญญา ๓  
สุตมยปญญา, จินตามยปญญา และภาวนามยปญญา โดยหลักปญญา ๓ หรือไตรปญญาเพ่ือการ
พัฒนาสมรรถนะไดแก

๑) สุตมยปญญา (Study – S) เปนวิธีฝกฝนเพ่ือใหเกิดปญญาในข้ันตน คือการสรางปญญา
ใหเกิดข้ึนภายใตแนวคิด “สุต” หรือ Study ไดแกการศึกษาเรียนรูอยางเปนระบบจากภายนอก ท้ังใน
รูปแบบการศึกษาดูงาน การเรียนรู การทดสอบ หรือการใช Benchmarking ดวยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (best practices)
เพ่ือสรางความเขาใจในองคการและระบบงานใหเกิดขึ้นในฐานะผูปฏิบัติงาน และในสวนของชุมชนก็
สามารถใชวิธีดังกลาว เพ่ือเรียนรูในการพึ่งตนเองไดในฐานะการเปรียบเทียบ โดยศึกษาจาก
ประสบการณตรงของชุมชนอ่ืน แลวนํามาประยุกตใหเหมาะสม

๒) จินตามยปญญา (Thought out – T) เปนการสรางปญญาความเขาใจท่ีถูกตองให
เกิดข้ึนในองคกรหรือชุมชน ผานกระบวนการเพ่ือใหเกิดการพิจารณาใครครวญอยางเปนระบบและมี
มาตรฐาน ซ่ึงตอยอดจากการมีสุตมยปญญาท่ีดี และเรียนรูวิธีการปฏิบัติท่ีดีจากองคกรหรือชุมชนอ่ืน
เพ่ือนํามาปรับปรุงองคกรหรือชุมชนของตนเอง

๓) ภาวนามยปญญา (Development – D) เปนการสรางปญญาจากภายในดวยความ
เขาใจลึกซึ้งจากฐานภายนอกสูภายใน ซ่ึงเปนการประมวลแยกแยะอยางเปนระบบถูกตองตรงตอ
ปญหาและความตองการ จนสามารถคิดคนหาวิธีและเกิดนวัตกรรมใหมในการพัฒนา ท่ีนําใหองคกรสู
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ความเปนเลิศประสบผลสําเร็จในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ท่ีทําใหชุมชนรูสึกเปนเจาของในการ
พัฒนาจนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนรวมกันในทุกระดับ 

หลักพุทธธรรมปญญา ๓ ดังกลาวมานี้ สามารถประยุกตสรางคําอธิบาย และตอยอดไปสูการ
พัฒนาอยางเปนระบบได โดยพิจารณาจากชั้นฐานปทมจรดยอดเจดียฝงขวา คือ วิธีพัฒนาแบบโลก
วิสัย และ สมรรถนะหลัก คือกระบวนการหรือวิธีการพัฒนาใน ๓ ดาน คือ การศึกษา (Education - 
E ) , การอบรม (Training - T)  และการพัฒนา (Development - D) บูรณาการกับหลักสมรรถนะ
องคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งที่พึงประสงค ท้ัง ๓ ดาน คือความเขาใจใน
องคกรและระบบงาน (Organizational Awareness-O) การทํางานเปนทีม (Teamwork – T) และ
การบริการเปนเลิศ  (Service Mind – S) 

เพ่ือใหเกิด เปาหมายความเขมแข็งของชุมชน ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ๓ ดาน คือ การพึ่งตนเอง S (Self-sufficiency) การเก้ือกูล 
S (Social assistance) และการมีสวนรวม P (Participation) ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดของการวิจัยใน
ครั้งนี้ซึ่งเปาหมายความเขมแข็งของชุมชนดังกลาว สามารถบูรณาการกับหลักพุทธธรรม หลัก
ไตรสิกขา และหลักไตรปญญา คือ 

การพึ่งตนเอง อยูในช้ัน ฐานปทม ขององคเจดีย หรือฐานเขียง ๓ ชั้น ตามนิยามศัพทในทาง
สถาปตยกรรมแบบสุโขทัย เปนพ้ืนฐานชุมชนท่ีสามารถมีการพ่ึงพาตัวเองไดท้ังในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม คือการมีความเขมแข็งในเชิงกายภาพ ไดแก ศีล (Sila - S) สามารถใชวิธีการพัฒนาบุคลากร
ตามแนวโลกวิสัยคือ การศึกษา (Education - E) บูรณาการกับหลักพุทธธรรม สุตมยปญญา (Study 
– S) เปนการพัฒนาเพ่ือเสริมสราง “สุตะ” เพ่ือพัฒนาสมรรถนะความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
(Organizational Awareness-O) โดยใชหลักภาวนา ๔ 

การเก้ือกูล อยูในช้ัน บัวกลุม หรือช้ันแวนฟา ตามนิยามศัพทในทางสถาปตยกรรมแบบ
สุโขทัย เปนแกนของชุมชนในลําดับถัดมา ท่ีพัฒนาตอยอดจากฐานชุมชนพึ่งพาตัวเอง ใหเปนการท่ี
ชุมชนยกระดับและมีความมั่นคงท้ังในเชิงกายภาพ-จิตภาพ และสามารถเปนแกนหลักในการเอ้ือเฟอ
ชวยเหลือกันไดท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม หลักธรรมหลักท่ีใชในการอธิบายนิยามการเก้ือกูลนี้ 
ไดแก สมาธิ (Samadhi - S) และสามารถใชวิธีการพัฒนาบุคลากรตามแนวโลกวิสัยคือ การอบรม 
(Training - T)  บูรณาการกับหลักพุทธธรรม จินตามยปญญา (Thought out – T) เปนการพัฒนา
เพ่ือเสริมสราง “จาคะ” ธรรมะสําหรับพัฒนาสมรรถนะ การทํางานเปนทีม (Teamwork – T) โดยใช
หลักพรหมวิหาร ๔

การมีสวนรวม อยูในช้ันยอดเจดีย หรือชั้น ดอกบัวตูม เปนวิถีแหงปญญาของชุมชนในลําดับ
สูงสุด ท่ีพัฒนาตอยอดจากแกนอันมั่นคงชุมชนเก้ือกูล ท้ังกายภาพ-จิตภาพ ข้ึนสูการเปนเจดียยอด
ดอกบัวตูม ตามนิยามศัพทในทางสถาปตยกรรมแบบสุโขทัย ในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ที่มี
ความหมายแปลวารุงอรุณแหงความสุข คือการมีศักยภาพภายใน มีสมรรถนะพรอมท่ีจะเบิกบานเปน
ความเขมแข็งสรางความสุขความเจริญมั่นคงใหแกชุมชน ดวย “ปญญาภาวะ” ท่ีทุกฝายในชุมชนมี
จิตใจใฝพัฒนา มีความสามัคคี และสามารถเปนภาคสวนนําหลักในการมีสวนรวม เพ่ือชวยกันแกไข
ปญหาและพัฒนาชุมชนในทุกดานไดทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมหลักธรรมหลักท่ีใชในการอธิบาย
นิยามการมีสวนรวมนี้ ไดแก ปญญา (Panya - P) และสามารถใชวิธีการพัฒนาบุคลากรตามแนวโลก



๓๐๕ 

วิสัย คือการพัฒนา (Development - D) บูรณาการกับหลักพุทธธรรมภาวนามยปญญา 
(Development – D) เปนการพัฒนาเพ่ือเสริมสราง “ปญญา” ธรรมะนําสําหรับพัฒนาสมรรถนะ
เพ่ือใหเกิด การบริการเปนเลิศ  (Service Mind – S)  โดยใชหลักสังคหวัตถุ ๔นั่นเอง

จากการวิเคราะหสมการเบ้ืองตนจากผลการวิจัย A5x (SSP + STD) + (ETD+OTS) = SSP
รูปแบบความรูท่ีไดจากผลการวิจัยเชิงผสานแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการ
บริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ในขั้นตนดังอธิบายดังกลาวแลว ผูวิจัยจึงสามารถ
สรุปสังเคราะห สรางโมเดลองคความรูใหม หรือ synthesis model “พุทธบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง”  โดยบูรณาการจาก
ฐานของผลการวิจัยเชิงผสาน ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และตอยอดสรางโมเดลรูปแบบ
องคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัย (โมเดลองคความรู) ในขั้นสุดทาย ในชื่อโมเดลท่ีผูวิจัยกําหนดข้ึนวา  
บวรทัส-วชิรเจดีย : A5- Cone -Tom- TOMISpc Model ดังปรากฏในแผนภาพท่ี ๔.๘ 



A5- Cone 

แผนภาพที่ ๔.๘ โมเดลบวรทัส
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๓๐๗ 

จากแผนภาพท่ี ๔.๘ โมเดลองคความรูดังกลาวแสดงใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ตามแนวพระพุทธศาสนา ซ่ึง
ยังคงตองมีองคประกอบ คือ ฐานรากอันม่ันคง ไดแก หลักอารยวัฒิ ๕ ประการ บูรณาการสอดคลอง
กับสมรรถนะหลักท้ัง ๕ ดาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน 
๒๕๕๒ และตามบัญชีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปน แนบทายประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือเปน ธรรมะแกนฐานสําคัญ ในการ
กําหนดและสรางคุณลักษณะของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลในขั้นแรก ซ่ึงจากนั้นการ
พัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง จะตองเริ่มพัฒนาโดยใช
หลักของ ไตรสิกขา เขาสูหลักการของศีล สมาธิ และปญญา ตามลําดับ โดยใชหลักการของ ไตร
ปญญา หรือ ปญญาสามฐาน ในการพัฒนางานในขอบขายการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งในองคการ
บริหารสวนตําบล เพ่ือจุดมุงหมายสูงสุด ของยอด วชิรเจดีย หรือยอดเพชร ในโมเดลดังกลาว คือ 
Service Mind for Strengthen Community อันเปนผลสุดทายที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนา
ท้ังหมด ตามโมเดล บวรทัส-วชิรเจดีย A5- Cone -Tom- TOMISpc Model และเพื่อทําความ
เขาใจในโครงสรางของโมเดลดังกลาว จึงตองทําความเขาใจในสัญลักษณตามรูปของอักขระแตละตัว
ในช่ือโมเดล เพ่ือความเขาใจรวมกันตามกรอบโมเดล ดังน้ี 

จากชื่อโมเดลดังกลาว ในช่ือตนวา “บวรทัส-เจดีย”มาจากพยัญชนะไทย ๕ อักษร คือ 
บ-ว-ร-ท-ส มีความหมายดังนี้

- บ คือ บาน ไดแกภาคสวนชุมชนในเขตพื้นท่ีบริการขององคการบริหารสวนตําบลท่ีตองเขา
มามีสวนรวม หรือมี P-Participation ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนนั้น ๆ ดวยตนเอง โดย
ท่ีการมีสํานึกรวมในความเปนหนึ่งเดียวกันของชุมชน และความเขาใจในฐานะท่ีตนเองมีบทบาทและมี
สวนในทุกความสําเร็จของการพัฒนาโดยองคการบริหารสวนตําบล โดยไมทอดท้ิงภาระใหกับผูบริหาร
และบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะท่ีภาคสวนชุมชนเปนภาคสวนท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
พัฒนา ท้ังในฐานะเปนเปาหมายของการพัฒนา และเปนกลไกสําคัญท่ีสุดในการพัฒนา ในประเด็น
การพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง โดยใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลเองตองสามารถเขาใจและรูทันตอการเปลี่ยนแปลง ใน
บริบทตาง ๆ ของชุมชน หรือสามารถบริหารความเปลี่ยนแปลง C-Change Management ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยตองใชหลักธรรมในการประยุกตสําหรับการพัฒนางานเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใน
หลากหลายประเด็นตามบริบท เชน สังคหวัตถุ ๔, อิทธิบาท ๔ และพรหมวิหาร ๔ เปนตน เพ่ือการ
พัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ดังอธิบายแลวในคําอธิบายรูปแบบองค

บวรทัส-วชิรเจดีย
A5- Cone -Tom- TOMISpc Model



๓๐๘ 

ความรูเบ้ืองตนที่ ๔.๖ อยางไรก็ดี ในการพัฒนาใหชุมชนเขามามีสวนในการพัฒนาอยางมีสวนรวม 
จําเปนยิ่งท่ีในภาคสวน ท หรือ ทองถ่ิน ไดแกองคการบริหารสวนตําบล จะตองมีการจัดการเครือขาย
และประสานงานท่ีดี ในการใหภาคสวนชุมชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวม รวมถึงเขามาเปนสวนหนึ่ง
ในการพัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดวยตนเองอีกประการหนึ่ง ซึ่งจะอธิบายตอไป 

- ว คือ วัด ไดแกภาคสวนวัด พุทธศาสนสถาน และคณะสงฆ ในพื้นท่ีบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลตองเขามามีบทบาท หรือมีสวนรวม P-Participation ในการพัฒนาสงเสริมงานดาน
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง เนื่องจากในปจจุบันสถานะศูนยกลางของชุมชนดังท่ีวัดในทาง
พระพุทธศาสนาเคยดํารงอยูมาในอดีตนั้น ไดถูกลดบทบาทลงไปอยางมากในปจจุบัน เชน บทบาทใน
การใหการศึกษาดังในอดีต ก็ถูกลดบทบาทลงเกือบจะสิ้นเชิง ในขณะท่ีบทบาทดานการเปนศูนยรวม
ประชาคมของคนในชุมชน โดยการอิงกับหวงเวลาสําคัญทางปฏิทินกิจกรรมประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา หรือการเคารพนับถือในฐานะที่วัดเปนที่อยูของพระสงฆท่ีเปนท่ีเคารพสักการะ ก็ถูก
ลดบทบาทไปเปนเพียงแคการทําบุญตามประเพณี  ในขณะท่ีการประชาคมเพ่ือการตัดสินใจรวมกัน
หรือการตัดสินแกไขปญหาตาง ๆ ของคนในชุมชน ไดเปลี่ยนไปเปนหนาท่ีขององคกรตาง ๆ จดหมด 
ดังจะเห็นไดจากบทบาทการทําประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงเปนหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบล ในเขตพื้นท่ีบริการขององคการบริหารสวนตําบล วัดจะมีบทบาทเพียงเปนสถานท่ี
จัดประชุมในระดับพ้ืนท่ีหมูบานในเขตบริการเทานั้น โดยท่ีบทบาทของพระสงฆในฐานะผูนําทางความ
ศรัทธาเลื่อมใส ไดถูกลดลงไป และบอยครั้งท่ีพระสงฆไมสามารถแสดงความคิดเห็นในแผนการพัฒนา
ใด ๆ ได อันเนื่องมาจากความเขาใจวาพระสงฆไมควรเขามากาวกายบทบาทหนาท่ีขององคกรชุมชน
ตาง ๆ ซ่ึงเกิดจากความไมเขาใจ บนพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนาตามจารีต ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาเปนความ
เขาใจท่ีไมถูกตรงตอบริบทในชุมชน เนื่องจากพระสงฆถือวาเปนสวนหนึ่งของชุมชน และ วัดหรือ
พระสงฆจึงควรมีสิทธิ์ท่ีจะเขามามีสวนรวมในการผลักดันการพัฒนาตาง ๆ ตามขอบขายงานการ
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือประโยชนสุขของชุมชน เทาท่ีไมขัดพระธรรมวินัย และไมเกิด
ความขัดแยงตอสมณภาวะตามจารีต ซ่ึงในการเสริมบทบาทนี้ จําเปนยิ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบล
ควรใหความสําคัญกับพระสงฆที่ มีบทบาทภาวะผูนําในชุมชนนั้น ๆ ผานการประสานงาน
Co–Coordinating และการสรางเครือขาย Ne–Networking ภาคีบวร “ว” เพ่ือใหพระสงฆมีความ
เขาใจสามารถสราง T -Thought out : จินตามยปญญา รวมกันใหกับชุมชนไดในท่ีสุด 

- ร คือ ราชการ ไดแกภาคสวนราชการสวนภูมิภาคตาง ๆ รวมไปถึงภาคสวนการศึกษา 
สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งไมจําเปนตองเปนสถาบันการศึกษาอยางเดียวเทานั้น แตรวม
ไปถึงองคกรภาคีเครือขายทางการศึกษาวิจัยตาง ๆ ท่ีเขามามีบทบาทในพื้นท่ีบริการขององคการ
บริหารสวนตําบล ในฐานะท่ีองคการบริหารสวนตําบล จําเปนตองแสวงหาความรวมมือและองค
ความรูใหมอยูเสมอในการพัฒนางานดานการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ดังนั้นการเขาไปรวม
ประสานงาน Co–Coordinating กับองคการตาง ๆ จึงเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ในการเรียนรูและเพ่ือใหเกิด
การเสริมสรางแนวคิดและวิถีปฏิบัติใหมใหเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งนอกจากการ
ประสานงานแลว สิ่งท่ีจําเปนยิ่งตอการสงเสริมงานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง คือการสรางเครือขาย
แหงความรู Ne–Networking เพ่ือใหการพัฒนางานดานการสรางองคความรูใหมในการพัฒนา
เสริมสรางชุมชนเขมแข็งเปนไปไดอยางถูกตองตรงจุด  และมีประสิทธิภาพภายใตความเขาใจ หรือ



๓๐๙ 

เกิดปญญาจากการศึกษาเรียนรู S –Study  ท่ีในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา สุตมยปญญา  
เปนปญญาอันเกิดจากการยอมรับและเขาไปสรางความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ท่ีไมจํากัดเฉพาะ
อยูในองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

- ท คือ ทองถ่ิน ไดแก ภาคสวนราชการสวนทองถ่ิน ในท่ีนี้คือองคการบริหารสวนตําบล และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขนาดใหญกวา ท่ีสามารถเสริมศักยภาพการทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบลไดตามบทบาทภารกิจ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด รวมไปถึงหนวยงานท่ีสงเสริมการ
พัฒนางานและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล เชน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เปนตน ท่ีเปนแกนสําคัญในการ
การพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ในการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึง
ในรูปโมเดล แสดงบทบาทของท คือ ทองถ่ินต้ังแตสวนฐานราก คือ A5  อันไดแกหลักอารยวัฒิ ๕ คือ
ศรัทธา (Confidence) ศีล (Morality)  สุตะ (Learning) จาคะ (Liberality) และ ปญญา (Wisdom)
โดยพัฒนาในรูปแบบโมเดล Co–Coordinating + Ne–Networking จนถึง Training + Organizing 
+ Motivating ตามลําดับ ดังจะไดอธิบายตอไป 

- ส คือ สถาบัน หรือ สาธารณสุข ไดแก ภาคสวนสถาบันในองคกรตาง ๆ ท่ีเปนเครือขาย
การพัฒนาในทองถ่ิน รวมไปถึงภาคสวนใหบริการสาธารณะดานสาธารณสุข ในเขตพ้ืนท่ีใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งสวนใหญไดแกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบล หรือ รพ.สต.
ในฐานะท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีดานการใหบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีกําหนดใหองคการ
บริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมีสวนงานสาธารณสุข ในองคการบริหารสวน
ตําบลเอง ตามภาระหนาที่ของ อบต.แตละแหงเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีที่
รับผิดชอบ ซึ่งจะเห็นไดวาขอบขายระหวางภารกิจดานสาธาณสุขขององคการบริหารสวนตําบลและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบล  มีความคาบเก่ียวกันในบางประเด็นงาน ทําใหเกิดความ
ซํ้าซอนของงานได ดังน้ันหากองคการบริหารสวนตําบลมีการประสานงานท่ีดี Co–Coordinating
และสรางเครือขาย Ne–Networking  กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบล ยอมจะสามารถทํา
ใหการใหบริการสาธารณะเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ดวยความเขาใจรวมกัน และ
ไมเกิดความขัดแยงในขอบขายภาระงาน ซึ่งยอมสามารถสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนไดใน
ท่ีสุด 

นอกจากนี้ การต้ังช่ือตน “บวรทัส”นัยหนึ่งเพ่ือใหพองเสียงกับคําวา บวรทรรศน หรือบวร
ทัศน ท่ีมาจากคําศัพทในภาษาบาลีวา ป+วร (ประเสริฐยิ่ง) + ทสฺสน (การเห็น, การมองเห็น) คือ
เพ่ือใหมีความหมายตามรูปเสียงวา “การมองเห็นอยางประเสริฐ” คือการที่องคการบริหารสวนตําบล
ตอง มีวิสัยทัศน ในการพัฒนา โดยมุงเนนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนและมีบทบาทในการพัฒนา  
ซ่ึงส่ิงนี้เปนปจจัยหลักสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเปาประสงคการพัฒนาประเทศดังกลาวแลว

อยางไรก็ดี ในโมเดลดังกลาว ไดมีการกําหนด “สัญญะ” ในรูปพยัญชนะภาษาอังกฤษ คือ 
A5- Cone -Tom- TOMIS Model ประกอบกับรูปโมเดล ที่เปนรูปวชิรเจดีย หรือเจดียเพชรแหง



๓๑๐ 

การพัฒนา ซึ่งในแตละ เหล่ียมของเพชรทั้ง ๕ มุม มีสัญลักษณในการอธิบาย คือ บวรทัส และ 
TOMIS เพ่ือใหสอดคลองกับโมเดลองคความรู A5 หรืออารยวัฒิ ๕ ท่ีไดจากการพัฒนาในแนวทาง
พุทธบูรณาการ โดยหากพิจารณาจากแผนภาพท่ี ๔.๘ วชิรเจดียจะมีรูปแบบคลายกับโลเกียรติยศอีก
ดวย ซ่ึงถือเปนเปาหมายสูงสุดของการใหบริการสาธารณะ คือความสุขของประชาชนผูรับบริการ และ
ความเขมแข็งของประชาชน ตามวัตถุประสงคของการกอต้ังองคการบริหารสวนตําบล ดังปรากฏใน
สวนยอดสุดของวชิรเจดีย คือสัญลักษณ S-Service Mind for Strengthen Community โดยผูวิจัย
ใหคําอธิบายตามลําดับไดดังนี้

จากรูปแบบความรูเบ้ืองตน ตามแผนภาพท่ี ๔.๖ ผูวิจัยไดสังเคราะหจากรูปแบบปทมเจดีย 
หรือเจดียดอกบัวตูม ตามผลการวิจัยเชิงผสาน กลายมาเปนองคความรูสุดทายตามแผนภาพท่ี ๔.๘ 
คือเปน “วชิรเจดีย” หรือสวนยอดของเจดียท่ีประดับไปดวยเพชร (หาเหล่ียม) วัตถุท่ีมีคุณคา
สูงสุดในโลกวัตถุนิยม ท่ีตั้งอยูบนฐานของหลักพุทธธรรม อารยวัฒิ ๕ คือ สัญลักษณ A5 ท่ีผูวิจัยได
บูรณาการสอดคลองกับสมรรถนะหลักท้ัง ๕ ดานไวกอนหนานี้นั่นเอง 

จากฐานของพุทธธรรมดังกลาว ไดกําหนดใหเปนรูปแบบของฐานเขียงรองรับ ปรากฏคําวา 
Cone ท่ีประกอบมาจากศัพท  Co–Coordinating การประสานงาน และ Ne–Networking การ
สรางเครือขาย ซึ่ง Cone ยังสามารถอานออกเสียงในภาษาไทยไดวา “โคน” คือฐานรากของการ
พัฒนา ในฐานะท่ีบทบาทของการประสานงานและการเชื่อมโยงเครือขาย เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญย่ิงท่ี
พบในผลการวิจัยดังกลาว และพบวาองคการบริหารสวนตําบลจําเปนตองมีหลักท้ัง ๒ ประการนี้ เปน
เสมือน “โคน” หรือ “ฐานราก” ในการหยัดยืนเพ่ือเริ่มทุกการพัฒนางานดานการเสริมสรางชุมชน
เขมแข็ง โดยมีคํากํากับวา “ศีล” หมายถึงการพัฒนาในสวนฐานรากนี้เปนประดุจศีล คือความปกติท่ี
จําเปนตองมีสําหรับมนุษยในทางพระพุทธศาสนา เปรียบเทียบกับหลักการดังกลาวที่จําเปนตองมี
สําหรับทุกองคการบริหารสวนตําบล ในการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหเกิดข้ึนแกชุมชนใน
ทุกบริบท 

ถัดมา เปนรูปสามเหลี่ยมชี้ข้ึน เปนเครื่องหมายแสดงถึงความมุงม่ันในการพัฒนา และปรากฏ
คําวา TOMซ่ึงยอมาจากคําวา Training การฝกอบรม, Organizingการจัดระบบองคการท่ีดีและ
Motivating การเสริมสรางแรงจูงใจ ซ่ึง TOM ยังสามารถอานพองเสียงในภาษาไทยไดวา “ทํา” 
หรือ “ธรรม” คือ เปนสิ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลตองกระทํา เปนวิธีการในการพัฒนาท้ังในสวน
ของบุคลากรและภาคีเครือขายการพัฒนาในองคการบริหารสวนตําบล ท่ีจะตองใชท้ังการอบรม การ
จัดระเบียบองคกรภาคีเครือขาย หรือการจัดการงานในองคการบริหารสวนตําบลท่ีดี รวมไปถึงการ
สรางแรงจูงใจ ในการพัฒนาสงเสริมงานดานการสรางชุมชนเขมแข็งใหเกิดข้ึน โดยมีคํากํากับวา 
“สมาธิ” หมายถึง การพัฒนาในสวนนี้ เปนดุจสมาธิ คือองคการบริหารสวนตําบลตองมีความมุงม่ัน
แนวแนในการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดวยอีก
ประการหนึ่งนั่นเอง 

ในจุดฐานบนสุดถัดมาคือ วชิรเจดีย อันไดแกสัญลักษณอุปมาถึงเพชรท่ีเปลงประกาย แสดง
ถึงคุณคาขององคการบริหารสวนตําบลในการเปนแกนหลักในการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
ภายใตการคํ้ายันจากภาคสวนภาคี “บวรทัส” ดังกลาวแลว กํากับดวยพยัญชนะภาษาอังกฤษ คือ 
TOMIS ท่ีเม่ืออานพองเสียงในภาษาอังกฤษ สามารถแปลความหมายในภาษาไทยไดวาเพ่ือความคิด



๓๑๑ 

ถึง หรือเพ่ือความระลึกได ซึ่งในข้ันนี้ องคการบริหารสวนตําบลตองกาวเขาสูการเปน “องคกรแหง
ปญญา” เพ่ือเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง มีบทบาทสําคัญในการเสริมพลังแกชุมชน ท่ีทุกภาคสวนใน
ชุมชนจะตองระลึกถึงในฐานะองคกรศูนยกลางในการสนับสนุนการพัฒนา ใหความเปนองคกรแหง
ปญญาเกิดข้ึนดวยหลักพุทธธรรมที่ผูวิจัยเรียกวา “ปญญา ๓ ฐาน” คือ สุตมยปญญา S –Study,  
จินตามยปยญา T -Thoughtout และ ภาวนามยปญญา D –Development ท่ีจะสามารถสราง 
Service Mind for Strengthen Community คือการมีจิตใจใฝใหบริการสาธารณะที่ดีเพ่ือ
เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ใหเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตําบลได ท้ังแกผูบริหารหรือบุคลากร โดย
เ ริ่ ม จ า ก ก า รส ร า ง  สุ ต ม ยปญ ญา  S–Study ค ว าม เข า ใ จ ใ น อ ง ค ก า ร แ ละร ะ บ บ ง าน
O-Organizational Awareness และการทํางานเปนทีม T-Teamwork ใหเกิดขึ้น ผานการสราง
ความรูความเขาใจและจิตสํานึกรวมกัน เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนบวรทัส 
P-Participation บนฐานของสาราณียธรรม และสามารถรับรูและเขาใจอยางแจมชัด รวมถึงรูเทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงท้ังจากบริบทเศรษฐกิจ และสังคม ภายใตหลักการ C-Change Management
โดยใชหลักอุปการธรรม สติ-สัมปชัญญะ ท่ีสามารถปรับปรุงแกไขและใหบริการสาธารณะแกชุมชนได
อยางถูกตองตรงจุด ตามหลัก จินตามยปยญา T –Thought ภายใตการยึดม่ันในความถูกตองและ
จริยธรรม I-Integrity สามารถปรับปรุงแกไขและใหบริการสาธารณะแกชุมชนไดอยางถูกตองตรงจุด
ดวยจิตใจใฝมุงผลสัมฤทธิ์ M-Achievement Motivation ท่ีสามารถรับรูและเขาใจอยางแจมชัด 
รวมถึงรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังจากบริบทเศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงเกิดจากการพัฒนาจนเกิด 
ภาวนามยปญญา D –Development ไดในข้ันสุดทาย และสามารถสรางความเขมแข็งใหเกิดข้ึนแก
ชุมชนไดมีผลสัมฤทธิ์อยางมีมาตรฐานสูงไดในท่ีสุด 

กลาวโดยสรุปแลว หลักพุทธธรรม เปนปรัชญาเพ่ือสังคมท่ีเปนสากล ท่ีสามารถนํามาใชกับ
การปรับแนวคิดรากฐานในการบริหารจัดการในองคกรภาครัฐไดในทุกองคาพยพ เพ่ือเชื่อมโยงสูการ
พัฒนาสมรรถนะเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับตําบลได 
ดังน้ัน หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง 
(Strengthen Community) หรือพลังอํานาจของชุมชน (Community Empowerment) จึงเกิด
จากการหันกลับมามองจุดมุงหมายของการปกครองสวนทองถ่ินในทัศนะพระพุทธศาสนา หรืออาจ
เรียกไดวา การปกครองสวนทองถ่ินเชิงพุทธ คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสวนหนึ่งของสังคม
ชุมชนชนบท ท่ีควรดํารงตนเปนผูสนับสนุนทุนทางปญญา และสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาในมิติตาง ๆ ของชุมชนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ินในมิติมนุษย มิติสังคม รวมทั้งมิติดานจิตใจใฝ
พัฒนา ท่ีทุกฝายมีความเขาใจในจุดมุงหมาย  และเอื้อเฟอเก้ือกูลกันในการแบงปนพลังปญญา 
รวมกันกาวไปสูจุดหมายแหงความดีงาม คือเพ่ือใหทุกคนในชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมสรางความอยูเย็น
เปนสุขรวมกันในชุมชน (sustainable development) ไดอยางยั่งยืน

หลักพุทธธรรมในการปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนหลักการท่ีเอ้ือตอการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล เพ่ือเปาหมายสูงสุดที่สอดรับกับความหมายและแนวคิดตามจุดมุงหมายการกอตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-
๒๕๕๔) รวมท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ในดานการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในฐานราก 



๓๑๒ 

ดังนั้น การนําหลักพุทธธรรม อันเปนปรัชญาท่ีเอ้ือตอการกําหนดสมรรถนะและตัวช้ีวัดการ
ปฏิบัติหนาท่ีในองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือสรางใหประชาชนมีจิตสํานึกรวมกัน มีบทบาท และขีด
ความสามารถ ในการจัดการเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตของตน บนพื้นฐานของสิทธิรวมกันอยางเทา
เทียม และพ่ึงพาตนเองได โดยอาศัยองคกร กลไก กระบวนการ และกิจกรรมหลากหลาย ท่ีกลุม
ประชาชนและองคการบริหารสวนตําบลจัดข้ึน ในลักษณะหุนสวนชุมชน ท่ีเกิดจากความรัก ความ
สมานฉันท และเอื้ออาทรตอกัน โดยเนนการสรางเครือขายสังคมในแนวราบ เปนวิถีทางสังคม และ
เปนสังคมแหงกัลยาณมิตร ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในองคาพยพและภาคสวนตาง ๆ ในพ้ืนที่องคการ
บริหารสวนตําบล มาเปนปจจัยขับเคลื่อนควบคูกับการใชสมรรถนะหลักทั้ง ๕ ดาน ในการบริหารและ
ปฏิบัติหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบล จึงอาจเปนสวนหนึ่งท่ีจะอํานวยใหองคการบริหารสวน
ตําบลเกิดการพัฒนาชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได

ดวยเหตุนี้ การสรางใหเกิด “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวน
ตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง” หรือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองคการบริหาร
สวนตําบล ในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ตามแนวพระพุทธศาสนา จึงเปนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยท่ีเปนภาคีแหงความสําเร็จในองคการบริหารสวนตําบลดวยการใชแนวคิดจากฐานรากชุมชน 
“บวรทัส-วชิรเจดีย” คือ บาน, วัด, ราชการ (สถานศึกษา, หนวยงานเสริมศักยภาพ), ทองถ่ิน (อบต), 
สถาบัน (สาธารณสุขรพ.สต ฯลฯ) ใหทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีบริการขององคการบริหารสวนตําบล  
เขามารวมพัฒนามุงหมายเพ่ือประโยชนของชุมชน โดยมีฐานจากสมรรถนะหลักท้ัง ๕ ดาน คือการมุง
ผลสัมฤทธิ์ การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม ความเขาใจในองคกรและระบบงาน การบริการ
เปนเลิศ และการทํางานเปนทีม บูรณาการกับฐานคิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคืออารยวัฒิ ๕ 
ไตรสิกขา และไตรปญญา (ปญญาสาม) ซึ่งเมื่อบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล มีสมรรถนะสูงท่ี
พึงประสงค ยอมสงผลถึงการพัฒนางานใหสามารถเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของมนุษย
และสังคม และเกิดความเขมแข็งของชุมชน ตามแนวพระพุทธศาสนาไดอยางสมบูรณ ดังพุทธพจน
ท่ีวา 

“เอตทคฺคํ วุฑฺฒีนํ ยทิทํ ปฺญาวุฑฺฒิ
การพัฒนาปญญา เปนเลิศแหงการพัฒนาท้ังปวง”๓๐๓

จากความมุงหมายของพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองคการบริหารสวนตําบล ใน
การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งดังกลาว ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา จุดมุงหมายของการพัฒนา
สมรรถนะองคการบริหารสวนตําบลท่ีแทจริง คือการมุงสรางการบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ใหกับองคการบริหารสวนตําบล และสังคมชุมชนโดยรวม ดวยวิถีแหงหลักพุทธธรรม เพื่อให
การพัฒนางานสงเสริมชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผลอยางมี
ผลสัมฤทธิ์ และกอเกิดประโยชนสุขใหแกชุมชนไดอยางย่ังยืน 

๓๐๓ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๒/๗๘ 



 

 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล ในการ
เสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง มีวัตถุประสงค�ในการวิจัย คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปในการพัฒนา
สมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งในป2จจุบัน ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งและ ๓) เพ่ือ
นําเสนอแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร$าง
ชุมชนเข$มแข็ง โดยการวิจัยครั้งนี้ได$มุ�งแสวงหาวิธีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค�การบริหารส�วน
ตําบล ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง โดยการนําหลักพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต�ใช$
ในรูปแบบบูรณาการเพ่ือนําเสนอแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วน
ตําบลในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง 

การวิจัยครั้งนี้ ใช$การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท้ังเชิงปริมาณ 
(QuantitativeResearch)  ด$ ว ยการ ใช$ แบบสอบถาม  ( SurveyResearch) และ เชิ ง คุณภาพ 
(Qualitative Research) ด$วยการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research)การสัมภาษณ�ผู$ให$
ข$อมูลหลัก เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร$าง (In-depth Interview Semi-Structure) และเทคนิคการ
สนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion)เนื่องจากแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ 
มีลักษณะเปVนนามธรรม ซ่ึงเหมาะสมกับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมากกว�า แต�ในครั้งนี้ ผู$วิจัยได$เลือกใช$
การวิจัยเชิงปริมาณร�วมด$วย เพ่ือลดแนวโน$มความความลําเอียงของข$อมูล สร$างความม่ันใจในการ
ใช$ได$ของผลท่ีได$จากการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือยืนยันองค�ประกอบสมรรถนะท่ีศึกษาได$ และสามารถท่ี
จะสนับสนุนให$ข$อมูลเชิงคุณภาพมีความถูกต$องน�าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน เพ่ือให$ได$ข$อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปVน 
สําหรับการหาลักษณะร�วม (Common Character) และข$อสรุปร�วม (Common Conclusion)  
ความเปVนไปได$ของพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล ในการ
เสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง โดยเครื่องมือในการวิจัยประกอบด$วย แบบสัมภาษณ� วิเคราะห�และ
สังเคราะห�แนวทางโดยกลุ�มผู$ให$ข$อมูลหลักท่ีเปVนนักวิชาการผู$มีผลงานด$านพัฒนาสมรรถนะฯ และผู$ให$
ข$อมูลสําคัญด$านพระพุทธศาสนา ในเขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัย รวมถึงผู$บริหารองค�กรปกครองส�วน
ท$องถ่ิน ผู$ปฏิบัติงานระดับสูงในองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน และผู$นําท$องท่ีและผู$นําในภาคส�วนชุมชน 
ซ่ึงมีส�วนในการสร$างผลงานนวัตกรรม หรือมีความเปVนเลิศ และหรือได$รับรางวัลต$นแบบด$านการสร$าง
ชุมชนเข$มแข็ง  เปVนท่ียอมรับจากหน�วยงานและองค�กรต�าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในเขตพ้ืนท่ี ๆ 
ทําการวิจัย จํานวน ๒๒ รูปหรือคนและแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวนท้ังสิ้น ๓๓๕ ชุด เพ่ือ
หาแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร$างชุมชน
เข$มแข็ง และจากวัตถุประสงค�การวิจัยข$างต$น ผู$วิจัยจึงได$เก็บข$อมูลทําการวิเคราะห�และประมวล
ผลการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) โดยการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis) 
ร�วมกับข$อมูลท่ีได$จากแบบสอบถาม โดยใช$การวิเคราะห�เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ
ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห�เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) จากนั้นจึงทําการยืนยัน



 
๓๑๔ 

แนวทางโดยการสนทนากลุ�มเฉพาะจากผู$ทรงคุณวุฒิในองค�การบริหารส�วนตําบลต$นแบบฯ จํานวน 
๑๒รูปหรือคนโดยการนําข$อมูลท้ังหมดไปวิเคราะห�และสังเคราะห�ตามวิธีวิจัย โดยใช$การวิเคราะห�
ข$อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique) จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย การ
อภิปรายผล และข$อเสนอแนะได$ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย  
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ ข$อเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
ผู$วิจัยสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยครั้งนี้ จํานวน ๓ ข$อ คือ ๑) เพ่ือศึกษา

สภาพท่ัวไปในการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งใน
ป2จจุบัน ๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบลในการ
เสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งและ ๓) เพ่ือนําเสนอแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ
องค�การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งดังนี้ 
    ๕.๑.๑ ผลการวิจัย 

การเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู$วิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยโดยมุ�งตอบคําถามการวิจัยและ
วัตถุประสงค�การวิจัยท้ัง ๓ ข$อ ตามลําดับ โดยผลการวิจัยสรุปได$ ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปในการพัฒนาสมรรถนะองค'การบริหารส)วนตําบลในการเสริมสร�าง
ชุมชนเข�มแข็งในป-จจุบัน 

๑. เชิงคุณภาพ 
สภาพท่ัวไปของ สมรรถนะการมุ)งผลสัมฤทธิ์ ขององค�การบริหารส�วนตําบลและสภาพ

ชุมชนเข$มแข็ง ด�านการพ่ึงตนเอง ในป2จจุบัน พบว�าบุคลากรบางส�วนขาดความรู$ความเข$าใจ มีความรู$
ไม�เพียงพอกับภารกิจ ยึดติดระบบราชการ วัตถุนิยมมากไป จึงไม�มีความเปVนต$นแบบให$ชุมชนได$
เท�าท่ีควร ประกอบกับการท่ีภาคส�วนชาวบ$านมักไม�เห็นความสําคัญการจัดทําแผน เนื่องจากป2ญหา
ความขัดแย$งในการเมืองท$องถ่ิน รวมถึงกฎหมายทับซ$อนอย�างไรก็ดี บุคลากรยังคงสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีได$รับมอบหมายได$อย�างถูกต$อง ตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในได$เปVนอย�างดี ในขณะท่ีนโยบายของภาครัฐ และหน�วยงานต�าง ๆ รวมถึงยังคงมีชาวบ$าน ให$
การสนับสนุนการพัฒนางานองค�การบริหารส�วนตําบลในการส�งเสริมชุมชนเข$มแข็งด$านการพ่ึงตนเอง
อย�างสมํ่าเสมอ สําหรับสภาพท่ัวไปของสมรรถนะการมุ�งผลสัมฤทธิ์ขององค�การบริหารส�วนตําบลและ
สภาพชุมชนเข$มแข็ง ด�านการเก้ือกูล ในป2จจุบัน พบว�า บุคลากรยังคงมีป2ญหาในการพัฒนางาน 
เนื่องจากระบบอุปถัมภ�และกลุ�มพรรคพวกจากความสัมพันธ�แบบเครือญาติ ส�งผลให$การกําหนด
แผนงาน /โครงการ ข้ึนอยู�กับป2จจัยอ่ืนมากกว�า การวิเคราะห�ป2ญหา ความต$องการอย�างแท$จริง
อย�างไรก็ดี บุคลากรยังคงสามารถเข$าใจแผนงานเฉพาะหน$า  และบทบาทท่ีถูกต$องของตน ตาม
แผนงานด$านการเก้ือกูล ได$เปVนอย�างดี ในขณะท่ีชุมชนให$ความสนใจและต่ืนตัวในการแก$ป2ญหาสังคม 
พร$อมให$ความร�วมมือ ในการพัฒนางานองค�การบริหารส�วนตําบลในการส�งเสริมชุมชนเข$มแข็งด$าน
การเก้ือกูลอย�างสมํ่าเสมอและสภาพท่ัวไปของสมรรถนะการมุ�งผลสัมฤทธิ์ขององค�การบริหารส�วน



 
๓๑๕ 

ตําบลและสภาพชุมชนเข$มแข็ง ด�านการมีส)วนร)วม ในป2จจุบัน พบว�าจํานวนพนักงานและลูกจ$างใน
องค�การบริหารส�วนตําบลบางส�วนไม�สอดคล$องกับปริมาณงาน เนื่องจากปริมาณงานมีจํานวนมาก แต�
พนักงานมีน$อยประกอบกับลักษณะการทํางานมุ�งท่ีผลงานของแต�ละส�วนงาน มากกว�าการทํางานใน
ภาพรวมขององค�การบริหารส�วนตําบลทําให$เปVนอุปสรรคต�อการประสานเพ่ือพัฒนางานด$านการมี
ส�วนร�วมในองค�การบริหารส�วนตําบลเอง อย�างไรก็ดี จากผลการวิจัย บุคลากรส�วนใหญ�ยังคงมี
ความสามารถในการบูรณาการภาคส�วนต�าง ๆ ในชุมชนได$เปVนอย�างดีประกอบกับ กฎหมายการ
บริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบล ท่ีกําหนดให$นายก มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชน เปVนส�วนสําคัญท่ีเอ้ือให$มีการพัฒนางานองค�การบริหารส�วนตําบลในการส�งเสริมชุมชน
เข$มแข็งด$านการมีส�วนร�วม มีเสถียรภาพ และชุมชนมีพัฒนาการด$านการส�วนร�วมในการพัฒนามากข้ึน 
โดยผู$ให$สัมภาษณ� ท่ีเปVนนักวิชาการผู$มีผลงานด$านพัฒนาสมรรถนะฯ และผู$ให$ข$อมูลสําคัญท่ีเปVน
ผู$เชี่ยวชาญด$านพระพุทธศาสนา ในเขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัย รวมถึงผู$บริหารองค�กรปกครองส�วน
ท$องถ่ิน ผู$ปฏิบัติงานระดับสูงในองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน และผู$นําท$องท่ีและผู$นําในภาคส�วนชุมชน 
ซ่ึงมีส�วนในการสร$างผลงานนวัตกรรม หรือมีความเปVนเลิศ และหรือได$รับรางวัลต$นแบบด$านการสร$าง
ชุมชนเข$มแข็ง  เปVนท่ียอมรับจากหน�วยงานและองค�กรต�าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในเขตพ้ืนท่ี ๆ 
ทําการวิจัย ผู$ตอบประเด็นสภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล ในการ
เสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ด$านการมุ�งผลสัมฤทธิ์ มีความถ่ี ๑๔ ท�าน ได$แก�รูปหรือคนท่ี ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ ตามลําดับ 

สภาพท่ัวไปของ สมรรถนะการยึดม่ันในความถูกต�องและจริยธรรม ขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลและสภาพชุมชนเข$มแข็ง ด�านการพ่ึงตนเอง ในป2จจุบัน พบว�ามีระบบอุปถัมภ�และกลุ�ม
พรรคพวกจากความสัมพันธ�แบบเครือญาติในชุมชน ทําให$การดําเนินการทางวินัยเปVนไปได$ยากมัก
กระทบกลุ�มญาติพ่ีน$อง ประกอบกับจํานวนพนักงานและลูกจ$างไม�สอดคล$องกับปริมาณงาน เนื่องจาก
ปริมาณงานมีจํานวนมาก แต�พนักงานมีน$อยส�งผลให$งานด$านชุมชนเข$มแข็งด$านการพ่ึงตนเองยังคงมี
ป2ญหาอยู�บ$าง แต�อย�างไรก็ดี จากการท่ี พนักงานส�วนใหญ�มีความสามารถในการประสานงานกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และผู$บริหารองค�การบริหารส�วนตําบลเปVนคนในชุมชน จึงสามารถทํางานโดยใช$
ความสัมพันธ�ส�วนตัว ทําให$การพัฒนางานด$านส�งเสริมชุมชนเข$มแข็งด$านการพ่ึงตนเองขององค�การ
บริหารส�วนตําบล เปVนไปได$อย�างคล�องตัวและถูกต$องตามระเบียบกฎหมาย สําหรับสภาพท่ัวไปของ
สมรรถนะการยึดม่ันในความถูกต$องและจริยธรรมขององค�การบริหารส�วนตําบลและสภาพชุมชน
เข$มแข็ง ด�านการเก้ือกูล ในป2จจุบัน พบว�า จากการกํากับติดตาม จํานวนพนักงานและลูกจ$างไม�
สอดคล$องกับปริมาณงาน เนื่องจากปริมาณงานมีจํานวนมาก แต�พนักงานมีน$อยประกอบกับไม�มีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพ แต�อย�างไรก็ดี จากการท่ีองค�การบริหารส�วน
ตําบลทุกแห�ง มีการส�งเสริมพัฒนาศึกษาหาความรู$เพ่ิมเติมตามระเบียบของหน�วยงานประกอบกับ ใน
พ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลนั้น สถาบันครอบครัวยังเปVนรูปแบบสังคมชนบท มีการอาศัยอยู�เปVน
ครอบครัวใหญ� ทําให$สถาบันครอบครัวมีความเข$มแข็ง มีความอบอุ�นทําให$ป2ญหาทางสังคมลดลง 
เหล�านี้ เปVนส�วนสําคัญท่ีเอ้ือให$เกิดการพัฒนางานองค�การบริหารส�วนตําบลในการส�งเสริมชุมชน
เข$มแข็งด$านการเก้ือกูลอย�างสมํ่าเสมอและสภาพท่ัวไปของสมรรถนะการยึดม่ันในความถูกต$องและ
จริยธรรมขององค�การบริหารส�วนตําบลและสภาพชุมชนเข$มแข็ง ด�านการมีส)วนร)วม ในป2จจุบัน 



 
๓๑๖ 

พบว�าการกําหนดแผนงานหรือพ้ืนท่ีโครงการ ข้ึนอยู�กับป2จจัยอ่ืนมากกว�า การวิเคราะห�ป2ญหา ความ
ต$องการอย�างแท$จริงประกอบกับการขาดการได$รับการร�วมมือท่ีแท$จริง จากภาคประชาชน ส�วนใหญ�
เปVนการจัดต้ัง โดยเฉพาะประชากรแฝงแต�อย�างไรก็ดี จากการท่ีการดําเนินงานขององค�การบริหาร
ส�วนตําบล ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ ข$อกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาลประกอบกับใช$ระเบียบ
ข$อกฎหมายเปVนหลักในการดําเนินงานและแก$ไขป2ญหาข$อขัดแย$งต�าง ๆ ในองค�การบริหารส�วนตําบล
เปVนส�วนสําคัญท่ีเอ้ือให$การพัฒนางานองค�การบริหารส�วนตําบลในการส�งเสริมชุมชนเข$มแข็งด$านการ
มีส�วนร�วม โดยยึดความถูกต$องและจริยธรรม มีเสถียรภาพ และชุมชนมีพัฒนาการด$านการส�วนร�วมใน
การพัฒนามากข้ึน โดยผู$ให$สัมภาษณ� ผู$ตอบประเด็นสภาพท่ัวไปการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหาร
ส�วนตําบล ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ด$านการยึดม่ันในความถูกต$องและจริยธรรม มีความถ่ี ๑๗ 
ท�าน ได$แก�รูปหรือคนท่ี ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ 
๒๒ ตามลําดับ 

สภาพท่ัวไปของ สมรรถนะความเข�าใจในองค'กรและระบบงาน ขององค�การบริหารส�วน
ตําบลและสภาพชุมชนเข$มแข็ง ด�านการพ่ึงตนเอง ในป2จจุบัน พบว�า บุคลากรในองค�การบริหารส�วน
ตําบลบางส�วน มีความรู$ไม�เพียงพอกับภารกิจขององค�การบริหารส�วนตําบลประกอบกับการถือปฏิบัติ
ตามระเบียบบางเรื่องมีแนวทางการปฏิบัติไม�ชัดเจน ส�งผลให$งานด$านชุมชนเข$มแข็งด$านการพ่ึงตนเอง
ยังคงมีป2ญหาอยู�บ$าง แต�อย�างไรก็ดี จากการท่ี ผู$บริหารระดับส�วนงานมีความเข$าใจในการทํางาน
สามารถสนองตอบนโยบายได$ดี และ บุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบลได$รับการฝqกอบรมเก่ียวกับ
ตําแหน�งหน$าท่ีท่ีรับผิดชอบอย�างต�อเนื่องและมีการกําหนดแผนอัตรากําลังของพนักงาน องค�การ
บริหารส�วนตําบลและพนักงานจ$างตามโครงสร$าง ยังเปVนส�วนสําคัญท่ีเอ้ือให$เกิดการพัฒนางาน
องค�การบริหารส�วนตําบลในการส�งเสริมชุมชนเข$มแข็งด$านการพ่ึงตนเอง อย�างสมํ่าเสมอ สําหรับ
สภาพท่ัวไปของสมรรถนะความเข$าใจในองค�กรและระบบงาน ขององค�การบริหารส�วนตําบลและ
สภาพชุมชนเข$มแข็ง ด�านการเก้ือกูล ในป2จจุบัน พบว�า จากป2ญหาภาระหนี้สินของบุคลากร ทําให$
ทํางานได$ไม�เต็มท่ี และพนักงานจ$างขององค�การบริหารส�วนตําบลไม�ได$รับการฝqกอบรมเก่ียวกับหน$าท่ี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานประกอบกับวัสดุและทรัพยากรในการบริหารไม�เพียงพอ ส�งผลให$
งานด$านชุมชนเข$มแข็งด$านการการเก้ือกูลยังคงมีป2ญหาอยู�บ$าง แต�อย�างไรก็ดี จากการท่ี องค�การ
บริหารส�วนตําบลมีความเปVนอิสระและความคล�องตัวในการใช$งบประมาณ และใช$ระเบียบข$อ
กฎหมายเปVนหลักในการดําเนินงานและแก$ไขป2ญหาในองค�การบริหารส�วนตําบลประกอบกับมี
เครื่องมือทันสมัย และมีข$อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย จึงเปVนส�วนสําคัญท่ีเอ้ือให$การพัฒนางานในการ
ส�งเสริมชุมชนเข$มแข็งด$านการเก้ือกูล โดยมีความเข$าใจในองค�กรและระบบงาน  ของบุคลากร
องค�การบริหารส�วนตําบล เปVนไปได$อย�างต�อเนื่อง และสภาพท่ัวไปของสมรรถนะความเข$าใจใน
องค�กรและระบบงานขององค�การบริหารส�วนตําบลและสภาพชุมชนเข$มแข็ง ด�านการมีส)วนร)วม ใน
ป2จจุบัน พบว�า ผู$บริหารในองค�การบริหารส�วนตําบลยังคงทํางานในลักษณะใช$ความคิดส�วนตัวเปVน
หลัก ระบบเครือญาติมากเกินไป  ไม�คํานึงถึงกฎระเบียบ ของราชการประกอบกับ บุคลากรใน
องค�การบริหารส�วนตําบลขาดการบริหารจัดการเครือข�ายอย�างเปVนระบบ ส�งผลให$งานด$านชุมชน
เข$มแข็งด$านการการมีส�วนร�วมยังคงมีป2ญหาอยู�บ$าง แต�อย�างไรก็ดี จากการท่ี บุคลากรในองค�การ
บริหารส�วนตําบลเปVนคนในชุมชน จึงสามารถทํางานคล�องตัว โดยใช$ความสัมพันธ�ส�วนตัวได$ ในขณะท่ี 



 
๓๑๗ 

ความสัมพันธ�ของผู$นําผู$บริหารในองค�การบริหารส�วนตําบล เปVนส�วนสําคัญในการประสานภารกิจให$
สําเร็จ เปVนส�วนสําคัญท่ีเอ้ือให$การพัฒนางานองค�การบริหารส�วนตําบลในการส�งเสริมชุมชนเข$มแข็ง
ด$านการมีส�วนร�วม โดยมุ�งเน$นความเข$าใจในองค�กรและระบบงาน มีเสถียรภาพ และชุมชนมี
พัฒนาการด$านการส�วนร�วมในการพัฒนามากข้ึน โดยผู$ให$สัมภาษณ� ผู$ตอบประเด็นสภาพท่ัวไปการ
พัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ด$านความเข$าใจในองค�กร
และระบบงาน มีความถ่ี ๑๓ ท�าน ได$แก�รูปหรือคนท่ี ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๘, ๒๐, 
๒๑ และ ๒๒ ตามลําดับ 

สภาพท่ัวไปของ สมรรถนะการบริการเป7นเลิศ ขององค�การบริหารส�วนตําบลและสภาพ
ชุมชนเข$มแข็ง ด�านการพ่ึงตนเอง ในป2จจุบัน พบว�าบางองค�การบริหารส�วนตําบลมีพ้ืนท่ี ๆ ต$อง
พัฒนากว$างขวาง ทําให$บางสายงานมีบุคลากรไม�เพียงพอต�อปริมาณงานตามภารกิจ ประกอบกับ งาน
ส�งเสริมชุมชนเข$มแข็งด$านการพ่ึงตนเองยังคงขาดการบริหารจัดการอย�างเปVนระบบต�อเนื่องและ
จริงจัง ส�งผลให$งานด$านชุมชนเข$มแข็งด$านการพ่ึงตนเองยังคงมีป2ญหาอยู�บ$าง แต�อย�างไรก็ดี จากการ
ท่ี บุคลากรบางส�วนมีภูมิลําเนาอยู�ในพ้ืนท่ีใกล$องค�การบริหารส�วนตําบล และ มีการแบ�งส�วนงานโดย
กําหนดอํานาจหน$าท่ีอย�างชัดเจนและครอบคลุมงานในความรับผิดชอบทุกด$าน จึงเปVนส�วนสําคัญท่ี
เอ้ือให$การพัฒนางานในการส�งเสริมชุมชนเข$มแข็งด$านการพ่ึงตนเอง โดยมุ�งการบริการเปVนเลิศ ของ
บุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบล สามารถเปVนไปได$อย�างต�อเนื่อง สําหรับสภาพท่ัวไปของสมรรถนะ
การบริการเปVนเลิศ ขององค�การบริหารส�วนตําบลและสภาพชุมชนเข$มแข็ง ด�านการเก้ือกูล ใน
ป2จจุบัน พบว�าวัสดุอุปกรณ�เครื่องมือบริการสาธารณะบางประเภทไม�มี หรือไม�เพียงพอ ขาดการ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช$ให$อยู�ในสภาพท่ีพร$อมใช$ได$ตลอดเวลา และเครื่องมือ
เครื่องใช$ในการปฏิบัติงานไม�เพียงพอประกอบกับ การท่ีมีระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข$องกับงานของ
องค�การบริหารส�วนตําบลเปVนจํานวนมาก ทําให$บางเรื่องมีความซํ้าซ$อนกันหลายฉบับ และยังขาด
ความชัดเจนในเรื่องกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติ ในการถ�ายโอนภารกิจให$กับองค�การบริหาร
ส�วนตําบล ทําให$องค�การบริหารส�วนตําบลบางส�วนไม�รู$ว�าตนเองจะต$องรับโอนงานด$านการเก้ือกูล
เรื่องใด จากหน�วยงานใด เม่ือใด และอย�างไร ส�งผลให$งานด$านชุมชนเข$มแข็งด$านการเก้ือกูล ยังคงมี
ป2ญหาอยู�บ$าง แต�อย�างไรก็ดี จากการท่ี บุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบลส�วนใหญ�มีความรู$ 
ความสามารถในการปฏิบัติหน$าท่ี ท่ีรับผิดชอบโดยตรงประกอบกับระบบเครือข�ายอินเตอร�เน็ต
กว$างขวางมากข้ึน เอ้ือต�อการให$บริการประชาชน การร$องเรียน สอบถามป2ญหา และช�วยสนับสนุนให$
การดําเนินการต�าง ๆ เปVนไปอย�างรวดเร็วและท่ัวถึงมากข้ึน จึงเปVนส�วนสําคัญท่ีเอ้ือให$การพัฒนางาน
ในการส�งเสริมชุมชนเข$มแข็งด$านการเก้ือกูล โดยมุ�งการบริการเปVนเลิศ ของบุคลากรองค�การบริหาร
ส�วนตําบล สามารถเปVนไปได$อย�างมีประสิทธิภาพ และสภาพท่ัวไปของสมรรถนะการบริการเปVนเลิศ 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลและสภาพชุมชนเข$มแข็ง ด�านการมีส)วนร)วม ในป2จจุบัน พบว�า 
บุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบลบางส�วนขาดความกระตือรือร$นในการพัฒนางานด$านนี้ 
เนื่องจากเปVนคนนอกชุมชนและไม�มีความผูกพันกับพ้ืนท่ีประกอบกับประชาชนส�วนใหญ�ไม�ค�อยสนใจ
เข$าร�วมกิจกรรมของทางองค�การบริหารส�วนตําบลเช�น การประชุมประชาคม ส�งผลให$งานด$านชุมชน
เข$มแข็งด$านการมีส�วนร�วม ยังคงมีป2ญหาอยู�บ$าง แต�อย�างไรก็ดี จากการท่ี บุคลากรในองค�การบริหาร
ส�วนตําบลบางส�วนเปVนคนในชุมชน จึงสามารถทํางานคล�องตัว โดยใช$ความสัมพันธ�ส�วนตัวได$ประกอบ



 
๓๑๘ 

กับ การท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลมีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ� ท่ี ทันสมัย ทําให$สามารถ
ประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนเข$าร�วมกิจกรรมขององค�การบริหารส�วนตําบลได$อย�างต�อเนื่อง ซ่ึงเปVน
ส�วนสําคัญท่ีเอ้ือให$การพัฒนางานองค�การบริหารส�วนตําบลในการส�งเสริมชุมชนเข$มแข็งด$านการมี
ส�วนร�วม โดยมุ�งเน$นการบริการเปVนเลิศ สามารถเปVนไปได$อย�างมีประสิทธิภาพ และชุมชนมีพัฒนาการ
ด$านการส�วนร�วมในการพัฒนามากข้ึน โดยผู$ให$สัมภาษณ� ผู$ตอบประเด็นสภาพท่ัวไปการพัฒนา
สมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ด$านการบริการเปVนเลิศ มีความถ่ี 
๑๒ ท�าน ได$แก�รูปหรือคนท่ี ๕, ๙, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๗, ๑๘, ๒๐ และ ๒๒ ตามลําดับ 
และ 

สภาพท่ัวไปของ สมรรถนะด�านการทํางานเป7นทีม ขององค�การบริหารส�วนตําบลและ
สภาพชุมชนเข$มแข็ง ด�านการพ่ึงตนเอง ในป2จจุบัน พบว�าไม�มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพของบุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบลเองประกอบกับงบประมาณ
องค�การบริหารส�วนตําบลมีน$อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี จํานวนประชากรและภารกิจส�งผลให$งาน
ด$านชุมชนเข$มแข็งด$านการมีส�วนร�วม ยังคงมีป2ญหาอยู�บ$าง แต�อย�างไรก็ดี จากการท่ีบุคลากรใน
องค�การบริหารส�วนตําบลมีความรู$เฉลี่ยระดับปริญญาตรี อยู�ในวัยทํางานสามารถรับรู$และปรับตัวได$
เร็วประกอบกับองค�การบริหารส�วนตําบลมีการแบ�งส�วนราชการในการรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน$าท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลได$ครบถ$วนตามภารกิจ จึงเปVนส�วนสําคัญท่ีเอ้ือให$การพัฒนางาน
ในการส�งเสริมชุมชนเข$มแข็งด$านการพ่ึงตนเอง โดยมุ�งการทํางานเปVนทีม ของบุคลากรองค�การบริหาร
ส�วนตําบล สามารถเปVนไปได$อย�างมีประสิทธิภาพสําหรับสภาพท่ัวไปของสมรรถนะการทํางานเปVนทีม 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลและสภาพชุมชนเข$มแข็ง ด�านการเก้ือกูล ในป2จจุบัน พบว�า บุคลากร
บรรจุใหม�มักขาดความรู$ ความเข$าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานและขอบข�ายของงานในหน$าท่ี ในขณะท่ี 
บางภารกิจอยู�นอกเหนืออํานาจหน$าท่ี การประสานงานทําได$ล�าช$า ส�งผลให$งานด$านชุมชนเข$มแข็ง
ด$านการเก้ือกูล ยังคงมีป2ญหาอยู�บ$าง แต�อย�างไรก็ดี จากการท่ี เขตให$บริการในองค�การบริหารส�วน
ตําบลอยู�ในพ้ืนท่ีชนบท ทําให$การเดินทางสะดวกบุคลากรทํางานเกินเวลาได$โดยไม�ต$องกังวลเรื่องจาร
จรติดขัด ประกอบกับท่ีตั้งของสํานักงานมักอยู�ใกล$เขตชุมชน มีความสะดวกในการเดินทางเพ่ือเข$าถึง
พ้ืนท่ีให$บริการด$านการเก้ือกูล ทําให$เปVนส�วนสําคัญท่ีเอ้ือให$การพัฒนางานในการส�งเสริมชุมชน
เข$มแข็งด$านการเก้ือกูล โดยมุ�งการทํางานเปVนทีม ของบุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบล สามารถ
เปVนไปได$อย�างมีประสิทธิภาพ  และสภาพท่ัวไปของสมรรถนะการทํางานเปVนทีม ขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลและสภาพชุมชนเข$มแข็ง ด�านการมีส)วนร)วม ในป2จจุบัน พบว�าลักษณะการทํางานของ
บุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบลมักมุ�งท่ีผลงานของแต�ละส�วนงาน มากกว�าการทํางานในภาพรวม
ขององค�การบริหารส�วนตําบลประกอบกับขาดการได$รับการร�วมมือท่ีแท$จริง จากภาคประชาชน ซ่ึง
ส�วนใหญ�มักเปVนการจัดต้ังจากการเมืองท$องถ่ิน และมีความขัดแย$งในพ้ืนท่ี ส�งผลให$งานด$านชุมชน
เข$มแข็งด$านการมีส�วนร�วม ยังคงมีป2ญหาอยู�บ$าง แต�อย�างไรก็ดี จากการท่ี บุคลากรในองค�การบริหาร
ส�วนตําบลบางส�วนมีความรักถ่ินไม�ต$องการย$ายท่ีประกอบกับการมีรูปแบบการบริหารงานท่ีต$องเน$น
การมีส�วนร�วมของประชาชน ทําให$สามารถแก$ไขป2ญหาและตอบสนองต�อความต$องการของประชาชน
ได$  ซ่ึงเปVนส�วนสําคัญท่ีเอ้ือให$การพัฒนางานองค�การบริหารส�วนตําบลในการส�งเสริมชุมชนเข$มแข็ง
ด$านการมีส�วนร�วม โดยมุ�งเน$นการทํางานเปVนทีม สามารถเปVนไปได$อย�างมีประสิทธิภาพ และชุมชนมี



 
๓๑๙ 

พัฒนาการด$านการส�วนร�วมในการพัฒนามากข้ึน โดยผู$ให$สัมภาษณ� ผู$ตอบประเด็นสภาพท่ัวไปการ
พัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ด$านการบริการเปVนเลิศ มี
ความถ่ี ๑๒ ท�าน ได$แก�รูปหรือคนท่ี ๕, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๒, ๑๕, ๑๗, ๑๘, ๒๐ และ ๒๑ 
ตามลําดับ 

๒. เชิงปริมาณ 
สภาพท่ัวไปในการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร$างชุมชน

เข$มแข็งในป2จจุบันพบว�า 
ข�อมูลท่ัวไป ของปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.) ในเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ 

๑๘  พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง ผู$ตอบแบบสอบถาม ส�วนใหญ�เปVน เพศชาย จํานวน ๒๒๒ คน คิดเปVน
ร$อยละ ๖๖.๒ และเปVนเพศหญิง จํานวน ๑๑๓ คน คิดเปVนร$อยละ ๓๓.๗ส�วนใหญ�มีอายุ ๔๑-๕๐ ปr 
จํานวน ๑๙๙ คน คิดเปVนร$อยละ ๕๙.๔ รองลงมาคืออายุ ๕๑-๖๐ ปr จํานวน ๘๕ คน คิดเปVนร$อยละ 
๒๕.๓ และอายุ ๒๑-๓๐ ปr มีจํานวนน$อยท่ีสุด คือ ๗ คน คิดเปVนร$อยละ ๒.๐๘ส�วนใหญ�มีการศึกษา
อยู�ในระดับ ปริญญาโท จํานวน ๒๕๕ คน คิดเปVนร$อยละ ๗๖.๑ รองลงมาคือ ปริญญาตรี จํานวน ๗๑ 
คน คิดเปVนร$อยละ ๒๑.๑ และ ปริญญาเอก จํานวน ๙ คน คิดเปVนร$อยละ ๒.๖๘และส�วนใหญ�มี
ประสบการณ�การทํางานในองค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.)๑๐ – ๒๐ ปr จํานวน ๒๒๒ คน คิดเปVน
ร$อยละ ๖๖.๒ รองลงมาคือ ๒๑ – ๓๐ ปr จํานวน ๘๕ คน คิดเปVนร$อยละ ๒๕.๓ และ ๓๑ ปr ข้ึนไป  
มีจํานวนน$อยท่ีสุด คือ ๑๑ คน คิดเปVนร$อยละ ๓.๒๘ 

ระดับความคิดเห็นท่ัวไป ต�อแนวคิดการใช$สมรรถนะตามแนวพระพุทธศาสนาขององค�การ
บริหารส�วนตําบล ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง พบว�าปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.) ในเขต
ตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘  พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง ผู$ตอบแบบสอบถาม  ส�วนใหญ� เปVนองค�การ
บริหารส�วนตําบลขนาดกลาง จํานวน ๒๙๕ แห�ง คิดเปVนร$อยละ ๘๘.๐ เปVนองค�การบริหารส�วนตําบล
ขนาดใหญ� จํานวน ๓๒ แห�ง คิดเปVนร$อยละ ๙.๕๕ และเปVนองค�การบริหารส�วนตําบลขนาดเล็ก  
จํานวน ๘ แห�ง คิดเปVนร$อยละ ๒.๓๘    สําหรับข$อคําถาม หลักพุทธธรรม สามารถนํามาใช$บูรณาการ
ในการพัฒนาสมรรถนะขององค�การบริหารส�วนตําบลได$มากน$อยเพียงใด ของปลัดองค�การบริหาร
ส�วนตําบล (อบต.) ในเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘  พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง ผู$ตอบแบบสอบถาม  
ส�วนใหญ�คือ ช�วยได$อย�างมาก จํานวน ๒๕๘ คน คิดเปVนร$อยละ ๗๗.๐  สําหรับข$อคําถาม การพัฒนา
สมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล โดยใช$หลักพุทธธรรมร�วมกับสมรรถนะหลัก เปVนแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินท่ีควรจะเปVนในอนาคต ผู$ตอบแบบสอบถาม  
ส�วนใหญ�คือ ใช� จํานวน ๓๓๕ คน คิดเปVนร$อยละ ๑๐๐.๐ สําหรับข$อคําถาม การพัฒนาสมรรถนะ
องค�การบริหารส�วนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ควรเปVนหน$าท่ี
ของใครจึงจะเหมาะสม ผู$ตอบแบบสอบถาม  ส�วนใหญ�คือ กรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ิน จํานวน 
๒๗๘ คน คิดเปVนร$อยละ ๘๒.๙ รองลงมาคือ ประชาชนท่ัวไปจํานวน ๑๙๖ คน คิดเปVนร$อยละ ๕๘.๕ 
และรองลงมาคือ มหาเถรสมาคม จํานวน ๑๕๒ คน คิดเปVนร$อยละ ๔๕.๓ และ อ่ืนๆ มีจํานวนน$อย
ท่ีสุด คือ ๖๑ คน คิดเปVนร$อยละ ๑๘.๒  

ระดับสมรรถนะป-จจุบัน ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งขององค�การบริหารส�วนตําบลตาม
แนวพระพุทธศาสนา เม่ือพิจารณาในภาพรวม ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.) ในเขตพ้ืนท่ี ๆ 



 
๓๒๐ 

ทําการวิจัย ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘ ภาคเหนือตอนล�าง ๕ จังหวัด ผู$ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นต�อระดับสมรรถนะป2จจุบันในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งขององค�การ
บริหารส�วนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ทุกด$านโดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X =๓.๖๖, S.D. = 
๐.๖๒๘) และเม่ือจําแนกเปVนรายด$านพบว�า ความคิดเห็นต�อระดับสมรรถนะป2จจุบันในการเสริมสร$าง
ชุมชนเข$มแข็งขององค�การบริหารส�วนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ด$านสมรรถนะหลักด$านการยึด
ม่ันในความถูกต$องและจริยธรรม (Integrity) มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ( X =๓.๙๕๗, S.D. = ๐.๖๒๐) 
รองลงมาคือ ด$านสมรรถนะหลักด$านการบริการเปVนเลิศ (Service Mind)  ( X =๓.๗๐๐, S.D. = 
๐.๕๙๒) ส�วนค�าเฉลี่ยตํ่าสุด ( X =๓.๕๐๕, S.D. = ๐.๕๖๗) ในด$านสมรรถนะหลักด$านความเข$าใจใน
องค�กรและระบบงาน (Organizational Awareness) 

ระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค' ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งขององค�การบริหารส�วน
ตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา เม่ือพิจารณาในภาพรวม ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.) ใน
เขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัย ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘ ภาคเหนือตอนล�าง ๕ จังหวัด 
ผู$ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต�อระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค�ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง
ขององค�การบริหารส�วนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ทุกด$านโดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X =
๔.๓๘๐, S.D. = ๐.๔๖๔) และเม่ือจําแนกเปVนรายด$านพบว�า ความคิดเห็นต�อระดับสมรรถนะท่ีพึง
ประสงค�ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งขององค�การบริหารส�วนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ด$าน
สมรรถนะหลักด$านการบริการเปVนเลิศ (Service Mind) มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๕๑๔, S.D. = 
๐.๔๓๙) รองลงมาคือ ด$านสมรรถนะหลักด$านการยึดม่ันในความถูกต$องและจริยธรรม (Integrity) 
( X =๔.๔๐๙, S.D. = ๐.๔๕๔) ส�วนค�าเฉลี่ยตํ่าสุด ( X =๔.๒๔๕, S.D. = ๐.๔๗๗) ในด$านสมรรถนะ
หลักด$านการทํางานเปVนทีม (Teamwork) 

ระดับความต�องการจําเป7น ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ขององค�การบริหารส�วนตําบล 
ตามแนวพระพุทธศาสนาโดยประเมินความต$องการจําเปVนโดยเรียงลําดับของผลต�างของคะแนนเฉลี่ย
โดยใช$ดัชนี Modified Priority Needs Index (PNI Modified) เม่ือพิจารณาในภาพรวมปลัดองค�การ
บริหารส�วนตําบล (อบต.) ในเขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัย ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ และ ๑๘ 
ภาคเหนือตอนล�าง ๕ จังหวัด ผู$ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต�อระดับความต$องการจําเปVนมาก
ท่ีสุด (PNI Modified = ๐.๒๕๔๔)ในด$าน สมรรถนะหลักด$านความเข$าใจในองค�กรและระบบงาน 
(Organizational Awareness) รองลงมา (PNI Modified = ๐.๒๑๙๗) ในด$าน สมรรถนะหลักด$านการ
บริการเปVนเลิศ (Service Mind)ส�วนระดับความต$องการจําเปVนตํ่าสุด (PNI Modified = ๐.๑๑๔๒) ใน
ด$านสมรรถนะหลักด$านการยึดม่ันในความถูกต$องและจริยธรรม (Integrity) 

ระดับสภาพชุมชนเข�มแข็ง ในพ้ืนท่ีบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลในเขตพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนล�าง เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( X =๓.๖๔, S.D. = ๑.๐๐๐) และเม่ือ
จําแนกเปVนรายด$านพบว�า ความคิดเห็นต�อระดับสภาพชุมชนเข$มแข็ง ในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วน
ตําบล ในป2จจุบัน ค�าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๙๑๕)  ในด$านการเก้ือกูล อยู�ในระดับมาก 
รองลงมาคือด$านการมีส�วนร�วม อยู�ในระดับมาก ( X = ๓.๗๑, S.D. = ๑.๑๙๘) และด$านการ
พ่ึงตนเอง อยู�ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๓๗, S.D. = ๐.๘๙๙)  



 
๓๒๑ 

การประเมินความต�องการจําเป7น เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค� ตามแนว
พระพุทธศาสนา ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ขององค�การบริหารส�วนตําบล จากเกณฑ�การ
ประเมินท่ีต้ังไว$ว�า ความต$องการจําเปVนท่ีมีค�าดัชนี PNIModified เท�ากับหรือมากกว�า ค�าเฉลี่ย 
PNIModified ของแต�ละด$าน จากสมรรถนะท้ัง ๕ ด$าน ถือได$ว�ามีความต$องการจําเปVนต$องพัฒนาเพ่ือ
นํามาเปVนประเด็นสําคัญในการศึกษาแนวทาง/วิธีการ ในการพัฒนาสมรรถนะท่ีพึงประสงค� ตามแนว
พระพุทธศาสนา ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ขององค�การบริหารส�วนตําบล ซ่ึงจากผลการวิจัย
พบว�ามี ๓สมรรถนะท่ีมีค�าดัชนี PNIModified เท�ากับหรือมากกว�าค�าเฉลี่ย PNIModified ของแต�ละด$าน 
จากท้ัง ๕ ด$าน ซ่ึงมีความต$องการจําเปVนในการพัฒนา ลําดับแรกได$แก� สมรรถนะหลักด$านความ
เข$าใจในองค�กรและระบบงาน (Organizational Awareness) ลําดับถัดมาได$แก� สมรรถนะหลักด$าน
การบริการเปVนเลิศ (Service Mind)  และสมรรถนะหลักด$านการทํางานเปVนทีม (Teamwork) ส�วน
สมรรถนะหลักด$านการมุ�งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) รวมถึงสมรรถนะหลักด$านการยึด
ม่ันในความถูกต$องและจริยธรรม (Integrity) มีความต$องการจําเปVนในการพัฒนารองลงมาตามลําดับ 

ระดับความสัมพันธ' ระหว�างระดับสมรรถนะป2จจุบันตามแนวพระพุทธศาสนาในการ
เสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งขององค�การบริหารส�วนตําบล กับระดับสภาพชุมชนเข$มแข็งในเขตพ้ืนท่ี
องค�การบริหารส�วนตําบลในป2จจุบัน ด$วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�แบบเพียร�สัน พบว�า มีค�า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�โดยรวมอยู�ในระดับสูง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๐.๘๖๔ ด$านท่ีมีค�าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�อยู�ในระดับสูงมาก  มีจํานวน ๒ ด$าน ได$แก� สมรรถนะหลักด$านการบริการเปVนเลิศ 
(Service Mind) (r=.๘๑๓) และสมรรถนะหลักด$านการทํางานเปVนทีม (Teamwork) (r=.๘๑๐) 
รองลงมาคืออยู�ในระดับสูง มี ๒ ด$านได$แก� สมรรถนะหลักด$านการมุ�งผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation)(r=.๖๗๘) และสมรรถนะหลักด$านความเข$าใจในองค�กรและระบบงาน (Organizational 
Awareness) (r=.๖๕๘) และระดับปานกลางอีก ๑ ด$าน ได$แก� สมรรถนะหลักด$านการยึดม่ันในความ
ถูกต$องและจริยธรรม (Integrity) (r=.๕๔๙) จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีต้ังไว$ทุกข$อ อย�างมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .๐๑ 

ตัวแปรพยากรณ'ป-จจัยสนับสนุน ท่ีมีผลต�อสมรรถนะป2จจุบันตามแนวพระพุทธศาสนาของ
องค�การบริหารส�วนตําบล  กับระดับสภาพชุมชนเข$มแข็งในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง พบว�าตัวแปร
พยากรณ�ท่ีดีท่ีสุดท่ีถูกเลือกเข$ามาก�อนมี ๓ ด$านคือ สมรรถนะหลักด$านการทํางานเปVนทีม (พรหม
วิหาร ๔)  สมรรถนะหลักด$านการบริการเปVนเลิศ (สังคหวัตถุ ๔) และสมรรถนะหลักด$านการมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ (อิทธิบาท ๔) เม่ือปฏิบัติตามสมรรถนะหลักด$านการทํางานเปVนทีม (พรหมวิหาร ๔)  เพียง
อย�างเดียว มีผลทําให$สภาพชุมชนเข$มแข็งในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลในป2จจุบัน เพ่ิมข้ึน 
ร$อยละ  ๖๕.๕ เม่ือปฏิบัติตามสมรรถนะหลักด$านการทํางานเปVนทีม (พรหมวิหาร ๔)  คู�กับ 
สมรรถนะหลักด$านการบริการเปVนเลิศ (สังคหวัตถุ ๔) มีผลทําให$สภาพชุมชนเข$มแข็งในเขตพ้ืนท่ี
องค�การบริหารส�วนตําบลในป2จจุบัน เพ่ิมข้ึน ร$อยละ ๗๓.๓ และเม่ือผู$บริหารและบุคลากรในองค�การ
บริหารส�วนตําบล มีการปฏิบัติตนตามสมรรถนะป2จจุบันตามแนวพระพุทธศาสนาในการเสริมสร$าง
ชุมชนเข$มแข็ง ตามสมรรถนะหลักด$านการทํางานเปVนทีม (พรหมวิหาร ๔)  สมรรถนะหลักด$านการ
บริการเปVนเลิศ (สังคหวัตถุ ๔) และสมรรถนะหลักด$านการมุ�งผลสัมฤทธิ์ (อิทธิบาท ๔) ท้ัง ๓ ด$าน
ควบคู�กัน จะมีผลทําให$ระดับสภาพชุมชนเข$มแข็งในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลในป2จจุบัน 



 
๓๒๒ 

เพ่ิมข้ึนร$อยละ ๗๘.๐ (Adjusted R Square = .๗๘๐) กล�าวคือ ผู$บริหารและบุคลากรในองค�การ
บริหารส�วนตําบล มีการปฏิบัติตนตามสมรรถนะป2จจุบันตามแนวพระพุทธศาสนาในการเสริมสร$าง
ชุมชนเข$มแข็ง ตามสมรรถนะหลักด$านการทํางานเปVนทีม (พรหมวิหาร ๔)  สมรรถนะหลักด$านการ
บริการเปVนเลิศ (สังคหวัตถุ ๔) และสมรรถนะหลักด$านการมุ�งผลสัมฤทธิ์ (อิทธิบาท ๔) เพ่ิมข้ึนเท�ากับ
จํานวน ๑ ระดับ จะมีผลทําให$ระดับสภาพชุมชนเข$มแข็งในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลใน
ป2จจุบัน เพ่ิมข้ึน .๗๘๐ ระดับ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ .๐๑ และจากผลการวิเคราะห�ดังกล�าว 
สามารถเขียนเปVนสมการพยากรณ�ป2จจัยท่ีมีผลต�อระดับสมรรถนะป2จจุบันตามแนวพระพุทธศาสนา
ขององค�การบริหารส�วนตําบล ท่ีมีความสัมพันธ�กับ ระดับสภาพชุมชนเข$มแข็งในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนล�างท่ีทําการวิจัย โดยนําค�าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ�มาเขียนสมการ สมการ
พยากรณ�ในรูปคะแนนดิบ Ý = -.863 + .464(X5) + .403(X4) +.379(X1)สมการพยากรณ�ในรูป
คะแนนมาตรฐานZ′z = .427(Z5) + .292(Z4) +.286(Z1) 

 
ตอนท่ี ๒ หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะองค'การบริหารส)วนตําบลในการ

เสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง 
ผู$วิจัยสรุปและสังเคราะห� ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วน

ตําบล และหลักพุทธธรรมท่ีส�งเสริมการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล ในการเสริมสร$าง
ชุมชนเข$มแข็ง จากประเด็นคําถามตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข$องกับพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง และข$อเสนอแนะเพ่ิมเติม สรุป
ความคิดเห็นได$ดังนี้ 

จุดมุ�งหมายของการปกครองส�วนท$องถ่ินในทัศนะพระพุทธศาสนา หรืออาจเรียกได$ว�า  
การปกครองส�วนท$องถ่ินวิถีพุทธ คือ องค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินเปVนส�วนหนึ่งของสังคมชุมชนชนบท 
ท่ีควรดํารงตนเปVนผู$สนับสนุนทุนทางป2ญญา และสร$างสภาพแวดล$อมท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาในมิติต�าง ๆ 
ของชุมชนท$องถ่ิน เพ่ือพัฒนาท$องถ่ินในมิติมนุษย� มิติสังคม รวมท้ังมิติด$านจิตใจใฝ�พัฒนา ท่ีทุกฝ�ายมี
ความเข$าใจในจุดมุ�งหมาย และเอ้ือเฟ��อเก้ือกูลกันในการแบ�งป2นพลังป2ญญา ร�วมกันก$าวไปสู�จุดหมาย
แห�งความดีงาม คือเพ่ือให$ทุกคนในชุมชนท$องถ่ินมีส�วนร�วมสร$างความอยู�เย็นเปVนสุขร�วมกันในชุมชน 
(sustainable development) ได$อย�างยั่งยืนด$วยเหตุนี้ หลักพุทธธรรมในการปกครองส�วนท$องถ่ิน 
จึงเปVนหลักการท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน เพ่ือเป�าหมายสูงสุดท่ีสอดรับกับ
ความหมายและแนวคิดตามจุดมุ�งหมายการก�อต้ังองค�กรปกครองส�วนท$อง ถ่ินโดยต$องใช$  
อิทธิบาทธรรม คือหลักพุทธธรรมเพ่ือสร$างวิธีคิดและจิตสํานึกเพ่ือประโยชน�ส�วนรวม ด$วยการเริ่มจาก
การปลูกฝ2งทัศนคติด$านการมุ�งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation – ACH) ของผู$ปฏิบัติงานใน
องค�การต�าง ๆ อันเปVนป2จจัยภายในท่ีเอ้ือต�อประโยชน�แก�ประชาชนผู$ได$รับผลจากการพัฒนา ทําให$
บุคลากรและพนักงานส�วนท$องถ่ินในองค�การบริหารส�วนตําบลเปVนผู$มีจิตสํานึกสาธารณะ และ
ประพฤติตนโดยมุ�งหวังประโยชน�สาธารณะ เห็นแก�ประโยชน�ส�วนรวม เพราะมีคุณธรรมเครื่องอํานวย
ให$ลุถึงความสําเร็จตามท่ีองค�การประสงค� ฆราวาสธรรม คือหลักพุทธธรรม ท่ีสามารถปลูกฝ2งทัศนคติ
ด$านการยึดม่ันในความถูกต$องและจริยธรรม (Integrity – ING) ของผู$ปฏิบัติงานในองค�การเปVน
หลักธรรมสําคัญท่ีเอ้ือต�อสถานะของบุคลากรและพนักงานส�วนท$องถ่ินในองค�การบริหารส�วนตําบล 



 
๓๒๓ 

ไว$ถือปฏิบัติ เพ่ือให$ดํารงตนอยู�ได$ด$วยป2จจัยภายในท่ีเอ้ือต�อประโยชน�แก�ตนเองและผู$อ่ืน ด$วยการรู$จัก
การเสียสละเพ่ือความสงบสุขของตนเอง สังคม ครอบครัว และประโยชน�ส�วนรวม ภาวนา ๔ คือหลัก
พุทธธรรมเพ่ือปลูกฝ2งฝqกฝนอบรมให$เกิดคุณสมบัติภายในตน ท้ังด$านกาย ศีล จิต และป2ญญา
สร$างสรรค�เ พ่ือให$เกิดความเชี่ยวชาญความเข$าใจในองค�กรและระบบงาน (Organizational 
Awareness-OA) ของผู$ปฏิบัติงาน อันเปVนป2จจัยภายในท่ีเอ้ือต�อประโยชน�แก�ประชาชนผู$ได$รับผลจาก
การพัฒนา เพราะเม่ือบุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบลได$ฝqกฝนอบรมพัฒนาตนให$สมบูรณ�ตาม
ธรรมดังกล�าว ซ่ึงเปVนหลักธรรมท่ีเปVนเครื่องพัฒนาฝqกอบรมตน จะสามารถเสริมสมรรถนะท่ีเอ้ือต�อ
การบริหาร การปฏิบัติงาน และงานบริการ ให$เปVนไปได$อย�างมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล
ด$วยดี สังคหวัตถุธรรม คือหลักพุทธธรรมเพ่ือเปVนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจ สมานไมตรีระหว�างกัน ช�วย
ให$บุคคลดํารงตนอยู�ได$ในสังคมด$วยความสุข เปVนหลักการในการประพฤติและบริหารตนเองและ
องค�กร เปVนธรรมเครื่องสนับสนุนความสามัคคีและความเข$มแข็งของคนในสังคม โดยองค�ประกอบ
ของหลักสังคหวัตถุธรรม สามารถปลูกฝ2งทัศนคติด$านการบริการเปVนเลิศ  (Service Mind – SERV) 
ของผู$ปฏิบัติงานในองค�การเปVนธรรมท่ีมีสมรรถนะท่ีเอ้ือต�อโครงสร$างด$านการใช$อํานาจหน$าท่ีหรือการ
กําหนดนโยบาย ซ่ึงโครงสร$างนี้ นับเปVนส�วนสําคัญในแง�กระบวนการบริหาร (process of 
administration)  อันอาจมีผลต�อการพัฒนาองค�กรให$ประสบความสําเร็จได$ พรหมวิหารธรรม 
คือหลักพุทธธรรมเพ่ือสร$างวิธีคิดการทํางานเปVนทีม (Teamwork – TW) ด$วยจิตสํานึกเพ่ือประโยชน�
ส�วนรวม เปVนป2จจัยภายในท่ีช�วยเหลือประสานรอยร$าวหรือคลี่คลายแก$ไขข$อขัดแย$งท่ีเกิดข้ึนใน
องค�กรเอ้ือต�อการประสานและส�งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม  เพ่ือสนับสนุนการทํางานร�วมกันให$มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือช�วยเหลือผ�อนหนักเบา กันในการทํางานร�วมกัน พัฒนาให$ชุมชนพ$นจาก
ป2ญหา มีใจกว$างขวางแม$ในยามสถานการณ�ท่ีชุมชนเติบโตประสบความเข$มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได$ 
และมีความยุติธรรม มุ�งพัฒนาชุมชนด$วยความเสมอภาคเท�าเทียมกันโดยปราศจากอคติ  
 

ตอนท่ี ๓ แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค'การบริหารส)วนตําบลใน
การเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง 

๑.เชิงปริมาณ 
จากการศึกษาด$วยการใช$สถิติเชิงอนุมานข้ันสูงและการประเมินจัดลําดับความสําคัญ

ต$องการจําเปVนตัวชี้วัดสมรรถนะฯ ทําให$พบว�า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วน
ตําบล ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ผู$บริหารและบุคลากร ควรเน$นการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง โดยคุ$มค�า ประหยัด และบรรลุวัตถุประสงค�ตามเป�าหมาย 
ควรมีการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง เปVนไปตามข้ันตอนท่ีได$
วางไว$ และทันเวลาท่ีกําหนด ควรมีการประเมินผลได$ผลเสีย และผู$บริหาร ดําเนินการเพ่ือให$เกิด
ประโยชน�สูงสุดต�อผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย (Stake Holder) ตามการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ควรรู$จักอดทนต�อการถูกตําหนิ มีความเข$าใจผู$อ่ืนและตอบสนองอย�าง
สร$างสรรค� ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ควรนําข$อคิดเห็น
ในเชิงปรับปรุงพัฒนาของผู$มีส�วนได$เสียตามการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
เสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ไปปรับปรุงแก$ไขฯจริง ควรมุ�งเน$นการกํากับติดตามอย�างสมํ่าเสมอ ในการ



 
๓๒๔ 

ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งท่ีกําหนดไว$ ควรต้ังใจศึกษาค$นคว$า
หาความรู$ เทคโนโลยีและองค�ความรู$ใหม� ๆ เพ่ือพัฒนางานด$านการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง อย�าง
ต�อเนื่อง ควรเข$าใจความสัมพันธ�เชิงอํานาจของผู$มีบทบาทสําคัญในองค�กรของตนและหน�วยงานท่ี
เก่ียวข$อง เพ่ือประสานภารกิจการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง 
ให$เกิดประสิทธิผล ควรสนับสนุนส�งเสริมให$มีการนําวิชาการ ความรู$ หรือเทคโนโลยีใหม� ๆ มา
ประยุกต�ใช$ ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ควรสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง เพ่ือให$ชุมชนได$ประโยชน�สูงสุดได$ตลอดเวลา 
ควรปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง อย�างเสมอต$นเสมอปลาย แม$
จะมีการเปลี่ยนผู$บริหารท$องถ่ิน ควรมุ�งเน$นอํานวยความสะดวกในการให$บริการ ด$วยความถูกต$อง 
เต็มใจ สะดวกรวดเร็ว และทันเวลา ควรมีการชมเชยส�งเสริมขวัญกําลังใจซ่ึงกันและกัน ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ให$บรรลุผล ควรมีการประสานและ
ส�งเสริมสัมพันธภาพอันดี เพ่ือโน$มน$าวให$ผู$เก่ียวข$องปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ให$ได$ผลสําเร็จ  ควรมีจิตสํานึกความเปVนหนึ่งเดียวขององค�กร ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง  

 
๒.เชิงคุณภาพ 
จากการวิเคราะห�ความคิดเห็นจากผู$ให$ข$อมูลสําคัญการวิจัยเชิงปริมาณด$วยการวิเคราะห�

สถิติเชิงอนุมานข้ันสูงและแนวทางการพัฒนาซ่ึงได$รับการยืนยันโดยผู$ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ�ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) พบว�า ตัวแปรสมรรถนะหลัก จากท้ัง ๕ ด$าน ท่ีมีค�าดัชนี 
PNIModified เท�ากับหรือมากกว�าค�าเฉลี่ย PNIModified ของแต�ละด$าน มี ๓ ด$าน และเรียงตามลําดับ
ความสําคัญจากมากไปหาน$อยได$ ๕ ด$านได$แก� สมรรถนะหลักด$านความเข$าใจในองค�กรและ
ระบบงาน (Organizational Awareness) สมรรถนะหลักด$านการทํางานเปVนทีม (Teamwork)และ
สมรรถนะหลักด$านการบริการเปVนเลิศ (Service Mind) ส�วนสมรรถนะหลักด$านการมุ�งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) รวมถึงสมรรถนะหลักด$านการยึดม่ันในความถูกต$องและจริยธรรม 
(Integrity) มีความต$องการจําเปVนในการพัฒนารองลงมาตามลําดับ 

ซ่ึงตัวแปรดังกล�าว สอดคล$องกับการวิเคราะห�เชิงเอกสารของผู$วิจัย รวมถึงการวิเคราะห�
ความคิดเห็นจากผู$ให$ข$อมูลสําคัญ และแนวทางการพัฒนาซ่ึงได$รับการยืนยันแนวทางจากการสนทนา
กลุ�ม (Focus Group Discussion) ตามท่ีได$วิจัยไว$และถือได$ว�าสมรรถนะดังกล�าว เปVนแนวทางพุทธ
บูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งโดย
ประกอบด$วย ๕ สมรรถนะหลัก ๒๔ สมรรถนะย�อย และ ๘๑ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



 
๓๒๕ 

สมรรถนะหลักท่ีมีความจําเป7นลําดับท่ี ๑ ความเข�าใจในองค'กรและระบบงาน 
 สมรรถนะย)อยท่ี ๑.๑ มีการสนับสนุนส�งเสริมให$มีการนําวิชาการ ความรู$ หรือ

เทคโนโลยีใหม� ๆ มาประยุกต�ใช$ ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. สร$างการตระหนักให$บุคลากร อบต. เห็นถึงคุณค�าของการนําเทคโนโลยีใหม�มา
ประยุกต�ใช$เพ่ือเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ท่ีจะเกิดกับตัวเองและชุมชน (จิต) โดยผู$รับผิดชอบในการ
พัฒนาคือ ผู$บริหาร 

๒. ส�งเสริมให$บุคลากร อบต. พัฒนาตนเอง โดยการเข$าร�วมประชุมอบรมสัมนาให$
ความรู$ด$านชุมชนเข$มแข็งอย�างต�อเนื่อง เพ่ือติดตามพัฒนางานในชุมชนได$ (ป2ญญา) โดยผู$รับผิดชอบ
ในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 

 สมรรถนะย)อยท่ี ๑.๒ การนําความรู$ เทคโนโลยีและองค�ความรู$ใหม� ๆ มาพัฒนา
งานด$านการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง อย�างต�อเนื่อง 

 แนวทางการพัฒนา 
๑.  ส�งเสริมการวิเคราะห�บริบทของชุมชน เพ่ือนํามาใช$ให$เหมาะสมกับบริบทของ

พ้ืนท่ี อบต. (ศีล) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนา คือ นักพัฒนาชุมชน 
๒. พัฒนาสภาพแวดล$อมใน อบต. ให$เอ้ือต�อการเรียนรู$วิถีชีวิตชุมชน (กาย) โดย

ผู$รับผิดชอบในการพัฒนา คือ ผู$บริหาร 
๓. ประยุกต�ใช$เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการสร$างชุมชนเข$มแข็ง โดยมีผลงานเชิง

ประจักษ�(ป2ญญา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนา คือ นักพัฒนาชุมชน 
๔. ส�งเสริมให$เกิดความร�วมมือจากทุกส�วนงานใน อบต. ในการออกแบบวิธีการ

พัฒนางานด$านเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง (ศีล) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนา คือ ผู$บริหาร, ชุมชน 
๕. ส�งเสริมให$มีการติดตามแผนงานโดยการประชุมประจําเดือน การเยี่ยมชุมชน 

และสรุปผลการปฏิบัติงานทุกครึ่งปrงบประมาณ (จิต) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนา คือ ผู$บริหาร 
 สมรรถนะย)อยท่ี ๑.๓ มีการสนับสนุน ชมเชย เม่ือมีผู$แสดงออกถึงความมุ�งม่ันท่ี

จะพัฒนางานด$านการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. เน$นการตอบสนองและสนับสนุนความต$องการของบุคลากร อบต. ในการส�งเสริม
พัฒนางานด$านเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง (กาย) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนา คือ ผู$บริหาร 

๒. ส�งเสริมบุคลากรในการทําผลงานด$านเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง เพ่ือประเมินให$
ดํารงตําแหน�งในระดับท่ีสูงข้ึน (จิต) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนา คือ ผู$บริหาร 

๓. มีระบบตัวชี้วัดและการประเมินยกย�องภายใน อบต. เพ่ือให$กําลังใจแก�บุคลากร
ดีเด�นในด$านเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง (ศีล) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนา คือ ผู$บริหาร 

๔. สร$างสรรค�การประเมินผลงานเชิงบวก มีการชื่นชม ยกย�อง ส�งเสริมให$บุคลากร
ประกวดผลงานด$านชุมชนเข$มแข็งในโอกาสต�าง ๆ (ป2ญญา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนา คือ 
ผู$บริหาร 

 



 
๓๒๖ 

สมรรถนะหลักท่ีมีความจําเป7นลําดับท่ี ๒ การทํางานเป7นทีม 
 สมรรถนะย)อยท่ี ๒.๑ การช�วยเหลือประสานรอยร$าว หรือคลี่คลายแก$ไขข$อ

ขัดแย$งท่ีเกิดข้ึนอย�างสร$างสรรค� ในระหว�างการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$าง
ชุมชนเข$มแข็ง 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. ส�งเสริมให$บุคลากรเปVนผู$มีความรู$เก่ียวกับการทํางานเปVนทีม (กรุณา) โดย

ผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 
๒. มีความชัดเจนในการสร$างความเข$าใจและการสื่อสารมาตรฐานการปฏิบัติงานให$

บุคลากร (อุเบกขา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ นักพัฒนาชุมชน, ผู$บริหาร 
๓. มุ�งแก$ป2ญหาร�วมกันเชิงบวก โดยไม�พูดถึงความล$มเหลวของการพัฒนา (อุเบกขา)

โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 
๔. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย�างเป�ดเผยและเชื่อถือได$ มุ�งแก$ไขป2ญหาท่ีสาเหตุ 

โดยให$ชุมชนมีส�วนร�วมในการแก$ไขให$คําแนะนํา (กรุณา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, 
นักพัฒนาชุมชน และชุมชน 

 สมรรถนะย)อยท่ี ๒.๒ การชมเชยส�งเสริมขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ให$บรรลุผล 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. เสริมสร$างวัฒนธรรมองค�การท่ีดีในการทํางาน (เมตตา) โดยผู$รับผิดชอบในการ

พัฒนาคือ ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 
๒. ส�งเสริมให$บุคลากร อบต. ทุกส�วนงาน นําองค�ความรู$และประสบการณ�การ

เสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง มาพัฒนาคุณภาพการทํางาน หรืองานอ่ืนท่ีได$รับมอบหมาย (กรุณา) โดย
ผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 

๓. สร$างแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร อบต. (มุทิตา) โดยผู$รับผิดชอบในการ
พัฒนาคือ ผู$บริหาร 

๔. สร$างตัวชี้วัดและระบบรางวัลใน อบต.เพ่ือส�งเสริมการทํางานเปVนทีม (มุทิตา) 
โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 

 สมรรถนะย)อยท่ี ๒.๓ การประสานและส�งเสริมสัมพันธภาพอันดี เพ่ือโน$มน$าว
ให$ผู$เก่ียวข$องปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ให$ได$ผลสําเร็จ 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. สร$างความผูกพันใน อบต. ด$วยการพัฒนาทักษะการทํางานโดยกระบวนการมี

ส�วนร�วม (เมตตา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, ชุมชน, นักพัฒนาชุมชน 
๒. ส�งเสริมความสามารถบุคลากรในการดึงทรัพยากรของ อบต. แต�ละส�วนงาน 

ผนวกเข$าด$วยกัน โดยใช$รูปแบบทีมข$ามหน$าท่ีชั่วคราว (กรุณา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ
ผู$บริหาร 

๓. เป�ดโอกาสให$มีบุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนข$อมูล เพ่ือพัฒนาระดมความคิด
ใหม�ๆ และร�วมมือกันแก$ป2ญหา (กรุณา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 



 
๓๒๗ 

 สมรรถนะย)อยท่ี ๒.๔ มีจิตสํานึกความเปVนหนึ่ ง เ ดียวขององค�กร ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. กําหนดค�านิยมองค�กรท่ีพึงประสงค�เปVนลายลักษณ�อักษร ท่ีไม�มากเกินไป เข$าใจ

ง�าย สามารถปฏิบัติได$จริง (เมตตา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 
๒. มีการนําหลักธรรมไปกําหนดเปVนคติองค�กรหรือคําขวัญท่ีพึงประสงค�ในการ

ทํางาน เพ่ือใช$เปVนแนวทางท่ีใช$ได$จริงในการปฏิบัติ (กรุณา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือผู$บริหาร 
๓. มีการระดมความคิดเห็นของบุคลากร เพ่ือกําหนดค�านิยมความเปVนหนึ่งเดียวของ

องค�กร ด$วยกระบวนการมีส�วนร�วม บนฐานของความพึงพอใจของบุคลากรทุกฝ�าย (มุทิตา) โดย
ผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน, ชุมชน 

๔. มีการตรวจสอบ และติดตามผลการสร$างค�านิยมองค�กรท่ีพึงประสงค�โดยวิธี
สัมภาษณ� หรือสังเกต จากภายใน อบต. และจากชุมชน  เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนา (อุเบกขา) โดย
ผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, ชุมชน, นักพัฒนาชุมชน 

 สมรรถนะย)อยท่ี ๒.๕ มีการชื่นชมยกย�องส�งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ
องค�กรชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ เช�น กลุ�มอาชีพของชุมชน, กลุ�มสัจจะออมทรัพย� 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. ศึกษาบริบทเพ่ือจัดทําตัวชี้วัดท่ีสอดคล$องกับบริบทขององค�กรชุมชน (เมตตา) 

โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 
๒. ส�งเสริมให$บุคลากรศึกษาการดําเนินงานขององค�กรชุมชน และพัฒนาให$

สอดคล$องกับศักยภาพของแต�ละองค�กร (กรุณา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 
๓. เข$าไปมีส�วนร�วมในการสังเกตและเข$าร�วมกิจกรรมกับองค�กรชุมชนอย�างจริงใจ 

(มุทิตา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ นักพัฒนาชุมชน 
๔. ศึกษาและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานขององค�กรชุมชน บนพ้ืนฐานมาตรฐาน

และตัวชี้วัดเดียวกัน (อุเบกขา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ นักพัฒนาชุมชน 
 

สมรรถนะหลักท่ีมีความจําเป7นลําดับท่ี ๓ ด�านการบริการเป7นเลิศ 
 สมรรถนะย)อยท่ี ๓.๑ สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานตาม

แผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง เพ่ือให$ชุมชนได$ประโยชน�สูงสุดได$ตลอดเวลา 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. เชิญชวนโดยใช$เทคนิคจูงใจให$ชุมชนมีส�วนร�วมในการเข$าร�วมกระบวนการจัดทํา
แผนของ อบต. (ทาน) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, ชุมชน 

๒. ประชาสัมพันธ�ให$ประชาชนเข$าร�วมกระบวนการจัดทําแผนของ อบต. อย�าง
ต�อเนื่อง โดยประชาชนมีส�วนร�วม ผ�านระบบเครือข�ายอินเตอร�เน็ต หรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีทันสมัยและใน
รูปแบบไม�เปVนทางการ (ป�ยวาจา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, ชุมชน, นักพัฒนาชุมชน 

๓. ติดตามการนําแผนงาน/โครงการสู�การปฏิบัติตามเป�าประสงค� โดยประชาชนมี
ส�วนร�วม ในรูปแบบไม�เปVนทางการ (อัตถจริยา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ นักพัฒนาชุมชน 



 
๓๒๘ 

๔. ส�งเสริมให$มีการทบทวนการวางแผนงาน/โครงการและดําเนินการอย�างต�อเนื่อง 
เพ่ือให$เกิดการพัฒนา (สมานัตตตา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 

 สมรรถนะย)อยท่ี ๓.๒ การตรวจสอบประเมินผลเพ่ือแก$ไขปรับปรุงงานด$านการ
เสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งอย�างสมํ่าเสมอ โดยทุกฝ�ายมีส�วนร�วม 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. ส�งเสริมให$แผนงานและโครงการ มีการดําเนินการ และมีการตรวจสอบได$อย�าง

ต�อเนื่อง (สมานัตตตา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 
๒. เป�ดโอกาสให$ประชาชนเข$ามามีส�วนร�วมตรวจสอบการพัฒนาตามแผนในทุก

ข้ันตอน (อัตถจริยา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 
๓. มีระบบเครือข�ายอินเตอร�เน็ตการสื่อสารสองทางต�าง ๆ ของ อบต. ท่ีทันสมัยและ

ใช$การได$จริง (ป�ยวาจา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 
 สมรรถนะย)อยท่ี ๓.๓ การวางแผนการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการ

เสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง เพ่ือผลประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนในระยะยาว 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง อย�าง
เปVนระบบผ�านการสร$างเครือข�ายความร�วมมือกับทุกภาคส�วนในชุมชน (ป�ยวาจา) โดยผู$รับผิดชอบใน
การพัฒนาคือ ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 

๒. สํารวจความต$องการของชุมชนเพ่ือจัดทํากรอบและนําผลมาจัดลําดับความสําคัญ 
เพ่ือจัดทําแผนงานหรือโครงการในประเด็นท่ีชุมชนต$องการมากท่ีสุดตามลําดับ (อัตถจริยา) โดย
ผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 

๓. กําหนดให$โครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง เปVนนโยบายในแผน
ยุทธศาสตร�ตําบล (สมานัตตตา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือชุมชน 

 สมรรถนะย)อยท่ี ๓.๔ การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$าง
ชุมชนเข$มแข็ง อย�างเสมอต$นเสมอปลาย แม$จะมีการเปลี่ยนผู$บริหารท$องถ่ิน 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. ส�งเสริมความก$าวหน$าของบุคลากร อบต. อย�างต�อเนื่อง(ทาน)โดยผู$รับผิดชอบใน

การพัฒนาคือ ผู$บริหาร 
๒. ทําให$บุคลากร อบต.มีความม่ันใจว�าการพัฒนางานในการเสริมสร$างชุมชน

เข$มแข็ง มีผลต�อความเจริญก$าวหน$าของบุคลากร อบต. เอง (ทาน) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ 
ผู$บริหาร 

๓. ผู$บริหารตอบสนองและสนับสนุนความต$องการของบุคลากร อบต.ในการลงพ้ืนท่ี
โดยไม�เลือกปฏิบัติ (สมานัตตตา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 

 สมรรถนะย)อยท่ี ๓.๕ เน$นสร$างและพัฒนาองค�ความรู$ด$านการเสริมสร$างชุมชน
เข$มแข็ง ให$แก�ชุมชน 

 
 



 
๓๒๙ 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. ส�งเสริมช�วยเหลือ ในการสร$างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการให$บริการในด$านต�าง ๆ 

ด$วยกระบวนการ เช�น การระดมสมอง การจัดอบรมให$ความรู$แก�ประชาชนเชิงปฏิบัติการฯลฯ (ทาน) 
โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 

๒. ติดตาม ประเมินผล การสร$างนวัตกรรมและผลสําเร็จของชุมชน เพ่ือนํามา
ปรับปรุงพัฒนา (สมานัตตตา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ นักพัฒนาชุมชน 

 สมรรถนะย)อยท่ี ๓.๖ เน$นการสร$างเครือข�ายภาคประชาชน เช�น กลุ�มอาชีพ 
สหกรณ� และกลุ�มชมรมภายในชุมชนต�าง ๆ 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. เสริมสร$างทักษะการเปVนผู$มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีกับภาคส�วนในชุมชน ท่ีมีส�วน

เก่ียวข$องในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง (ป�ยวาจา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือนักพัฒนาชุมชน 
๒. ส�งเสริมช�วยเหลือ ในการสร$างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการให$บริการฯ (อัตถจริยา)

โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 
 สมรรถนะย)อยท่ี ๓.๗ มีระบบสํารวจสาเหตุและป2ญหาความจําเปVนหรือความ

ต$องการท่ีแท$จริงของชุมชน เพ่ือแก$ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$าง
ชุมชนเข$มแข็ง เปVนระยะ อย�างต�อเนื่อง 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. วิเคราะห�ความต$องการพัฒนางานให$บริการสาธารณะจากส�วนงานอ่ืน ๆ ใน 

อบต. (ทาน) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 
๒. ส�งเสริมความร�วมมือกับหน�วยงานต�าง ๆ ในการเปVนส�วนประสานค$นหาความ

ต$องการจําเปVนของชุมชนเพ่ือการแก$ไขและพัฒนา (ป�ยวาจา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ 
ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 

๓. ส�งเสริมให$มีการประเมินความพึงพอใจของชุมชน โดยการจัดทําแบบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณ�ชุมชน เพ่ือกําหนดทิศทางในการแก$ไขพัฒนา (อัตถจริยา) โดยผู$รับผิดชอบในการ
พัฒนาคือ ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน และชุมชน 

๔. ศึกษาบริบทสภาพของชุมชน เพ่ือใช$เปVนข$อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา โดยเน$นการ
ค$นหาโอกาสและอุปสรรคจากชุมชน (สมานัตตตา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ นักพัฒนาชุมชน 
และชุมชน 

 
สมรรถนะหลักท่ีมีความจําเป7นลําดับท่ี ๔ ด�านการมุ)งผลสัมฤทธิ์ 

 สมรรถนะย)อยท่ี ๔.๑ มีการประเมินผลได$ผลเสีย และผู$บริหาร ดําเนินการ
เพ่ือให$เกิดประโยชน�สูงสุดต�อผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย (Stake Holder) ตามการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง 

 
 
 



 
๓๓๐ 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. มีการวิเคราะห�ศักยภาพของชุมชนเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา (ฉันทะ) 

โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ นักพัฒนาชุมชน 
๒. มีการรวบรวมข$อมูลและป2ญหาสําคัญของท$องถ่ินท่ีมาจากการมีส�วนร�วมกับ

ประชาชนประกอบการจัดทําแผน (วิริยะ) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ นักพัฒนาชุมชน 
๓. มีการรวบรวม วิเคราะห� จัดทําและปรับปรุงข$อมูลให$เปVนป2จจุบันอย�างสมํ่าเสมอ 

(จิตตะ) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ นักพัฒนาชุมชน 
๔. จัดให$มีการประเมินความพึงพอใจ การประเมินผลได$ผลเสีย จากผู$มีส�วนได$เสีย 

(วิมังสา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 
 สมรรถนะย)อยท่ี ๔.๒ มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลโครงการเพ่ือการ

เสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง โดยเป�ดโอกาสให$ประชาชนเข$ามามีส�วนร�วม  
๑. จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล โดยภาคส�วนชุมชนมีส�วนร�วม (ฉันทะ)

โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 
๒. จัดทําระบบการรายงานผลการตรวจสอบในรูปแบบสื่อสารสองทาง (วิริยะ) โดย

ผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 
๓. มีเจ$าหน$าท่ีรับผิดชอบประสานงานด$านการตรวจสอบประเมินผลโดยเฉพาะใน 

อบต. (จิตตะ) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 
 สมรรถนะย)อยท่ี ๔.๓ ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถ

ตอบสนองความต$องการของประชาชน นําไปสู�การแก$ไขป2ญหาของประชาชนในท$องถ่ิน ในการ
เสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งได$อย�างยั่งยืน  

๑. มีการประชุมระหว�างผู$บริหารกับพนักงานและเจ$าหน$าท่ีอย�างสมํ่าเสมอ (ฉันทะ)
โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 

๒. มีระบบการรายงานท่ีสมํ่าเสมอต�อเนื่องเปVนป2จจุบันและทันเหตุการณ� (จิตตะ)
โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 

๓. มีการกําหนดประเด็นและรูปแบบติดตามประเมินผล (วิมังสา) โดยผู$รับผิดชอบ
ในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 

 สมรรถนะย)อยท่ี ๔.๔ เน$นกําหนดเป�าหมายท่ีท$าทายและเปVนไปได$ยาก ในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร� เพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง 

๑. มีการรวบรวมข$อมูลและป2ญหาสําคัญของท$องถ่ินท่ีมาจากการมีส�วนร�วมกับ
ประชาชน (ฉันทะ) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 

๒. มีการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ (วิริยะ) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ 
ผู$บริหาร 

๓. มีการจัดต้ังศูนย�บริการร�วมในองค�กร (จิตตะ) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ 
ผู$บริหาร 



 
๓๓๑ 

๔. มีการกลั่นกรองข$อมูลย$อนกลับ (Feedbacks) ท่ีเปVนประโยชน�ต�อการปรับปรุง
แผนงาน (วิมังสา) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ นักพัฒนาชุมชน 

 
สมรรถนะหลักท่ีมีความจําเป7นลําดับท่ี ๕ ด�านการยึดม่ันในความถูกต�องและจริยธรรม 

 สมรรถนะย)อยท่ี ๕.๑ เป�ดโอกาสให$ประชาชนมีการแสดงความเห็นในเชิง
ปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็นความสูญเปล�าหรือหย�อนประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานตามแผนงานและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. มีการประชาสัมพันธ�ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการอย�างสมํ่าเสมอ 

(สัจจะ) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 
๒. มีกระบวนการ วิธีการรับฟ2งความคิดเห็นของประชาชนในทางลับ (ทมะ) โดย

ผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 
๓. มีระบบรับฟ2งและรายงานผลจากข$อเสนอแนะของประชาชนท่ีเปVนป2จจุบัน 

(ขันติ) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ นักพัฒนาชุมชน 
๔. มีกลไกในการเข$าถึงความต$องการแสดงความเห็นของประชาชน (จาคะ) โดย

ผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 
 สมรรถนะย)อยท่ี ๕.๒ มุ�งเน$นการกํากับติดตามอย�างสมํ่าเสมอ ในการปฏิบัติงาน

ตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งท่ีกําหนดไว$ 
๑. มีการแจ$งให$ทุกส�วนทราบทิศทางการพัฒนาท้ังระยะสั้นและระยะยาว (สัจจะ) 

โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ  ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 
๒. เป�ดโอกาสให$ประชาชนเข$ามามีส�วนร�วมตรวจสอบได$ตลอดเวลา (ทมะ) โดย

ผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 
 สมรรถนะย)อยท่ี ๕.๓ มีระบบติดตามการนําข$อคิดเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา

ของผู$มีส�วนได$เสียตามการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ไป
ปรับปรุงแก$ไขฯ  

๑. มีการรวบรวมข$อมูลและป2ญหาสําคัญของท$องถ่ินท่ีมาจากการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนประกอบการจัดทําแผน (สัจจะ)  โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, นักพัฒนา
ชุมชน 

๒. มีการนําผลการรับฟ2งข$อคิดเห็น ไปจัดทําบัญชีข$อเสนอแนะเพ่ือติดตามความ
คืบหน$า (ทมะ)  โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 

๓. มีผู$รับผิดชอบและระบบในการติดตามข$อคิดเห็น ท่ีรวดเร็วและตรวจสอบได$ 
(ขันติ)  โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 

๔. มีคณะกรรมการพิจารณาข$อเสนอแนะ จัดทําข$อชี้แจง และแจ$งข$อมูลย$อนกลับ 
(จาคะ)  โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 



 
๓๓๒ 

 สมรรถนะย)อยท่ี ๕.๔ มุ�งเน$นการปลูกจิตสํานึกด$านความขยันในการทํางาน 
ความตรงต�อเวลา และไม�เอาเปรียบผู$อ่ืน ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$าง
ชุมชนเข$มแข็ง 

๑. มีการจัดทําประกาศเผยแพร�มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร (สัจจะ) โดย
ผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 

๒. มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลภายหลังการประกาศเผยแพร�มาตรฐาน
จริยธรรม (ทมะ) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 

๓. มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรโดยใช$แนวทางปฏิบัติธรรมและศีลธรรมทาง
พระพุทธศาสนา (ขันติ) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 

๔. มีกิจกรรมอาสาสมัคร เพ่ือปลูกฝ2งจิตสํานึกการรับผิดชอบต�อสังคมแก�บุคลากร
อย�างต�อเนื่องทุกเดือน (จาคะ) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 

 สมรรถนะย)อยท่ี ๕.๕ มุ�งเน$นธํารงความถูกต$อง เพ่ือพิทักษ�ผลประโยชน�ของ
ประชาชนเปVนสําคัญ ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง แม$ใน
สถานการณ�ท่ีอาจเสี่ยงต�อความม่ันคงในตําแหน�งหน$าท่ีการงาน 

๑. จัดทําค�านิยมองค�กรให$บุคลากรวางตัวเปVนกลางทางการเมืองทุกระดับ (สัจจะ) 
โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ ผู$บริหาร 

๒. มีการยกย�องบุคลากรท่ีมีการตัดสินใจในหน$าท่ี ด$วยความถูกต$อง โปร�งใส โดย
เป�ดโอกาสให$บุคลากรใน อบต. ลงคะแนนเลือกในระบบป�ด (จาคะ) โดยผู$รับผิดชอบในการพัฒนาคือ 
ผู$บริหาร, นักพัฒนาชุมชน 

 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู$วิจัยจะนําเสนอการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วน
ตําบลในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง โดยผู$วิจัยจะนําเสนอประเด็นท่ีสําคัญและมีความน�าสนใจใน
แง�มุมทางวิชาการ โดยนํามาอภิปรายผลได$ ดังนี้ 

๕.๒.๑ สภาพท่ัวไปในการพัฒนาสมรรถนะองค'การบริหารส)วนตําบลในการเสริมสร�าง
ชุมชนเข�มแข็งในป-จจุบัน สามารถอภิปรายผลได� ดังนี้ 
    จากการวิจัยเรื่องพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบลในการ
เสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง พบว�าความคิดเห็นเก่ียวกับข$อคําถาม การพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหาร
ส�วนตําบล โดยใช$หลักพุทธธรรมร�วมกับสมรรถนะหลัก เปVนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
องค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินท่ีควรจะเปVนในอนาคต คิดเปVนร$อยละร$อยซ่ึงแสดงให$ เห็นว�า 
ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.) ในเขตพ้ืนท่ี ๆ ทําการวิจัย ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ 
และ ๑๘ ภาคเหนือตอนล�าง ๕ จังหวัด ผู$ตอบแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันเก่ียวกับการนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต�ใช$ เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบลในการ
เสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งอย�างสูงยิ่งโดยเฉพาะสําหรับข$อคําถาม หน$าท่ีในการพัฒนาสมรรถนะ
องค�การบริหารส�วนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา เพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ผู$ตอบ



 
๓๓๓ 

แบบสอบถามส�วนใหญ� คิดว�าควรเปVนหน$าท่ีของกรมส�งเสริมการปกครองท$องถ่ินเอง คิดเปVนร$อยละ 
๘๒.๙ และเม่ือพิจารณาจากผลการวิจัย ทําให$มีประเด็นท่ีน�าสนใจนํามาอภิปรายผลการวิจัย ได$ดังนี้ 

๑. ผลการวิเคราะห�สําหรับข$อคําถาม หลักพุทธธรรม สามารถนํามาใช$บูรณาการในการ
พัฒนาสมรรถนะขององค�การบริหารส�วนตําบล ได$อย�างมาก จํานวน ๒๕๘ คน คิดเปVนร$อยละ ๗๗.๐  
สําหรับข$อคําถาม การพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล โดยใช$หลักพุทธธรรมร�วมกับ
สมรรถนะหลัก เปVนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินท่ีควรจะเปVน
ในอนาคต ผู$ตอบแบบสอบถาม  ส�วนใหญ�คือ ใช� จํานวน ๓๓๕ คน คิดเปVนร$อยละ ๑๐๐.๐ เหตุผลท่ี
เปVนเช�นนี้สามารถอภิปรายได$ว�า ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.) ในเขตตรวจราชการท่ี ๑๗ 
และ ๑๘  พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง ผู$ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�มีทัศนคติท่ีดีต�อแนวคิดการ
ประยุกต�ใช$หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล 
โดยภาพรวม ซ่ึงแสดงให$เห็นถึงการมีความเข$าใจในหลักพุทธธรรมในฐานะหลักการทางศาสนาท่ีมี
คุณค�าในแง�ของการนําไปปฏิบัติได$จริง และสามารถสร$างให$เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีองค�การมุ�งหมายได$
ตามวัตถุประสงค� ซ่ึงมีความแตกต�างจากหลักของความศรัทธาในทางศาสนา แต�เปVนการนําหลักพุทธ
ปรัชญามาประยุกต�ใช$กับวิถีการปฏิบัติแบบสมัยใหม� เพ่ือให$สามารถประสานกลมกลืนและเกิดความ
เปVนหนึ่งเดียวในองค�การบริหารส�วนตําบลได$เช�นกัน สอดคล$องกับงานวิจัยของ ซูซาน ดาร'ลิงตัน๑ 
ท่ีวิจัยเรื่อง พุทธศาสนาคุณธรรมและการเปลี่ยนแปลง ในการอนุรักษ�ป�าและสิ่งแวดล$อมตามวิถีพุทธ
ผลการวิจัยพบว�า แม$ว�าประเทศไทยจะกําลังอยู�ในระหว�างการพัฒนา แต�คนไทยพุทธก็ยังมีความ
จําเปVนท่ีจะต$องพยายามรักษาวัฒนธรรมไทยเอาไว$ ดังนั้น การพยายามรักษาจึงอาจแสดงออกมาโดย
การให$ความสําคัญกับพระพุทธศาสนาได$ในรูปแบบต�าง ๆ ท้ังนี้เพ่ือตอบสนองความต$องการของตน 
และสามารถธํารงอัตลักษณ�ของวิถีดั้งเดิมเอาไว$ได$อีกด$วย  

๒. ผลการวิเคราะห� ระดับสมรรถนะป2จจุบัน ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งขององค�การ
บริหารส�วนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา เม่ือพิจารณาในภาพรวมทุกด$านอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 
= ๓.๖๖) และเม่ือพิจารณาเปVนรายด$านพบว�า ด$านสมรรถนะหลักด$านการยึดม่ันในความถูกต$องและ
จริยธรรม (ฆราวาสธรรม ๔) มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย = ๓.๙๕๗) รองลงมาคือ ด$านสมรรถนะหลัก
ด$านการบริการเปVนเลิศ (สังคหวัตถุ ๔)  (ค�าเฉลี่ย = ๓.๗๐๐) ส�วนค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (ค�าเฉลี่ย = ๓.๕๐๕) 
ในด$านสมรรถนะหลักด$านความเข$าใจในองค�กรและระบบงาน (ภาวนา ๔) เหตุผลท่ีเปVนเช�นนี้สามารถ
อภิปรายได$ว�าสภาพสมรรถนะขององค�การบริหารส�วนตําบล ส�วนใหญ�มุ�งเน$นการดําเนินการตาม
กรอบและระเบียบกฎหมายท่ีกําหนดไว$ ดังจะเห็นได$จากการท่ีสมรรถนะหลักด$านการยึดม่ันในความ
ถูกต$องและจริยธรรมมีค�าเฉลี่ยในระดับสูงสุดกว�าทุกด$าน เนื่องจากองค�การบริหารส�วนตําบลถือเปVน
หน�วยงานราชการในระดับท$องถ่ินท่ีต$องใช$ระเบียบกฎหมายในการกํากับการดําเนินงานในทุกข้ันตอน
นั่นเอง อย�างไรก็ดีในส�วนของการให$บริการเปVนเลิศ หรือการให$บริการท่ีดีโดยเน$นหลักธรรมสังคหวัตถุ 
๔ ยังคงมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมาก ทําให$เห็นได$ว�าองค�การบริหารส�วนตําบล ส�วนใหญ�มุ�งเน$นการ
ให$บริการสาธารณะตามหลักโอบอ$อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห�ประชาชน วางตนเหมาะสม (สังคห
วัตถุ ๔) ซ่ึงเก้ือกูลกับการเสริมสร$างความเข$มแข็งของชุมชน ในระดับท่ีดี ในขณะท่ีสมรรถนะหลักด$าน
                                                           

๑ Susan M. Darlington, Ordination of a Tree, The: The Thai Buddhist Environmental 
Movement, (New York : State University of New York Press, 2012), p.109. 



 
๓๓๔ 

ความเข$าใจในองค�กรและระบบงาน อยู�ในระดับตํ่าสุด ซ่ึงต$องดําเนินการแสวงหาแนวทางการพัฒนา
ต�อไป สอดคล$องกับงานวิจัยของ ปกรณ' มหากันธา๒ ท่ีได$วิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนการบริหาร
องค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ ผลการวิจัยพบว�า ต$องมีการกําหนดลักษณะการ
บริหารท่ีพึงประสงค� เพ่ือเกิดประโยชน�ตน (องค�กร) เกิดประโยชน�ผู$ อ่ืน (ประชาชน) และเกิด
ประโยชน�แก�ท้ังสองฝ�าย สามารถเปVนต$นแบบและเปVนแบบอย�างท่ีดีให$แก�องค�กรอ่ืนๆ ต�อไป เพ่ือให$
เกิดกระบวนการบริหารองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ 

๓. ผลการวิเคราะห� ระดับสมรรถนะท่ีพึงประสงค� ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งของ
องค�การบริหารส�วนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา เม่ือพิจารณาในภาพรวมทุกด$านอยู�ในระดับมาก 
(ค�าเฉลี่ย = ๔.๓๘๐) และเม่ือพิจารณาเปVนรายด$านพบว�า ด$านสมรรถนะหลักด$านการบริการเปVนเลิศ 
(สังคหวัตถุ ๔) มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย =๔.๕๑๔) รองลงมาคือ ด$านสมรรถนะหลักด$านการยึดม่ันใน
ความถูกต$องและจริยธรรม (ฆราวาสธรรม ๔)  (ค�าเฉลี่ย = ๔.๔๐๙) ส�วนค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (ค�าเฉลี่ย 
=๔.๒๔๕) ในด$านสมรรถนะหลักด$านการทํางานเปVนทีม (พรหมวิหาร ๔) เหตุผลท่ีเปVนเช�นนี้สามารถ
อภิปรายได$ว�าการรับรู$เป�าหมายขององค�การบริหารส�วนตําบลของผู$ตอบแบบสอบถามยังคงมุ�งเน$น
การดําเนินการเพ่ือให$บริการสาธารณะอย�างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน�สูงสุดต�อประชาชน  ดัง
จะเห็นได$จากการท่ีสมรรถนะหลักด$านการบริการเปVนเลิศ มีค�าเฉลี่ยในระดับสูงสุดกว�าทุกด$าน 
เนื่องจากองค�การบริหารส�วนตําบลถือเปVนหน�วยงานราชการในระดับท$องถ่ินท่ีบุคลากรในทุกระดับ
ต$องมุ�งเน$นการให$บริการอย�างใกล$ชิดกับภาคส�วนต�าง ๆ ในชุมชน ในการดําเนินงานพัฒนาในทุก
ข้ันตอน ด$วยการให$บริการท่ีดีโดยเน$นหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ นั่นเอง อย�างไรก็ดีในส�วนของด$าน
สมรรถนะหลักด$านการยึดม่ันในความถูกต$องและจริยธรรมยังคงมีค�าเฉลี่ยสภาพท่ีพึงประสงค�อยู�ใน
ระดับมาก ทําให$เห็นได$ว�าองค�การบริหารส�วนตําบล อาจยังมีกระบวนการในทางปฏิบัติบางประการ ท่ี
ไม�สามารถดําเนินการให$เปVนไปตามกฎระเบียบด$วยความรัดกุมได$ ซ่ึงอาจเกิดจากความสัมพันธ�ใน
ระดับเครือญาติของนักการเมืองท$องถ่ินหรืออ่ืน ๆ ท่ีอาจมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจกระทําหรือไม�
กระทํา การพัฒนางานต�าง ๆ ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งเช�นกัน ซ่ึงอาจเปVนเหตุผลหนึ่งท่ีทําให$
ผู$ตอบแบบสอบถาม ยังคงมีสภาพท่ีพึงประสงค�ในประเด็นนี้อยู�ในระดับมาก โดยการพัฒนาสมรรถนะ
ด$านนี้ด$วยการเน$นหลักพุทธธรรมฆราวาสธรรม ๔ในขณะท่ีสมรรถนะหลักด$านการทํางานเปVนทีม
(พรหมวิหาร ๔) มีค�าเฉลี่ยสภาพท่ีพึงประสงค�อยู�ในระดับตํ่าสุด ซ่ึงต$องดําเนินการแสวงหาแนว
ทางการพัฒนาต�อไป สอดคล$องกับงานวิจัยของ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์๓ ท่ีได$วิจัยเรื่อง 
แบบจําลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน ผลการวิจัยพบว�า ผู$บริหาร
ท$องถ่ินควรมีพรหมวิหาร ๔ ในการปกครององค�กรท$องถ่ินมีเมตตา กรุณา ปรารถนาดีต�อผู$ปฏิบัติงาน
และประชาชนอย�างจริงใจ มีมุทิตา ยินดีส�งเสริมสนับสนุนในความสําเร็จของบุคลากรในท$องถ่ิน และมี

                                                           

๒ ปกรณ� มหากันธา,“รูปแบบและกระบวนการบริหารองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ”, 
วิทยานิพนธ'พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗). 

๓ วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์, “แบบจําลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค�กรปกครองส�วน
ท$องถ่ิน”, วิทยานิพนธ'พุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 
๓๓๕ 

อุเบกขา เปVนธรรม ไม�ลําเอียงในการตัดสินใจ ซ่ึงหลักธรรมเหล�านี้ล$วนสอดคล$องและเปVนสิ่งท่ีต$อง
นํามาปรับใช$กับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับในองค�การบริหารส�วนตําบล เพ่ือให$เกิด
กระบวนการบริหารองค�การบริหารส�วนตําบลเชิงพุทธบูรณาการ 

๔. ผลการวิเคราะห� ระดับสภาพชุมชนเข$มแข็งในพ้ืนท่ีบริการขององค�การบริหารส�วนตําบล
ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย = ๓.๖๔) และเม่ือ
จําแนกเปVนรายด$านพบว�า ค�าเฉลี่ยสูงสุด (ค�าเฉลี่ย = ๓.๘๕)  ในด$านการเก้ือกูล อยู�ในระดับมาก 
รองลงมาคือด$านการมีส�วนร�วม อยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย= ๓.๗๑) และด$านการพ่ึงตนเอง อยู�ใน
ระดับปานกลาง (ค�าเฉลี่ย= ๓.๓๗) เหตุผลท่ีเปVนเช�นนี้สามารถอภิปรายได$ว�าระดับสภาพชุมชน
เข$มแข็ง ยังคงเปVนไปในลักษณะการช�วยเหลือพ่ึงพากัน ในฐานะชุมชนท่ีมีความรัก ความเอ้ืออาทร 
ความสามัคคี และมีจิตสํานึกหวงแหนความเปVนชุมชนของตนร�วมกัน ซ่ึงอาจเกิดจากในพ้ืนท่ีบริการ
ขององค�การบริหารส�วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�างส�วนใหญ�เปVนพ้ืนท่ีชนบท และมีการ
ประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรมท่ีต$องอาศัยการพ่ึงพากัน ทําให$ยังคงมีจิตสํานึกในเรื่องของ
ความสัมพันธ�เครือญาติท่ีมีความช�วยเหลือเก้ือกูลกันอยู�มาก โดยบทบาทขององค�การบริหารส�วน
ตําบลจะเปVนไปในลักษณะส�งเสริมศักยภาพความเข$มแข็งชุมชนท่ีมีอยู�แล$ว สอดคล$องกับการวิจัยของ
รัชการย' วิชชุรังศรี๔ ได$วิจัยเรื่อง การศึกษาแนวคิดและตัวชี้วัดความเข$มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา
ชุมชนบ$านนาหว$า ตําบลนาหว$า อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว�า ชุมชนจะเข$มแข็งได$ 
ต$องประกอบไปด$วยประเด็นสําคัญ คือ การเปVนชุมชนเรียนรู$ สมาชิกในชุมชนมีการเรียนรู$ร�วมกัน การ
จัดการชุมชนท่ีดีโดยมีโครงสร$างการบริหารการจัดการตนเอง การพ่ึงตนเองได$และมีการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนจากการมีศักยภาพในชุมชน 

๕. ผลการวิเคราะห�  ระดับความสัมพันธ�ระหว�างระดับสมรรถนะป2จจุบันตามแนว
พระพุทธศาสนาในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งขององค�การบริหารส�วนตําบล กับระดับสภาพชุมชน
เข$มแข็งในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลในป2จจุบัน โดยภาพรวมมีค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�
โดยรวมอยู�ในระดับสูง (r = .๐.๘๖๔) อย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .๐๑ เม่ือพิจารณาเปVนรายด$าน พบว�า 
ด$านท่ีมีค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�อยู�ในระดับสูงมาก  มีจํานวน ๒ ด$าน ได$แก�  สมรรถนะหลักด$านการ
บริการเปVนเลิศ (สังคหวัตถุ ๔) และสมรรถนะหลักด$านการทํางานเปVนทีม (พรหมวิหาร ๔) รองลงมา
คืออยู�ในระดับสูง มี ๒ ด$านได$แก� สมรรถนะหลักด$านการมุ�งผลสัมฤทธิ์ (อิทธิบาท ๔) และ สมรรถนะ
หลักด$านความเข$าใจในองค�กรและระบบงาน (ภาวนา ๔) และระดับปานกลางอีก ๑ ด$าน ได$แก� 
สมรรถนะหลักด$านการยึดม่ันในความถูกต$องและจริยธรรม (ฆราวาสธรรม ๔) จึงยอมรับสมมุติฐาน
ท่ีต้ังไว$ท้ัง ๕ ข$อ ป2จจัยท่ีส�งเสริมและสนับสนุนให$เปVนเช�นนี้อภิปรายได$ว�าในการปฏิบัติงานเพ่ือ
เสริมสร$างให$เกิดความเข$มแข็งของชุมชนของบุคลากรองค�การบริหารส�วนตําบลนั้น นอกจากการมี
ความรู$ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปVนในการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐและ
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท$องถ่ินท่ีดีแล$ว ยังควรประยุกต�การนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาช�วยในการอธิบายและเสริมตัวชี้วัดของสมรรถนะในด$านต�าง ๆ เพ่ือให$เกิดความ
                                                           

๔ รัชการย� วิชชุรังศรี, การศึกษาแนวคิดและตัวช้ีวัดความเข$มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ$านนา
หว$า ตําบลนาหว$า อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห�งชาติ, ๒๕๕๗), หน$า ๘๙. 



 
๓๓๖ 

ชัดเจนในแง�ของการนิยามศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงสามารถทําให$เกิดผลในเชิงบวก
ต�อการให$บริการสาธารณะขององค�การบริหารส�วนตําบล ในประเด็นการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งได$
เปVนอย�างดีอีกด$วย ดังท่ีผลการวิจัย พบว�า สมรรถนะหลักด$านการบริการเปVนเลิศ (สังคหวัตถุ ๔) และ
สมรรถนะหลักด$านการทํางานเปVนทีม (พรหมวิหาร ๔) มีค�าความสัมพันธ�อยู�ในระดับสูงมาก เนื่องจาก
การให$บริการท่ีดี และการทํางานในลักษณะทีม ตามนิยามของมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส�วนท$องถ่ิน เปVนการแสดงออกถึง การเสียสละอุทิศตน ร�วมมือกันในองค�การ ท้ังกาย วาจา เพ่ือ
ปฏิบัติงานเพ่ือสร$างประโยชน�ให$เกิดแก�ชุมชน ด$วยความจริงใจเหมาะสมเสมอต$นเสมอปลาย และมี
การประสานแก$ไขป2ญหาด$วยดี ตามนิยามของหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ และพรหมวิหาร ๔ จึงเปVน
เหตุผลท่ีส�งเสริมให$มีความสัมพันธ�ต�อระดับสภาพชุมชนเข$มแข็งในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบล
สูงท่ีสุด สอดคล$องกับการวิจัยของ สุพรรณี เผ่ือนผาด๕ ท่ีได$วิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู$บริหาร
สถานศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ�เชิงบวกกับประสิทธิผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ โดยด$านความรู$ทาง
วิชาการมีค�าสูงสุด อยู�ในระดับสูงมาก อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ และสอดคล$องกับการ
วิจัยของอรพิณ ประดับมุกข'๖  ท่ีได$วิจัยพบว�าการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสัมพันธ�ในทิศทางบวกกับคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ในกลุ�มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล�างในระดับสูง อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ ๐.๐๑ เช�นกัน  

ในขณะท่ี สมรรถนะหลักด$านการมุ�งผลสัมฤทธิ์ (อิทธิบาท ๔) และสมรรถนะหลักด$านความ
เข$าใจในองค�กรและระบบงาน (ภาวนา ๔) มีค�าความสัมพันธ�รองลงมา เนื่องจากการทํางานโดยมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค�ขององค�การ และความเข$าใจในองค�กรและระบบงานของบุคลากรใน
องค�การบริหารส�วนตําบล ตามนิยามของมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท$องถ่ิน เปVนการ
แสดงออกถึง ความมุ�งม่ันจะสร$างสรรค�พัฒนาผลงานให$ดีหรือให$เกินมาตรฐานท่ีมีอยู� จากพ้ืนฐานของ
ความรักมุ�งม่ันในงาน การลงมือปฏิบัติด$วยป2ญญาสร$างสรรค� และมีการทบทวนแก$ไขข$อบกพร�องเพ่ือ
การพัฒนาอยู� เสมอ (อิทธิบาท ๔) ซ่ึงเกิดจากความสนใจใฝ�รู$ในองค�ความรู$และบริบทชุมชน 
ความสัมพันธ�ของชุมชน เพ่ือพัฒนาความรู$ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด$วยความสร$างสรรค� 
(ภาวนา ๔) จึงเปVนเหตุผลท่ีส�งเสริมให$มีความสัมพันธ�ต�อระดับสภาพชุมชนเข$มแข็งในเขตพ้ืนท่ี
องค�การบริหารส�วนตําบลสูงรองลงมา ในขณะท่ีสมรรถนะหลักด$านการยึดม่ันในความถูกต$องและ
จริยธรรม (ฆราวาสธรรม ๔) มีค�าความสัมพันธ�รองลงมา เนื่องจากการยึดม่ันในความถูกต$องและ
จริยธรรม ตามนิยามของมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท$องถ่ิน เปVนการแสดงออกถึง การ
ครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต$องเหมาะสมท้ังตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม เปVนแนว

                                                           

๕ สุพรรณี เผื่อนผาด, “ความสัมพันธ�ระหว�างคุณลักษณะของผู$บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๑”, วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปrท่ี ๔๓ ฉบับท่ี ๒ (มกราคม 
– เมษายน ๒๕๕๗) : ๖๐๘. 

๖ อรพิณ ประดับมุกข�, “ความสัมพันธ�ระหว�างการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
คุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ในพ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนล�าง”,วารสารวิชาการ Veridian E-
Journal, Silpakorn University, ปrท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘) : ๑๒๘๒. 



 
๓๓๗ 

ปฏิบัติพ้ืนฐานของพนักงานองค�การบริหารส�วนตําบล ท่ีต$องดําเนินการภายใต$กรอบระเบียบและ
กฎหมายอย�างเคร�งครัด ในขณะท่ีบริบทของการบริหารจัดการความเข$มแข็งของชุมชน มักเน$น
ความสัมพันธ�เก้ือกูลในเชิงเครือญาติในชุมชน ซ่ึงบ�อยครั้งท่ีการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งอาจไม�
สามารถทําได$ตามระเบียบและกฎเกณฑ� อันเกิดจากโครงสร$างการบริหารการจัดการตนเองของชุมชน
ท่ีมีลักษณะเฉพาะ สอดคล$องกับการวิจัยของ สมบูรณ' ธรรมลังกา๗ ท่ีได$วิจัยเรื่อง รูปแบบการ
เสริมสร$างความเข$มแข็งของชุมชนโดยใช$ภูมิป2ญญาท$องถ่ินเปVนฐานในจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย
พบว�า ในบริบททางด$านสังคมของชุมชนท่ีเข$มแข็งในจังหวัดเชียงราย เปVนสังคมแบบเครือญาติ มี
โครงสร$างทางสังคมเปVนท้ังแนวราบและแนวต้ัง  

ส�วนป2จจัยท่ีมีผลต�อความเข$มแข็งของชุมชน มีป2จจัยสําคัญคือ กระบวนการเรียนรู$ของชุมชน 
ระบบเครือข�าย ระบบความสัมพันธ�ในชุมชน และภูมิป2ญญาท$องถ่ิน สอดคล$องกับ แอชลีย'๘ ท่ีได$วิจัย
เรื่อง การขับไล�สิ่งชั่วร$ายด$วยพระพุทธเจ$า (Exorcising with Buddha) ผลการวิจัยพบว�า พิธีกรรม
ทางพุทธศาสนาสามารถนําพาผู$ปฏิบัติตามคําสอนไปสู�ความมีชีวิตท่ีดี และเสริมสร$างความเข$มแข็งแก�
ชุมชน ทําให$เกิดความรู$สึกอันเปVนอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู�คณะได$ สอดคล$องกับการวิจัยของ
เรวัฒน' แก�วเก)า๙ ท่ีได$วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ�ระหว�างการดําเนินกิจกรรมตามบทบาทหน$าท่ีของบ$าน 
วัด โรงเรียนกับคุณลักษณะผู$เรียนตามหลักไตรสิกขา โดยรวมมีความสัมพันธ�ทางบวกในทิศทาง
เดียวกัน อยู�ในระดับสูงสอดคล$องกับการวิจัยของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน๑๐ ท่ีพบว�า มีปริมาณ
ความสัมพันธ�ระหว�างความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนา ซ่ึงพบผลอย�างชัดเจนว�า ความสัมพันธ�
นี้มีเปVนปริมาณสูงในผู$ใหญ�ท่ีมีอายุมากกว�า ๔๕ ปr และในนิสิต และตํ่าสุดในกลุ�มนักเรียนมัธยมต$น  

ดังนั้นองคาพยพต�าง ๆ ในองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน ในด$านบุคลากร ซ่ึงอยู�ในวัยผู$ใหญ� จึง
ย�อมจะมีพัฒนาการทางอารมณ� ความคิด มีการปฏิบัติตนเปVนตัวอย�างท่ีดี และย�อมมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกในการบริหารและการปฏิบัติงานโดยใช$หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวข$องมากข้ึนตามไปด$วย 
สอดคล$องกับ พระธรรมโกศาจารย'๑๑ ท่ีได$ให$ความหมายหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาว�า ความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนากับป2ญญาในทางวิทยาศาสตร�เปVนไปในทางเดียวกัน คือส�งเสริมสนับสนุนซ่ึง
กันและกัน ก็จะก�อให$เกิดองค�รวมท่ีสมบูรณ� คือบูรณาการ และเนื่องจากวิทยาศาสตร�ครอบคลุมไปถึง

                                                           

๗ สมบูรณ� ธรรมลังกา, “รูปแบบการเสริมสร$างความเข$มแข็งของชุมชนโดยใช$ภูมิป2ญญาท$องถ่ินเปVนฐานใน
จังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ'ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ๒๕๕๖). 

๘ Ashley, Sean, Exorcising with Buddha : Palaung Buddhism in northern Thailand.  
(Canada : Simon Fraser University, 2004), p. 109. 

๙ เรวัฒน� แก$วเก�า, “ความสัมพันธ�ระหว�างการดําเนินกิจกรรมตามบทบาทหน$าท่ีของบ$าน วัด โรงเรียน กับ
คุณลักษณะผู$เรียน ตามหลักไตรสิกขาฯ”, วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University, ปrท่ี 
๗ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม– สิงหาคม ๒๕๕๗) : ๘๓๓-๘๓๔. 

๑๐ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ความเช่ือและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาของคนไทย:  การปลูกฝ2งอบรมและ
คุณภาพชีวิต ,  รายงานการวิจัย ,  (กรุ ง เทพมหานคร :  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� ,๒๕๕๓) ,  
หน$า ๗. 

๑๑พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร'สมัยใหม), 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน$า ๔๙. 



 
๓๓๘ 

ศาสตร�สมัยใหม� ท่ีอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร�สร$างระบบความรู$ข้ึนมา เช�น ครุศาสตร� มนุษยศาสตร� 
สังคมศาสตร� เราจึงสามารถบูรณาการพระพุทธศาสนาเข$ากับศาสตร�สมัยใหม�ได$ 

๖. ผลการวิเคราะห� ตัวแปรพยากรณ�ป2จจัยสนับสนุนท่ีมีผลต�อสมรรถนะป2จจุบันตามแนว
พระพุทธศาสนาขององค�การบริหารส�วนตําบล  กับระดับสภาพชุมชนเข$มแข็งในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนล�าง โดยการวิเคราะห�การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple regression 
Analysis) มีความสัมพันธ�เชิงเส$นตรง ๓ ด$าน ได$แก� สมรรถนะหลักด$านการทํางานเปVนทีม (พรหม
วิหาร ๔)  สมรรถนะหลักด$านการบริการเปVนเลิศ (สังคหวัตถุ ๔) และสมรรถนะหลักด$านการมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ (อิทธิบาท ๔) และตัวแปรพยากรณ�ท่ีดีท่ีสุดท่ีถูกเลือกเข$ามาก�อนคือ สมรรถนะหลักด$าน
การทํางานเปVนทีม (พรหมวิหาร ๔)  อภิปรายได$ว�า เม่ือบุคลากรปฏิบัติตามสมรรถนะหลักด$านการ
ทํางานเปVนทีม (พรหมวิหาร ๔)  เพียงอย�างเดียว มีผลทําให$สภาพชุมชนเข$มแข็ง เพ่ิมข้ึน ร$อยละ  
๖๕.๕ เม่ือปฏิบัติตามสมรรถนะหลักด$านการทํางานเปVนทีม (พรหมวิหาร ๔)  คู�กับ สมรรถนะหลัก
ด$านการบริการเปVนเลิศ (สังคหวัตถุ ๔) มีผลทําให$สภาพชุมชนเข$มแข็ง  เพ่ิมข้ึน ร$อยละ ๗๓.๓ และ
เม่ือมีการปฏิบัติตามสมรรถนะหลักด$านการทํางานเปVนทีม (พรหมวิหาร ๔)  สมรรถนะหลักด$านการ
บริการเปVนเลิศ (สังคหวัตถุ ๔) และสมรรถนะหลักด$านการมุ�งผลสัมฤทธิ์ (อิทธิบาท ๔) ท้ัง ๓ ด$าน
ควบคู�กัน จะมีผลทําให$ระดับสภาพชุมชนเข$มแข็ง เพ่ิมข้ึนร$อยละ ๗๘.๐ (๖๕.๕, ๗๓.๓ และ ๗๘.๐ 
ตามลําดับ)โดยในส�วนของการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีส�งผลต�อระดับสมรรถนะ 
และสามารถนําไปพยากรณ� ได$ ถึงระดับชุมชนเข$มแข็งได$นั้ น  สอดคล$อง กับการวิจัยของ 
สุขสันต' จันทะโชโต๑๒ ท่ีพบผลการวิจัยโดยการวิเคราะห�ป2จจัย พบว�า ป2จจัยท่ีมีผลต�อการดําเนินชีวิต
ตามวิถีสังคมชาวพุทธ : กรณีศึกษาการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประกอบด$วย ๒ ป2จจัย คือ ๑ ป2ญหาการครองตนเพ่ือความสุขในชีวิต และป2จจัย
ท่ี ๒ เรียกว�าป2ญหาคุณธรรมในการครองตนซ่ึงส�งผลให$มีค�าเฉลี่ยเปVนป2ญหาหรือปฏิบัติไม�ได$ คือ ทํา
การโดยใช$ป2ญญา สุภาพ ไม�ด้ือด$าน ยินดีรับฟ2งผู$อ่ืน เสง่ียมงาม รักความประณีต สะอาด เรียบร$อย 
พูดจาน�าฟ2ง กายก็อ�อนโยนไม�หยาบคาย และประพฤติดี มีวินัย ต้ังอยู�ในศีล ๕ 

ผลการวิเคราะห�ดังกล�าวจึงยืนยันความสําคัญของการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป
ประยุกต�ใช$ เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะได$ในเชิงประจักษ�ในหลากหลายบริบทตามสถานการณ�อีกด$วย 
 

๕.๒.๒ หลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะองค'การบริหารส)วนตําบลในการ
เสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง สามารถอภิปรายผลได� ดังนี้ 

พบว�า การพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง มี
ความสอดคล$องกับจุดมุ�งหมายของการปกครองส�วนท$องถ่ินในทัศนะพระพุทธศาสนา หรืออาจเรียกได$
ว�า การปกครองส�วนท$องถ่ินวิถีพุทธ การพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล เปVนหลักการท่ี
เอ้ือต�อการพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน เพ่ือเป�าหมายสูงสุดท่ีสอดรับกับความหมายและแนวคิด
ตามจุดมุ�งหมายการก�อต้ังองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินโดยพบว�า ด$านท่ีมีค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�อยู�
                                                           

๑๒ สุขสันต� จันทะโชโต, “ป2จจัยท่ีมีผลต�อการดําเนินชีวิตตามวิถีสังคมชาวพุทธ : กรณีศึกษาการดําเนิน
ชีวิตตามหลักพุทธศาสนาของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร'
ปริทรรศน', ปrท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙) : ๑๐๙-๑๒๒. 



 
๓๓๙ 

ในระดับสูงมาก  มีจํานวน ๒ ด$าน ได$แก�  สมรรถนะหลักด$านการบริการเปVนเลิศ (สังคหวัตถุ๔) และ
สมรรถนะหลักด$านการทํางานเปVนทีม (พรหมวิหาร๔) เปVนป2จจัยภายในท่ีเอ้ือต�อประโยชน�แก�
ประชาชนผู$ได$รับผลจากการพัฒนา ทําให$บุคลากรและพนักงานส�วนท$องถ่ินในองค�การบริหารส�วน
ตําบลเปVนผู$มีจิตสํานึกสาธารณะ และประพฤติตนโดยมุ�งหวังประโยชน�สาธารณะ เห็นแก�ประโยชน�
ส�วนรวมช�วยเหลือประสานรอยร$าวหรือคลี่คลายแก$ไขข$อขัดแย$งท่ีเกิดข้ึนในองค�กรเอ้ือต�อการ
ประสานและส�งเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีม  เพ่ือสนับสนุนการทํางานร�วมกันให$มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
มุ�งพัฒนาชุมชนด$วยความเสมอภาคเท�าเทียมกันโดยปราศจากอคติสอดคล$องกับการวิจัยของ  
พัชรี ชํานาญศิลปi๑๓ ท่ีได$วิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผู$นําเชิงพุทธของผู$บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขต
ภาคเหนือตอนล�าง ผลการวิจัยพบว�า การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู$นําเชิงพุทธ
ของผู$บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนล�าง การประยุกต�ใช$หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กับภาวะผู$นํานี้ ต$องมีทักษะด$านมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี สามารถประสานงานดี มีบุคลิกภาพ มีจิตใจ
กว$างขวาง รู$จักยอม ให$อภัย ใส�ใจแก$ป2ญหา พร$อมมีข$อเสนอแนะ เปVนกัลยาณมิตร ผู$บริหารควรยึด
หลักพรหมวิหาร ๔ ควบคู�กับหลักอิทธิบาท ๔ 

รองลงมาคืออยู�ในระดับสูง มี ๒ ด$านได$แก� สมรรถนะหลักด$านการมุ�งผลสัมฤทธิ์ (อิทธิบาท
๔) และ สมรรถนะหลักด$านความเข$าใจในองค�กรและระบบงาน (ภาวนา ๔) และระดับปานกลางอีก 
๑ ด$าน ได$แก� สมรรถนะหลักด$านการยึดม่ันในความถูกต$องและจริยธรรม (ฆราวาสธรรม๔)เปVนป2จจัย
ภายในท่ีเอ้ือต�อบุคลากรและพนักงานส�วนท$องถ่ินในองค�การบริหารส�วนตําบล ให$ดํารงตนอยู�ได$ด$วย
การรู$จักการเสียสละเพ่ือความสงบสุขของตนเอง สังคม ครอบครัว และประโยชน�ส�วนรวมเอ้ือต�อการ
บริหาร การปฏิบัติงาน และงานบริการ ให$เปVนไปได$อย�างมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล
สอดคล$องกับการวิจัยของ ปกรณ' มหากันธา๑๔ ท่ีได$วิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนการบริหารองค�กร
ปกครองส�วนท$องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ ผลการวิจัยพบว�า ในการบริหารองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน 
จําแนกหลักพุทธธรรมและหลักธรรรมาภิบาลกลุ�มผู$บริหาร มีความเห็นเก่ียวกับรูปแบบและ
กระบวนการบริหารองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ ระดับเกณฑ�ประเมิน อยู�ในระดับ
มากทุกรายการ เรียงลําดับจากมากไปหาน$อย ได$แก� หลักอิทธิบาท ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพรหม
วิหาร ๔ หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความคุ$มค�า หลักความรับผิดชอบ 
หลักการมีส�วนร�วม และน$อยท่ีสุด คือ หลักความโปร�งใสตามลําดับ 

 
 
 

                                                           

๑๓ พัชรี ชํานาญศิลป , “การพัฒนาภาวะผู$นําเชิงพุทธของผู$บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ
ตอนล�าง”, วิทยานิพนธ'พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๑๔ ปกรณ� มหากันธา, “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ”, 
วิทยานิพนธ'พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 
๓๔๐ 

๕.๒.๓ แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค'การบริหารส)วนตําบลใน
การเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็งสามารถอภิปรายผลได� ดังนี้ 

จากการวิเคราะห�ความคิดเห็นจากผู$ให$ข$อมูลสําคัญ และแนวทางการพัฒนาซ่ึงได$รับการ
ยืนยันแนวทางจากการสนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion) และการวิจัยเชิงปริมาณด$วยการ
วิเคราะห�สถิติเชิงอนุมานข้ันสูง พบว�า ระดับสมรรถนะตามแนวพระพุทธศาสนาท่ีจําเปVนต�อองค�การ
บริหารส�วนตําบล ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งจากตัวแปรสมรรถนะหลัก ท่ีต$องพัฒนา
ประกอบด$วย ๕ สมรรถนะหลัก ๒๔ สมรรถนะย�อย และ ๘๑ แนวทางการพัฒนา 

โดยสมรรถนะหลักท่ีมีความจําเปVนต$องได$รับการพัฒนาเปVนลําดับแรก ได$แก� สมรรถนะหลัก
ด$านความเข$าใจในองค�กรและระบบงาน (Organizational Awareness)แสดงให$เห็นว�าบุคลากร
ระดับสูงผู$ตอบแบบสอบถาม คือปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล มีความต$องการให$บุคลากรในทุก
ระดับขององค�การบริหารส�วนตําบล มีความเข$าใจในองค�การและระบบงานขององค�การบริหารส�วน
ตําบล แสดงให$เห็นว�า การท่ีบุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบล ควรต$องมีความรู$ความสามารถ 
และมีความขวนขวาย สนใจใฝ�รู$ เพ่ือสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรู$ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติงานท่ีได$รับมอบหมาย ซ่ึงอาจเปVนเพราะสถานการณ�ป2จจุบันในพ้ืนท่ีบริการขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลมีโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนางานด$านเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู�
เสมอตามกระแสของการพัฒนาในยุคโลกาภิวัฒน� และเทคโนโลยีการสื่อสารสังคมในเชิง
อิเล็กทรอนิกส� รวมถึงจากบริบทด$านป2ญหาคุณธรรมจริยธรรม   ส�งผลให$เกิดโอกาสใหม� ๆ ท่ีท$าทาย
ให$บุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบล ต$องปรับตัวเพ่ือสร$างนวัตกรรมการบริการท่ีดี และสามารถ
สนองตอบต�อความต$องการและแก$ไขป2ญหาของชุมชนได$อย�างท่ัวถึงจากการพัฒนาตนเองอย�าง
ต�อเนื่อง โดยมุ�งเน$นคุณธรรมจริยธรรม และการประยุกต�ใช$ความรู$เชิงวิชาการรวมถึงเทคโนโลยีต�างๆ
เข$ากับการปฏิบัติงานให$เกิดผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงสอดคล$องกับ ยุทธศาสตร�การพัฒนาข$าราชการส�วนท$องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐๑๕ ยุทธศาสตร�ท่ี ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�สร$างทักษะและพัฒนา
ข$าราชการส�วนท$องถ่ินในรูปแบบต�าง ๆ โดยใช$การปลูกจิตสํานึกผ�านพระราชกรณียกิจ พระราชจริย
วัตร และพระบรมราโชวาท การกําหนดหลักสูตรฝqกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก�
ข$าราชการทุกระดับ การสร$างศูนย�กลางในการวิจัย สํารวจ ให$คําปรึกษาแนะนําและข$อมูลข�าวสาร
ด$านธรรมาภิบาล การพัฒนาและปฐมนิเทศข$าราชการอย�างเข$มข$น รวมไปถึงการกําหนดหลักสูตร
ฝqกอบรมและโครงการพัฒนาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน และสู�มาตรฐานสากล และยุทธศาสตร�ท่ี ๔ 
: การสร$างการมีส�วนร�วมในระบบสนับสนุนและโครงสร$างพ้ืนฐานทางด$านคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล โดยเป�ดโอกาสให$ข$าราชการเข$าไปมีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายและกฎระเบียบ และ
เป�ดให$ประชาชน และหน�วยงานอ่ืนเข$ามามีส�วนร�วมและการติดตามสถานการณ�การทํางานขององค�กร
ปกครองส�วนท$องถ่ิน 

สําหรับสมรรถนะท่ีมีความต$องการพัฒนาท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่ากว�าสมรรถนะอ่ืนได$แก� สมรรถนะ
หลักด$านการยึดม่ันในความถูกต$องและจริยธรรม (Integrity) แสดงให$เห็นว�าบุคลากรในองค�การ
บริหารส�วนตําบล ยังคงสามารถปฏิบัติหน$าท่ีเพ่ือเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งโดยยึดระเบียบและ
                                                           

๑๕ สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท#องถ่ิน, ยุทธศาสตร
พัฒนาข�าราชการ
ส�วนท�องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๖), หน#า ๒. 



 
๓๔๑ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข$องได$อย�างมีประสิทธิภาพสอดคล$องกับการวิจัยของ พระครูโกศลวชิรกิจ๑๖ท่ีได$วิจัย
เรื่องกลยุทธ�พัฒนาทรัพยากรมนุษย�เชิงพุทธขององค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินจังหวัดกําแพงเพชร 
ผลการวิจัยพบว�า ด$านสีลภาวนา มีค�าเฉลี่ยโดยรวม ซ่ึงอยู�ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปVนรายข$อ 
พบว�า การส�งเสริมให$บุคลากรมีจริยธรรมท่ีดีงาม มีค�าเฉลี่ยสูงสุด อยู�ในระดับมาก และการชี้แจงให$
บุคลากรตระหนักถึงการมีส�วนร�วมในการทํางานมีค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับมากเช�นกัน 

จากการวิเคราะห�ความคิดเห็นจากผู$ให$ข$อมูลสําคัญ และแนวทางการพัฒนาซ่ึงได$รับการ
ยืนยันแนวทางจากการสนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion) และการวิจัยเชิงปริมาณด$วยการ
วิเคราะห�สถิติเชิงอนุมานข้ันสูง พบว�า ตัวแปรสมรรถนะหลัก จากท้ัง ๕ ด$าน ท่ีมีค�าดัชนี PNIModified 
เท�ากับหรือมากกว�าค�าเฉลี่ย PNIModified ของแต�ละด$าน ซ่ึงแสดงให$เห็นถึงความต$องการจําเปVน พบว�า
มีจํานวน ๓ ด$านสมรรถนะหลัก ได$แก� ๑.สมรรถนะหลักด$านความเข$าใจในองค�กรและระบบงาน 
(Organizational Awareness) ๒.สมรรถนะหลักด$านการบริการเปVนเลิศ (Service Mind) และ ๓.
สมรรถนะหลักด$านการทํางานเปVนทีม (Teamwork) ซ่ึงสอดคล$องกับงานวิจัยของ เอนก เทียนบูชา๑๗

ท่ีได$ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะหลักเพ่ือเตรียมคนเข$าสู�งาน ผลการวิจัยพบว�าสามารถ
กําหนดสมรรถนะหลักแบ�งเปVน ๓ ด$าน ด$านละ ๓ องค�ประกอบ รวมเปVน ๙ องค�ประกอบ ๒๙ หน�วย
สมรรถนะ และ๑๒๕ หน�วยสมรรถนะย�อย ได$แก�สมรรถนะเพ่ือการดํารงชีวิตประกอบด$วยการพัฒนา
อาชีพ สัญลักษณ�ในชีวิต สุขวิถีและชีวิตพอเพียง สมรรถนะหลักเพ่ือการทํางานประกอบด$วยการ
แก$ป2ญหา การทํางานร�วมกับผู$ อ่ืน และการพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่องและสมรรถนะพ้ืนฐาน
ประกอบด$วยการสื่อสาร การพัฒนาสมรรถนะหลักเพ่ือเตรียมคนเข$าสู�งานและจากผลการวิจัยความ
ต$องการจําเปVน สอดคล$องกับ ภิญญดา ชูก�อนทอง๑๘ท่ีพบว�าควรสนับสนุนให$พนักงานองค�การบริหาร
ส�วนตําบลทุกระดับ ทุกตําแหน�ง มีโอกาสเข$ารับการฝqกอบรม ไม�ว�าจะเปVนเรื่องเก่ียวกับทักษะการ
ปฏิบัติงานตามสายงานนั้นๆ ระเบียบกฎหมายใหม�ๆ ท่ีต$องใช$ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปVนการพัฒนา
ความรู$เพ่ิมเติมเพ่ิมพูนความรู$ ให$สามารถนํามาประยุกต�ใช$ในการทํางาน ซ่ึงสอดคล$องกับ บุษกร 
วัฒนบุตร๑๙ ท่ีพบว�าการสร$างและพัฒนาทุนมนุษย�ในองค�กรเอกชน ในมิติของความมุ�งม่ัน การทํางาน
หนัก การมองอนาคตเด�นชัด ความรับผิดชอบ การประสานงาน การมีจิตนวัตกรรม ความชํานาญ 
ความซ่ือสัตย� ความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย และการจัดการท่ีดี ทันกาล มีกําไรสูง จะมีแนวโน$ม
ส�งผลให$การพัฒนาทุนมนุษย�ในองค�กรฯ สูงข้ึน 

                                                           
๑๖ พระครูโกศลวชิรกิจ, “กลยุทธ�พัฒนาทรัพยากรมนุษย�เชิงพุทธขององค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินจังหวัด

กําแพงเพชร”, วารสาร มจร สังคมศาสตร'ปริทรรศน', ปrท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙) : ๕๗-๖๙. 
๑๗ เอนก เทียนบูชา, “การพัฒนาสมรรถนะหลักเพ่ือเตรียมคนเข#าสู งาน”, วิทยานิพนธ
ครุศาสตร


อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล#าพระนครเหนือ, ๒๕๕๒). 
๑๘ ภิญญดา ชูก#อนทอง, “การพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานส วนตําบลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การบริการสาธารณะขององค@การบริหารส วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี”, วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
Silpakorn University, ปrท่ี ๗ ฉบับท่ี๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๗) : ๔๑๓. 

๑๙ บุษกร วัฒนบุตร, การนําพุทธญาณวิทยา (ไตรสิกขา) และตัวแบบ KSM เพ่ือสร#างและพัฒนาทุนมนุษย@
ในองค@กรมหาชน, วิทยานิพนธ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ@ ในพระบรมราชูปถัมภ@, ๒๕๕๔). 



 
๓๔๒ 

และจากผลการวิจัยข$างต$น พบว�าสมรรถนะหลักท่ีนํามาพัฒนาท้ัง ๕ ด$านนั้น เปVนสมรรถนะ
ท่ีมีความต$องการจําเปVนได$รับการพัฒนาสูงจากมากไปน$อยตามลําดับ ประกอบด$วย สมรรถนะย�อย 
๒๔ สมรรถนะ ซ่ึงผู$วิจัยนํามากําหนดเปVนแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 
ผลการนําเสนอแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค'การบริหารส)วน

ตําบลในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง 
จากการวิจัยและวิเคราะห�ความต$องการจําเปVนในการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วน

ตําบลในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งตามแนวพระพุทธศาสนา ในป2จจุบัน ทําให$สามารถยืนยันตัวแปร
ท่ีสอดคล$องกับการวิเคราะห�เชิงเอกสารของผู$วิจัย รวมถึงจากการวิเคราะห�ความคิดเห็นจากผู$ให$
ข$อมูลสําคัญ และแนวทางการพัฒนาซ่ึงได$รับการยืนยันแนวทางจากการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) ถือได$ว�าสมรรถนะดังกล�าว เปVนแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ
องค�การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งโดยประกอบด$วย ๕ สมรรถนะหลัก ๒๔ 
สมรรถนะย�อย และ ๘๑ แนวทางการพัฒนา โดยในแต�ละสมรรถนะมีความสัมพันธ�กันกับสภาพความ
เข$มแข็งของชุมชนจากการวิจัยเรียงลําดับความต$องการจําเปVนในการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหาร
ส�วนตําบลในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งตามแนวพระพุทธศาสนา ดังกล�าวนั้น ก็เพ่ือให$ได$ข$อมูลท่ีมี
ความสอดคล$องกับบริบทสภาพป2ญหาป2จจุบันในพ้ืนท่ีจริงท่ีทําการวิจัย และสามารถนําสมรรถนะมา
กําหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือให$บุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบล สามารถสร$างความเข$มแข็งให$
เกิดข้ึนแก�ชุมชน ได$อย�างมีผลสัมฤทธิ์ สอดคล$องกับการวิจัยของ เอนก เทียนบูชา๒๐ ได$วิจัยพบว�า 
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีเหมาะสม ต$องทําการวิเคราะห� ออกแบบ การพัฒนา การนําไป
ปฏิบัติ และการประเมินผล โดยส�วนประกอบท่ีสําคัญของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักคือ การ
กําหนดคําอธิบายสมรรถนะหลัก การกําหนดระดับของสมรรถนะหลักซ่ึงสอดคล$องกับการวิจัยของ 
คําพันธ' อัครเนตร ท่ีได$วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักพุทธ
ธรรม พบว�า ผู$เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล$องมากท่ีสุดในประเด็นเรื่องการให$ความสําคัญสูงสุดใน
พระธรรม และในประเด็นเรื่อมนุษย�ประเสริฐได$ด$วยการพัฒนาตน และการตรวจสอบรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักพุทธธรรม โดยการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) พบว�า รูปแบบมีความเหมาะสมและสอดคล$องกับการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม
หลักพุทธธรรม และผู$เชี่ยวชาญได$เสนอและปรับปรุงองค�ประกอบให$มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน๒๑ โดย
แนวทางพัฒนาชุมชนเข$มแข็งโดยมุ�งพัฒนาจากภายในองค�การบริหารส�วนตําบลเองนั้นสอดคล$องกับ
การวิจัยของ สมบูรณ' ธรรมลังกา๒๒ ท่ีได$วิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร$างความเข$มแข็งของชุมชนโดย

                                                           

๒๐ เอนก เทียนบูชา, “การพัฒนาสมรรถนะหลักเพ่ือเตรียมคนเข#าสู งาน”, วิทยานิพนธ
ครุศาสตร

อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล#าพระนครเหนือ, ๒๕๕๒). 

๒๑คําพันธ@ อัครเนตร, “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพนฐานตามหลักพุทธธรรม”, วารสาร
ศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปJท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๐) : ๑๐-๑๓. 

๒๒สมบูรณ� ธรรมลังกา, “รูปแบบการเสริมสร$างความเข$มแข็งของชุมชนโดยใช$ภูมิป2ญญาท$องถ่ินเปVนฐานใน
จังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ'ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ๒๕๕๖). 



 
๓๔๓ 

ใช$ภูมิป2ญญาท$องถ่ินเปVนฐานในจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว�า ในบริบททางด$านสังคมของชุมชนท่ี
เข$มแข็งในจังหวัดเชียงราย มีป2จจัยสําคัญคือ กระบวนการเรียนรู$ของชุมชน ระบบเครือข�าย ระบบ
ความสัมพันธ�ในชุมชน และภูมิป2ญญาท$องถ่ิน และจากการวิจัยของผู$วิจัยดังกล�าวมา จึงสามารถเสนอ
แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร$างชุมชน
เข$มแข็ง ท้ัง ๕ ด$านสมรรถนะ เรียงตามลําดับท่ีมีความต$องการจําเปVนในป2จจุบัน ดังนี้ 

 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ี ๑ สมรรถนะหลักด�านความเข�าใจในองค'กรและระบบงาน 
ประกอบด$วย ๓ สมรรถนะย�อย คือ ๑) มีการสนับสนุนส�งเสริมให$มีการนําวิชาการ ความรู$ 

หรือเทคโนโลยีใหม� ๆ ประกอบด$วย ๒ แนวทางการพัฒนา ๒) การนําความรู$ เทคโนโลยีและองค�
ความรู$ใหม� ๆ มาพัฒนางาน อย�างต�อเนื่อง ประกอบด$วย ๕ แนวทางการพัฒนา  และ ๓) มีการ
สนับสนุน ชมเชย เม่ือมีผู$แสดงออกถึงความมุ�งม่ันท่ีจะพัฒนางานด$านการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง 
ประกอบด$วย ๔ แนวทางการพัฒนา โดยในแต�ละสมรรถนะย�อยมีความสัมพันธ�กัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๑.๑ 

มีการสนับสนนุส งเสริมให#มกีารนํา
วิชาการ ความรู# หรอืเทคโนโลยีใหม  ๆ 
มาประยุกต@ใช# ในการเสริมสร#างชุมชน

เข#มแข็ง 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ี ๑ สมรรถนะหลักด�านความเข�าใจในองค
กรและระบบงาน 
 

๑.๑.๑ ผู#บริหารสร#างการตระหนักให#บุคลากร เห็นถึงคุณค าของการนําเทคโนโลยีใหม มา
ประยุกต@ใช#เพ่ือเสริมสร#างชุมชนเข#มแข็ง ที่จะเกิดกับตัวเองและชุมชน ด#วยการสร#าง
แรงจูงใจ (จิต) 
๑.๑.๒ ผู#บริหารส งเสริมให#บุคลากร อบต. พัฒนาตนเอง โดยการเข#าร วมประชุมอบรม
สัมนาให#ความรู#ด#านชุมชนเข#มแข็งอย างต อเนื่อง เพ่ือติดตามพัฒนางานในชุมชนได# 
(ปQญญา) 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๑.๒ 

การนําความรู# เทคโนโลยีและองค@
ความรู#ใหม  ๆ มาพัฒนางานด#านการ

เสริมสร#างชุมชนเข#มแข็ง อย าง
ต อเนื่อง 

๑.๒.๑ บุคลากร วเิคราะห@บริบทของชุมชน เพ่ือนํามาใช#ให#เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที ่
อบต. (ศีล) 
๑.๒.๒ ผู#บริหาร พัฒนาสภาพแวดล#อมใน อบต. ให#เอื้อต อการเรียนรู#วิถีชวีิตชุมชน (กาย) 
๑.๒.๓ บุคลากรประยุกต@ใช#เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการสร#างชุมชนเข#มแข็ง โดยมีผลงานเชิง
ประจักษ@ และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู#ใน อบต. (ปQญญา) 
๑.๒.๔ ผู#บริหารส งเสริมให#เกิดความร วมมอืจากทุกส วนงานใน อบต. ในการออกแบบ
วิธีการพัฒนางานด#านเสริมสร#างชุมชนเข#มแข็ง (ศีล) 
๑.๒.๕ ผู#บริหารส งเสริมให#มกีารติดตามแผนงานโดยการประชุมประจําเดือน การเย่ียม
ชุมชน และสรุปผลการปฏิบัติงานทุกครึ่งปJงบประมาณ (จิต) 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๑.๓ 

มีการสนับสนนุ ชมเชย เมื่อมีผู#
แสดงออกถึงความมุ งมัน่ทีจ่ะพัฒนา
งานด#านการเสรมิสร#างชุมชนเข#มแข็ง 

๑.๓.๑ ผู#บริหารตอบสนองและสนับสนุนความต#องการของบุคลากร อบต. ในการส งเสรมิ
พัฒนางานด#านเสริมสร#างชุมชนเข#มแข็ง อย างสม่ําเสมอ (กาย) 
๑.๓.๒ ผู#บริหารส งเสริมบุคลากรในการทําผลงานด#านเสรมิสร#างชุมชนเข#มแข็ง เพ่ือ
ประเมนิให#ดํารงตําแหน งในระดับที่สูงขึน้ (จิต) 
๑.๓.๓ หน วยงานทีเ่กี่ยวข#องหรือผู#บริหาร สร#างระบบตัวช้ีวัดและการประเมนิยกย อง
ภายใน อบต. เพ่ือให#กําลังใจแก บุคลากรดีเด นในด#านเสริมสร#างชุมชนเข#มแข็ง (ศีล) 
๑.๓.๔ ผู#บริหารสร#างสรรค@การประเมินผลงานเชิงบวก มกีารช่ืนชม ยกย อง ส งเสริมให#
บุคลากรประกวดผลงานด#านชุมชนเข#มแข็งในโอกาสต าง ๆ (ปQญญา) 

แผนภาพท่ี ๕.๑ แสดงความสัมพันธ@ของแนวทางพุทธบูรณาการ 
เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค@การบริหารส วนตําบลในการเสริมสร#างชุมชนเข#มแข็ง : 
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ี ๑ สมรรถนะหลักด#านความเข#าใจในองค@กรและระบบงาน 



 
๓๔๔ 

สําหรับสมรรถนะหลักด$านความเข$าใจในองค�กรและระบบงาน มีความจําเปVนต$องได$รับการ
พัฒนาอย�างมาก เนื่องจากความเปVนไปได$ในเรื่องของป2จจัยทางการบริหารเพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลขององค�การบริหารส�วนตําบล ท่ีมีงบประมาณและอัตราบุคลากรท่ีจํากัด ในขณะท่ีมีพ้ืนท่ี
ให$บริการกว$างขวาง และขาดการพัฒนาบุคลากรด$านการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังท่ี สถาพร  
แสงสุโพธิ์๒๓ ได$วิจัยการพัฒนาแนวทางการประยุกต�ใช$เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค�การ
บริหารส�วนตําบล พบว�าองค�การบริหารส�วนตําบล ยังมีป2ญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู$ 
ความเข$าใจด$านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรขาดการฝqกอบรมอย�างเปVนระบบ ซ่ึงควรมีการกําหนด
นโยบายด$านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาบุคลากร ให$มีความรู$ ความสามารถและทักษะ ด$าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และควรดําเนินการอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให$การให$บริการสาธารณะด$านการ
เสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งแก�ประชาชนเปVนไปได$อย�างท่ัวถึงทุกชุมชน ซ่ึงสอดคล$องกับการวิจัยของ 
ปกรณ' มหากันธา๒๔ ท่ีได$วิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนการบริหารองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินเชิง
พุทธบูรณาการ ผลการวิจัยพบว�า การพัฒนาต$องมุ�งเพ่ือให$เกิดประโยชน�ตน (องค�กร) เกิดประโยชน�
ผู$อ่ืน (ประชาชน) และเกิดประโยชน�แก�ท้ังสองฝ�าย สามารถเปVนต$นแบบและเปVนแบบอย�างท่ีดีให$แก�
องค�กรอ่ืนๆ ต�อไป เพ่ือให$เกิดกระบวนการบริหารองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการและ
สอดคล$องกับการวิจัยของ ประพันธ' นึกกระโทก๒๕ ท่ีได$วิจัยเรื่อง ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู$สู�
องค�กรชุมชนพ่ึงพาตนเองอย�างยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง ผลการวิจัยพบว�ามีการนํา
หลักพุทธธรรมมาประยุกต�ใช$ โดยองค�กรชุมชนมีการใช$แบบอัตโนมัติ รูปแบบการประยุกต�ใช$หลักอปริ
หานิยธรรมมีลักษณะของการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู$ ตกลงระเบียบข$อกติกาท่ีชุมชนกําหนดข้ึน
ร�วมกัน และร�วมใจปฏิบัติตามข$อตกลงอย�างพร$อมเพรียง อีกท้ังให$ความสําคัญกับสมาชิกอ่ืน ๆ ท้ัง 
เด็ก สตรี คนชรา ให$ความเคารพนับถือในคุณธรรม รวมถึงพระสงฆ� เจ$าหน$าท่ีหน�วยงานท่ีให$การ
สนับสนุนด$วยความเสมอภาค 

 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ี ๒ สมรรถนะหลักด�านการทํางานเป7นทีม  
ประกอบด$วย ๕ สมรรถนะย�อย คือ ๑) การช�วยเหลือประสานรอยร$าว หรือคลี่คลายแก$ไขข$อ

ขัดแย$งท่ีเกิดข้ึนอย�างสร$างสรรค� ประกอบด$วย ๔ แนวทางการพัฒนา ๒) การชมเชยส�งเสริมขวัญ
กําลังใจ ประกอบด$วย ๔ แนวทางการพัฒนา  ๓) การประสานและส�งเสริมสัมพันธภาพอันดี 
ประกอบด$วย ๓ แนวทางการพัฒนา ๔) มีจิตสํานึกความเปVนหนึ่งเดียวขององค�กร ประกอบด$วย ๔ 

                                                           

๒๓ สถาพร แสงสุโพธ์ิ, การพัฒนาแนวทางการประยุกต@ใช#เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค@การ
บริหารส วนตําบล, รายงานการวิจัย, (สํานักวิจัยและส งเสริมวิชาการการเกษตร : มหาวิทยาลัยแม โจ#, ๒๕๕๕), หน#า 
๗๒. 

๒๔ ปกรณ� มหากันธา, “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ”, 
วิทยานิพนธ'พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๒๕ ประพันธ� นึกกระโทก, “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู$สู�องค�กรชุมชนพ่ึงพาตนเองอย�างยั่งยืน ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง”, วิทยานิพนธ'พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 
๓๔๕ 

แนวทางการพัฒนา และ ๕) มีการชื่นชมส�งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานขององค�กรชุมชนท่ีประสบ
ความสําเร็จ ประกอบด$วย ๔ แนวทางการพัฒนา  โดยในแต�ละสมรรถนะย�อยมีความสัมพันธ�กัน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๒.๑ 

การช วยเหลือประสานรอยร#าว หรอื
คล่ีคลายแก#ไขข#อขัดแย#งที่เกิดขึน้ 

อย างสร#างสรรค@ฯ 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ี ๒ สมรรถนะหลักด�านการทํางานเป:นทีม 

๒.๑.๑ ผู#บริหารส งเสริมให#บุคลากรเปTนผู#มคีวามรู#เกี่ยวกับการทํางานเปTนทีม โดยผ านการ
ฝVกอบรม กิจกรรม และอืน่ ๆ (กรณุา) 
๒.๒.๒ ผู#บริหารมทีักษะการส่ือสารเชิงบวก มีความชัดเจนในการสร#างความเข#าใจและ
การส่ือสารมาตรฐานการปฏิบัติงานให#บุคลากร (อเุบกขา) 
๒.๒.๓ ทุกฝWายมุ งแก#ปQญหาร วมกนัเชิงบวก โดยไม พูดถึงความล#มเหลวของการพัฒนา 
(อุเบกขา) 
๒.๒.๔ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย างเปXดเผยและเช่ือถอืได# มุ งแก#ไขปQญหาที่สาเหตุ 
โดยให#ชุมชนมีส วนร วมในการแก#ไขให#คําแนะนํา (กรุณา) 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๒.๒ 

การชมเชยส งเสริมขวัญกําลังใจ ใน
การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ

เพ่ือการเสริมสร#างชุมชนเข#มแข็ง  
ให#บรรลุผล 

๒.๒.๑ ผู#บริหารเสริมสร#างวัฒนธรรมองค@การที่ดีในการทํางาน (เมตตา) 
๒.๒.๒ ผู#บริหารส งเสริมให#บุคลากร อบต. ทุกส วนงาน นําองค@ความรู#และประสบการณ@
การเสริมสร#างชุมชนเข#มแข็ง มาพัฒนาคุณภาพการทํางาน หรืองานอื่นที่ได#รับมอบหมาย 
(กรุณา) 
๒.๒.๓ ผู#บริหารสร#างแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร อบต. (มุทติา) 
๒.๒.๔ หน วยงานทีเ่กี่ยวข#อง สร#างตัวช้ีวัดและระบบรางวลัใน อบต.เพ่ือส งเสริมการ
ทํางานเปTนทมี (มุทติา) 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๒.๓ 

การประสานและส งเสริมสัมพันธภาพ
อันดี เพ่ือโน#มน#าวให#ผู#เกี่ยวข#อง

ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการฯ  
ให#ได#ผลสําเร็จ 

๒.๓.๑ ผู#บริหารสร#างความผูกพันใน อบต. ด#วยการพัฒนาทักษะการทํางานโดย
กระบวนการมีส วนร วม (เมตตา) 
๒.๓.๒ ผู#บริหารส งเสริมความสามารถบุคลากรในการดึงทรัพยากรของ อบต. แต ละส วน
งาน ผนวกเข#าด#วยกัน โดยใช#รูปแบบทมีข#ามหน#าที่ชัว่คราว (กรณุา) 
๒.๓.๓ ผู#บริหารเปXดโอกาสให#มีบุคลากรสามารถแลกเปล่ียนข#อมูล เพ่ือพัฒนาระดม
ความคิดใหม  ๆ และร วมมือกันแก#ปQญหา (กรุณา) 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๒.๔ 

มีจิตสํานกึความเปTนหนึ่งเดียวของ
องค@กร ในการปฏิบัติงานตามแผนและ

โครงการเพ่ือการเสริมสร#างชุมชน
เข#มแข็ง 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๒.๕ 

มีการช่ืนชมยกย องส งเสริมสนับสนนุ
การดําเนนิงานขององค@กรชุมชนที่

ประสบความสําเร็จ เช น กลุ มอาชีพ
ของชุมชน, กลุ มสัจจะออมทรัพย@ 

๒.๔.๑ ผู#บริหาร กําหนดค านิยมองค@กรที่พึงประสงค@เปTนลายลักษณ@อกัษร ที่ไม มาก
เกนิไป เข#าใจง าย สามารถปฏิบัติได#จริง (เมตตา)  
๒.๔.๒ ผู#บริหาร มกีารนําหลักธรรมไปกําหนดเปTนคติองค@กรหรอืคําขวัญที่พึงประสงค@ใน
การทํางาน เพ่ือใช#เปTนแนวทางที่ใช#ได#จริงในการปฏิบัติ (กรุณา) 
๒.๔.๓ ผู#บริหาร มกีารระดมความคิดเห็นของบุคลากร เพ่ือกําหนดค านิยมความเปTนหนึ่ง
เดียวขององค@กร ด#วยกระบวนการมีส วนร วม บนฐานของความพึงพอใจของบุคลากรทกุ
ฝWาย (มุทิตา) 
๒.๔.๔ บุคลากร ร วมตรวจสอบ และติดตามผลการสร#างค านิยมองค@กรที่พึงประสงค@โดย
วิธีสัมภาษณ@ หรือสังเกต จากภายใน อบต. และจากชุมชน  เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนา 
(อุเบกขา) 

๒.๕.๑ ผู#บริหารศึกษาบริบทเพ่ือจัดทําตัวช้ีวัดที่สอดคล#องกับบริบทขององค@กรชุมชน 
(เมตตา) 
๒.๕.๒ ผู#บริหารส งเสริมให#บุคลากรศึกษาการดําเนินงานขององค@กรชุมชน และพัฒนาให#
สอดคล#องกับศักยภาพของแต ละองค@กร (กรุณา) 
๒.๕.๓ บุคลากรเข#าไปมีส วนร วมในการสังเกตและเข#าร วมกิจกรรมกับองค@กรชุมชนอย าง
จริงใจ (มทุิตา) 
๒.๕.๔ บุคลากรศึกษาและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานขององค@กรชุมชน บนพ้ืนฐาน
มาตรฐานและตัวช้ีวัดเดียวกนั (อุเบกขา) 

แผนภาพท่ี ๕.๒ แสดงความสัมพันธ@ของแนวทางพุทธบูรณาการ 
เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค@การบริหารส วนตําบลในการเสริมสร#างชุมชนเข#มแข็ง :  

  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ี ๒ สมรรถนะหลักด#านการทํางานเปTนทีม 



 
๓๔๖ 

 
สําหรับสมรรถนะหลักด$านการทํางานเปVนทีมมีความจําเปVนต$องได$รับการพัฒนามาก

รองลงมา แสดงให$เห็นว�ามีความเปVนไปได$จากการท่ีลักษณะการทํางานของ พนักงานและลูกจ$างยังคง
มุ�งท่ีผลงานของแต�ละส�วนงาน มากกว�าการทํางานในภาพรวมขององค�การบริหารส�วนตําบล ในขณะท่ี
ไม�มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพ และบางภารกิจอยู�นอกเหนืออํานาจ
หน$าท่ี การประสานงานทําได$ล�าช$า รวมถึงอาจเกิดจากการขาดการได$รับการร�วมมือท่ีจากภาค
ประชาชน ในการร�วมกันติดตามประเมินผล ทําให$ไม�สามารถแก$ไขป2ญหาและตอบสนองต�อความ
ต$องการของประชาชนด$านชุมชนเข$มแข็งได$อย�างมีประสิทธิภาพเท�าท่ีควรซ่ึงอาจเปVนเพราะระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม�มีรูปแบบการประเมินในภาพรวมของลักษณะงานด$านส�งเสริมชุมชน
เข$มแข็งท่ีประชาชนสามารถเข$ามามีส�วนร�วม  ดังท่ี สุนทรชัย ชอบยศ๒๖ ได$วิจัยกระบวนการและ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค�การบริหารส�วนตําบลเปVนเทศบาลตําบล พบว�าองค�การ
บริหารส�วนตําบล ต$องแสดงบทบาทในการติดต�อสื่อสารกับชุมชน ต$องเรียนรู$ร�วมกับชุมชน ไม�แสดง
บทบาทความเปVนหน�วยงานของรัฐแล$วสร$างความเปVนอ่ืนให$กับชุมชน การกระทําดังกล�าวอาจส�งผลใน
ทางอ$อมต�อการละเลยของประชาชนท่ีจะเข$ามามีส�วนร�วมได$ การดําเนินกิจกรรมร�วมกันระหว�าง
องค�กรปกครองท$องถ่ินกับชุมชนจึงมีความสําคัญอย�างยิ่ง 

 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ี ๓ สมรรถนะหลักด�านการบริการเป7นเลิศ 
ประกอบด$วย ๗ สมรรถนะย�อย คือ ๑) สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง เพ่ือให$ชุมชนได$ประโยชน�สูงสุดได$ตลอดเวลา 
ประกอบด$วย ๔ แนวทางการพัฒนา ๒) การตรวจสอบประเมินผลเพ่ือแก$ไขปรับปรุงงานด$านการ
เสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งอย�างสมํ่าเสมอ โดยทุกฝ�ายมีส�วนร�วม  ประกอบด$วย ๓ แนวทางการพัฒนา  
๓) การวางแผนการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง เพ่ือ
ผลประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนในระยะยาว ประกอบด$วย ๓ แนวทางการพัฒนา ๔) การปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง อย�างเสมอต$นเสมอปลาย แม$จะมีการเปลี่ยน
ผู$บริหารท$องถ่ิน  ประกอบด$วย ๔ แนวทางการพัฒนา ๕) เน$นสร$างและพัฒนาองค�ความรู$ด$านการ
เสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ให$แก�ชุมชน ประกอบด$วย ๒ แนวทางการพัฒนา ๖) เน$นการสร$างเครือข�าย
ภาคประชาชน เช�น กลุ�มอาชีพ สหกรณ� และกลุ�มชมรมภายในชุมชนต�าง ๆ ประกอบด$วย ๒ แนว
ทางการพัฒนา และ  ๗) มีระบบสํารวจสาเหตุและป2ญหาความจําเปVนหรือความต$องการท่ีแท$จริงของ
ชุมชน เพ่ือแก$ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง  
เปVนระยะ อย�างต�อเนื่อง ประกอบด$วย ๔ แนวทางการพัฒนา โดยในแต�ละสมรรถนะย�อยมี
ความสัมพันธ�กัน ดังนี้ 

 
 
 

                                                           

๒๖ สุนทรชัย ชอบยศ, “กระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค@การบริหารส วน
ตําบลเปTนเทศบาลตําบล”,  วารสารการเมืองการปกครอง, ปJท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (มีนาคม – สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๗๖. 



 
๓๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๓.๑ 

สามารถเปล่ียนแปลงวธิีหรือขั้นตอน
การปฏิบัติงานฯ เพ่ือให#ชุมชนได#

ประโยชน@สูงสุดได#ตลอดเวลา 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ี ๓ สมรรถนะหลักด�านการบริการเป:นเลิศ 

๓.๑.๑ เชิญชวนโดยใช#เทคนิคจูงใจให#ชุมชนมีส วนร วมในการเข#าร วมกระบวนการจัดทําแผนของ อบต. (ทาน) 
๓.๑.๒ ประชาสัมพันธ@ให#ประชาชนเข#าร วมกระบวนการจัดทําแผนของ อบต. อย างต อเน่ือง โดยประชาชนมี
ส วนร วม ผ านระบบเครือข ายอินเตอร@เน็ต หรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีทันสมัย และในรูปแบบไม เปTนทางการ (ปXยวาจา) 
๓.๑.๓ บุคลากรติดตามการนําแผนงาน/โครงการสู การปฏิบัติตามเป[าประสงค@ โดยประชาชนมีส วนร วม ใน
รูปแบบไม เปTนทางการ (อัตถจริยา)  
๓.๑.๔ ผู#บริหารส งเสริมให#มีการทบทวนการวางแผนงาน/โครงการและดําเนินการอย างต อเน่ือง เพื่อให#เกิด
การพัฒนา (สมานัตตตา) 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๓.๒ 

การตรวจสอบประเมินผลเพ่ือแก#ไข
ปรับปรุงงานฯ อย างสมํ่าเสมอ โดยทุกฝWาย

มีส วนร วม 

๓.๒.๑ ผู#บริหารส งเสริมให#แผนงานและโครงการ มีการดําเนินการ และมีการตรวจสอบได#อย าง
ต อเนื่อง (สมานัตตตา) 
๓.๒.๒ ผู#บริหารเปXดโอกาสให#ประชาชนเข#ามามีส วนร วมตรวจสอบการพัฒนาตามแผนในทุก
ข้ันตอน (อัตถจริยา) 
๓.๒.๓ มีระบบเครือข ายอินเตอร@เน็ตการสื่อสารสองทางต าง ๆ ของ อบต. ที่ทันสมัย และใช#การได#
จริง (ปXยวาจา) 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๓.๓ 

การวางแผนการปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการเพ่ือการเสริมสร#างชุมชน

เข#มแข็ง เพ่ือผลประโยชน@ที่จะเกดิ
ขึ้นกับชุมชนในระยะยาว 

 

๓.๓.๑ บุคลากรพัฒนากระบวนการจัดทําแผนโครงการเพ่ือการเสริมสร#างชุมชนเข#มแข็ง อย างเปTน
ระบบ ผ านการสร#างเครือข ายความร วมมือกับทุกภาคส วนในชุมชน (ปXยวาจา) 
๓.๓.๒ บุคลากรสํารวจความต#องการของชุมชนเพ่ือจัดทํากรอบและนําผลมาจัดลําดับความสําคัญ 
เพ่ือจัดทําแผนงานหรือโครงการในประเด็นที่ชุมชนต#องการมากที่สุดตามลําดับ (อัตถจริยา) 
๓.๓.๓ บุคลากรกําหนดให#โครงการเพ่ือการเสริมสร#างชุมชนเข#มแข็ง เปTนนโยบายในแผน
ยุทธศาสตร@ตําบล (สมานัตตตา) 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๓.๔ 

การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
เพ่ือการเสริมสร#างชุมชนเข#มแข็ง 

อย างเสมอต#นเสมอปลาย แม#จะมกีาร
เปล่ียนผู#บริหารท#องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๓.๕ 

เน#นสร#างและพัฒนาองค@ความรู#ด#าน
การเสริมสร#างชุมชนเข#มแข็ง ให#แก 

ชุมชน 

๓.๔.๑ ผู#บริหารส งเสริมความก#าวหน#าของบุคลากร อบต. อย างต อเนื่อง (ทาน) 
๓.๔.๒ ผู#บริหารทําให#บุคลากร อบต.มีความมั่นใจว าการพัฒนางานในการเสรมิสร#าง
ชุมชนเข#มแข็ง มีผลต อความเจรญิก#าวหน#าของบุคลากร อบต. เอง (ทาน) 
๓.๔.๓ ผู#บริหารตอบสนองและสนับสนุนความต#องการของบุคลากร อบต.ในการลงพ้ืนที่
โดยไม เลือกปฏิบัติ (สมานัตตตา) 

๓.๕.๑ ผู#บริหารส งเสริมช วยเหลือ ในการสร#างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการให#บริการ ในด#าน
ต าง ๆ ด#วยกระบวนการ เช น การระดมสมอง การจัดอบรมให#ความรู#แก ประชาชนเชิง
ปฏิบัติการ ฯลฯ (ทาน) 
๓.๕.๒ บุคลากร ติดตาม ประเมนิผล การสร#างนวตักรรม และผลสําเร็จของชุมชน เพ่ือ
นํามาปรับปรุงพัฒนา  (สมานัตตตา) 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๓.๖ 

เน#นการสร#างเครอืข ายภาคประชาชน 
เช น กลุ มอาชีพ สหกรณ@ และกลุ ม

ชมรมภายในชุมชนต าง ๆ   

๓.๖.๑ บุคลากรพัฒนาทกัษะการเปTนผู#มมีนษุยสัมพันธ@ที่ดกีับภาคส วนในชุมชน ที่มีส วน
เกี่ยวข#องในการเสรมิสร#างชุมชนเข#มแข็ง (ปXยวาจา) 
๓.๖.๒ ผู#บริหารส งเสริมช วยเหลือ ในการสร#างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการให#บริการฯ (อัตถ
จริยา) 

๓.๗.๑ บุคลากรวเิคราะห@ความต#องการพัฒนางานให#บรกิารสาธารณะจากส วนงานอื่น ๆ 
ใน อบต. (ทาน) 
๓.๗.๒ ผู#บริหารส งเสริมความร วมมอืกับหน วยงานต าง ๆ ในการเปTนส วนประสานค#นหา
ความต#องการจําเปTนของชุมชนเพ่ือการแก#ไขและพัฒนา (ปXยวาจา) 
๓.๗.๓ ผู#บริหารส งเสริมให#มกีารประเมนิความพึงพอใจ โดยการจัดทําแบบสอบถามหรอื
แบบสัมภาษณ@ชุมชน เพ่ือกําหนดทิศทางในการแก#ไขพัฒนา (อัตถจริยา) 
๓.๗.๔ บุคลากรศึกษาบริบทสภาพของชุมชน เพ่ือใช#เปTนข#อมลูพ้ืนฐานในการพัฒนา โดย
เน#นการค#นหาโอกาสและอุปสรรคจากชุมชน (สมานัตตตา) 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๓.๗ 

มีระบบสํารวจสาเหตุและปQญหาความ
จําเปTนฯ เพ่ือแก#ไขปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานฯ เปTนระยะ อย างต อเนื่อง 

แผนภาพท่ี ๕.๓ แสดงความสัมพันธ@ของแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ 
องค@การบริหารส วนตําบลในการเสริมสร#างชุมชนเข#มแข็ง :  
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ี ๓ สมรรถนะหลักด#านการบริการเปTนเลิศ 

 



 
๓๔๘ 

สําหรับสมรรถนะหลักด$านการบริการเปVนเลิศมีความจําเปVนต$องได$รับการพัฒนามาก
รองลงมา เหตุผลท่ีเปVนเช�นนี้สามารถอภิปรายได$ว�า อาจเนื่องมาจากประชาชนส�วนใหญ�ไม�ค�อยสนใจ
เข$าร�วมกิจกรรมของทางองค�การบริหารส�วนตําบลเช�น การประชุมประชาคมในขณะท่ีวัสดุอุปกรณ�
เครื่องมือบริการสาธารณะบางประเภทในองค�การบริหารส�วนตําบลไม�มีหรือมีแต�ไม�เพียงพอ ขาดการ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช$ให$อยู�ในสภาพท่ีพร$อมใช$ได$ตลอดเวลา และจากสภาพ
พ้ืนท่ีพัฒนาท่ีมีพ้ืนท่ีกว$างขวาง ทําให$บางสายงานมีบุคลากรไม�เพียงพอ และการขาดความต�อเนื่อง
ของนโยบายท่ีไม�บูรณาการสัมพันธ�กันในบางสายงาน จึงอาจส�งผลให$พนักงานและลูกจ$างองค�การ
บริหารส�วนตําบลยังคงขาดความกระตือรือร$นในการปฏิบัติงานในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง ซ่ึงมี
ความจําเปVนท่ีจะต$องมีขีดสมรรถนะท่ีเหมาะสม ท้ังในด$านการรู$จักปรับตัวให$เข$ากับสถานการณ� รู$จัก
แก$ไขป2ญหาโดยใช$กระบวนการสร$างเครือข�าย ให$เท�าทันต�อการเปลี่ยนแปลงของบริบทในพ้ืนท่ี
องค�การบริหารส�วนตําบล สอดคล$องกับ บุญทัน ดอกไธสง๒๗ ท่ีได$ระบุว�า ทุกสถาบันในองค�การ
บริหารส�วนตําบลต$องเปVนผู$มีบทบาทสร$างความเข$มแข็งให$เกิดข้ึนในชุมชนประชาคม ภายใต$แนวคิด
กระบวนการต�อเนื่องสัมพันธ�ท่ีทุกภาคส�วนมีความสําคัญเท�าเทียมกัน มีการแบ�งเขต แบ�งงาน เพ่ือ
สร$างความสุขและสันติภาพ และสอดคล$องกับ พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน)๒๘ ได$ทําการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆ�เพ่ือหนุนเสริมการแก$ไขป2ญหาความยากจน พบว�า การ
ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของพระสงฆ�ผ�านกระบวนการกลุ�ม ความเปVนเครือข�าย และการปฏิบัติงานจริง
ในชุมชน เปVนกระบวนการเสริมสร$างการเรียนรู$ผ�านการทํางานท่ีสามารถพัฒนาขีดความสามารถของ
พระสงฆ�ได$อย�างมีประสิทธิภาพ  
 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ี ๔ สมรรถนะหลักด�านการมุ)งผลสัมฤทธิ์ 
ประกอบด$วย ๔ สมรรถนะย�อย คือ ๑) มีการประเมินผลได$ผลเสีย ก�อนและระหว�าง

ดําเนินการเพ่ือให$เกิดประโยชน�สูงสุดต�อผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย ประกอบด$วย ๔ แนวทางการพัฒนา ๒)  มี
คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง โดยเป�ดโอกาสให$
ประชาชนเข$ามามีส�วนร�วม  ประกอบด$วย ๓ แนวทางการพัฒนา  ๓) มีการตรวจสอบผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถตอบสนองความต$องการของประชาชน ประกอบด$วย ๓ แนวทางการ
พัฒนา ๔) มีการกําหนดเป�าหมายท่ีท$าทายและเปVนไปได$ยาก เพ่ือการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง 
ประกอบด$วย ๔ แนวทางการพัฒนา โดยในแต�ละสมรรถนะย�อยมีความสัมพันธ�กัน ดังนี้ 

 
 
 
 

                                                           

๒๗ บุญทัน ดอกไธสง, รัฐประศาสนศาสตร
สร�างสรรค
 Creative Public Management, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ@ปQญญาชน, ๒๕๕๕), หน#า ๑๖๕. 

๒๘ พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน), “การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆ@เพ่ือหนุนเสริมการแก#ไขปQญหา
ความยากจน”, วิทยานิพนธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร@, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม โจ#, 
๒๕๕๒). 



 
๓๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๕.๔ แสดงความสัมพันธ�ของแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ 
องค�การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง :   
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ี ๔ สมรรถนะหลักด$านการมุ�งผลสัมฤทธิ์ 

  
สําหรับสมรรถนะหลักด$านการมุ�งผลสัมฤทธิ์มีความจําเปVนต$องได$รับการพัฒนารองลงมา 

เหตุผลท่ีเปVนเช�นนี้สามารถอภิปรายได$ว�า อาจเนื่องมาจากการท่ีบริบทการเมืองท$องถ่ิน และการมี
กฎหมายทับซ$อน รวมไปถึงประชาชนในท$องถ่ินบางส�วนมักไม�เห็นความสําคัญการจัดทําแผน ในขณะ
ท่ีการกําหนดแผนงานหรือโครงการของ อบต. บางส�วนมักข้ึนอยู�กับป2จจัยอ่ืนมากกว�า การวิเคราะห�
ป2ญหา ความต$องการอย�างแท$จริงจากชุมชน อีกท้ังลักษณะการทํางานมุ�งท่ีผลงานของแต�ละส�วนงาน 
มากกว�าการทํางานในภาพรวมของ อบต.ในขณะท่ีบุคลากรบางส�วน ยังขาดความรู$ความเข$าใจ มี
ความรู$ไม�เพียงพอกับภารกิจ ยึดติดระบบราชการ วัตถุนิยมมากไป จึงไม�มีความเปVนต$นแบบให$ชุมชน

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๔.๑ 

มีการประเมินผลได#ผลเสีย ก อนและ
ระหว างดําเนนิการเพ่ือให#เกิด

ประโยชน@สูงสุดต อผู#มีส วนได#ส วนเสีย 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ี ๔ สมรรถนะหลักด�านการมุ�งผลสัมฤทธิ์ 
 

๔.๑.๑ มีการวิเคราะห@ศักยภาพของชุมชนเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา (ฉนัทะ) 
๔.๑.๒ มีการรวบรวมข#อมูลและปQญหาสําคัญของท#องถิ่นที่มาจากการมีส วนร วมกับ
ประชาชนประกอบการจัดทําแผน (วริิยะ) 
๔.๑.๓ มีการรวบรวม วิเคราะห@ จัดทําและปรับปรุงข#อมูลให#เปTนปQจจุบันอย างสม่ําเสมอ 
(จิตตะ) 
๔.๑.๔ จัดให#มีการประเมินความพึงพอใจ การประเมินผลได#ผลเสีย จากผู#มีส วนได#เสีย 
(วิมังสา) 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๔.๒ 

มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยเปXดโอกาสให#

ประชาชนเข#ามามีส วนร วม 

๔.๒.๑ จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล โดยภาคส วนชุมชนมีส วนร วม (ฉันทะ) 
๔.๒.๒ จัดทําระบบการรายงานผลการตรวจสอบในรูปแบบส่ือสารสองทาง (วิริยะ) 
๔.๒.๓ มีเจ#าหน#าทีร่ับผิดชอบประสานงานด#านการตรวจสอบประเมินผลโดยเฉพาะใน 
อบต. (จิตตะ) 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๔.๓ 

มีการตรวจสอบผลการดําเนนิ
โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถ
ตอบสนองความต#องการของ

ประชาชน 

๔.๓.๑ มีการประชุมระหว างผู#บริหารกับพนกังานและเจ#าหน#าที่อย างสม่ําเสมอ (ฉันทะ) 
๔.๓.๒ มีระบบการรายงานที่สม่ําเสมอต อเนื่องเปTนปQจจุบันและทันเหตุการณ@ (จิตตะ) 
๔.๓.๓ มีการกําหนดประเด็นและรูปแบบติดตามประเมินผล (วิมังสา) 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๔.๔ 

มีการกําหนดเป[าหมายทีท่#าทายและ
เปTนไปได#ยาก เพ่ือการเสรมิสร#าง

ชุมชนเข#มแข็ง 

๔.๔.๑ มีการรวบรวมข#อมูลและปQญหาสําคัญของท#องถิ่นที่มาจากการมีส วนร วมกับ
ประชาชน (ฉันทะ) 
๔.๔.๒ มีการลดขัน้ตอนการปฏิบัติราชการ (วิริยะ) 
๔.๔.๓ มีการจัดต้ังศูนย@บริการร วมในองค@กร (จิตตะ) 
๔.๔.๔ มีการกล่ันกรองข#อมูลย#อนกลับ (Feedbacks) ที่เปTนประโยชน@ต อการปรับปรุง
แผนงาน (วิมังสา) 
 



 
๓๕๐ 

ได$เท�าท่ีควร รวมถึงระบบอุปถัมภ�และกลุ�มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ�แบบเครือญาติ ท่ีทําให$การ
พัฒนางานเปVนไปได$ยาก ในขณะท่ีจํานวนพนักงานและลูกจ$างไม�สอดคล$องกับปริมาณงาน เนื่องจาก
ปริมาณงานมีจํานวนมาก แต�พนักงานมีน$อยจึงอาจส�งผลให$พนักงานและลูกจ$างองค�การบริหารส�วน
ตําบลยังคงขาดความกระตือรือร$นในการปฏิบัติงานในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งซ่ึงมีความจําเปVนท่ี
จะต$องมีขีดสมรรถนะท่ีเหมาะสม ในด$านความมุ�งม่ันจะปฏิบัติงานให$ดีหรือให$เกินมาตรฐานท่ีมีอยู� 
เพ่ือนํานโยบายชุมชนเข$มแข็งสู�การปฏิบัติให$ได$ตามมาตรฐาน อย�างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสอดคล$องกับ ปราโมทย' จันทร'บุญแก�ว๒๙ ท่ีได$ทําการวิจัยเรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือ
ส�งเสริมยุทธศาสตร�การสร$างความเข$มแข็ง ในการบริหารของสํานักงานตํารวจแห�งชาติพบว�า
ข$าราชการฯ ต$องมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน$าท่ีและนําระบบเทคโนโลยีมาใช$ในการบริหารจัดการ
อยู�ท่ีบุคลากรมีความฉลาด มีสติ ต้ังอยู�ในความไม�ประมาท พลิกวิกฤติให$เปVนโอกาสและรู$ท้ังตนเอง 
และฉลาดรู$เท�าทันในเทคโนโลยีเพ่ือใช$ในการบริการจัดการซ่ึงผู$วิจัยได$นําเสนอแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะหลักด$านการมุ�งผลสัมฤทธิ์เพ่ือให$บุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบล มีความมุ�งม่ันจะ
ปฏิบัติงานให$ดีหรือให$เกินมาตรฐานท่ีมีอยู� ภายใต$การตรวจสอบประเมินผลอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให$เกิด
ประโยชน�สูงสุดต�อผู$มีส�วนได$เสีย รวมไปถึงการมุ�งม่ันนํานโยบายชุมชนเข$มแข็ง สู�การปฏิบัติให$ได$ตาม
มาตรฐาน อย�างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย�างต�อเนื่องเพ่ือเสริมพลังให$บุคลากรมี
มาตรฐานสูงและสามารถเปVนพลังผลักดันสร$างชุมชนเข$มแข็งให$เกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีบริการขององค�การ
บริหารส�วนตําบลได$ 

 
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ี ๕ สมรรถนะหลักด�านการยึดม่ันในความถูกต�องและ

จริยธรรม 
ประกอบด$วย ๕ สมรรถนะย�อย คือ ๑) เป�ดโอกาสให$ประชาชนมีการแสดงความเห็นในเชิง

ปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็นความสูญเปล�าหรือหย�อนประสิทธิภาพ ประกอบด$วย ๔ แนวทางการพัฒนา 
๒)  มุ�งเน$นการกํากับติดตามอย�างสมํ่าเสมอ ในการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว$  ประกอบด$วย ๒  
แนวทางการพัฒนา  ๓) มีระบบติดตามการนําข$อคิดเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาของผู$มีส�วนได$เสีย ไป
ปรับปรุงแก$ไขฯ ประกอบด$วย ๔ แนวทางการพัฒนา ๔) มุ�งเน$นการปลูกจิตสํานึกด$านความขยันใน
การทํางาน ความตรงต�อเวลา และไม�เอาเปรียบผู$อ่ืน ประกอบด$วย ๔ แนวทางการพัฒนา ๕) มุ�งเน$น
ธํารงความถูกต$อง เพ่ือพิทักษ�ผลประโยชน�ของประชาชน แม$ในสถานการณ�ท่ีอาจเสี่ยงต�อความม่ันคง
ในตําแหน�งหน$าท่ี ประกอบด$วย ๒ แนวทางการพัฒนา โดยในแต�ละสมรรถนะย�อยมีความสัมพันธ�กัน 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

๒๙ ปราโมทย@ จันทร@บุญแก#ว, “พุทธบูรณาการเพ่ือส งเสริมยุทธศาสตร@การสร#างความเข#มแข็ง ในการ
บริหารของสํานักงานตํารวจแห งชาติ”, วิทยานิพนธ
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร@, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 
๓๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภาพท่ี ๕.๕ แสดงความสัมพันธ�ของแนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ 

องค�การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง :  แนวทางการพัฒนา 
สมรรถนะท่ี ๕ สมรรถนะหลักด$านการยึดม่ันในความถูกต$องและจริยธรรม 

 
อาจเนื่องมาจากขาดการได$รับการร�วมมือท่ีแท$จริง จากภาคประชาชน ในการเข$ามามี

บทบาทร�วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ในขณะท่ีไม�มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใน
เชิงคุณภาพและจากสภาพด$านบุคลากร ท่ีจํานวนพนักงานและลูกจ$างไม�สอดคล$องกับปริมาณงาน 
เนื่องจากปริมาณงานมีจํานวนมาก แต�พนักงานมีน$อยจึงอาจส�งผลให$เกิดมีระบบอุปถัมภ�และกลุ�ม

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๕.๑ 

เปXดโอกาสให#ประชาชนมกีารแสดง
ความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ี ๕ สมรรถนะหลักด�านการยึดม่ันในความถูกต�องและจริยธรรม 
 

๕.๑.๑ มีการประชาสัมพันธ@ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานหรอืโครงการอย างสม่ําเสมอ 
(สัจจะ) 
๕.๑.๒ มีกระบวนการ วิธกีารรับฟQงความคิดเห็นของประชาชนในทางลับ (ทมะ) 
๕.๑.๓ มีระบบรับฟQงและรายงานผลจากข#อเสนอแนะของประชาชนที่เปTนปQจจุบัน (ขนัติ) 
๕.๑.๔ มีกลไกในการเข#าถึงความต#องการแสดงความเห็นของประชาชน (จาคะ) 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๕.๒ 

มุ งเน#นการกํากับติดตามอย าง
สม่ําเสมอ ในการปฏิบัติงานตามแผนที่

กําหนดไว# 

๕.๒.๑ มีการแจ#งให#ทุกส วนทราบทิศทางการพัฒนาทั้งระยะส้ันและระยะยาว (สัจจะ) 
๕.๒.๒ เปXดโอกาสให#ประชาชนเข#ามามีส วนร วมตรวจสอบได#ตลอดเวลา (ทมะ) 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๕.๓ 

มีระบบติดตามการนําข#อคิดเห็นในเชิง
ปรับปรุงพัฒนาของผู#มีส วนได#เสีย ไป

ปรับปรุงแก#ไขฯ 

๕.๓.๑ มีการรวบรวมข#อมูลและปQญหาสําคัญของท#องถิ่นที่มาจากการมีส วนร วมของ
ประชาชนประกอบการจัดทําแผน (สัจจะ) 
๕.๓.๒ มีการนําผลการรับฟQงข#อคิดเห็น ไปจัดทําบัญชีข#อเสนอแนะเพ่ือติดตามความ
คืบหน#า (ทมะ) 
๕.๓.๓ มีผู#รับผิดชอบและระบบในการติดตามข#อคิดเห็น ที่รวดเร็วและตรวจสอบได# 
(ขันติ) 
๕.๓.๔ มีคณะกรรมการพิจารณาข#อเสนอแนะ จัดทําข#อช้ีแจง และแจ#งข#อมูลย#อนกลับ 
(จาคะ) 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๕.๔ 

มุ งเน#นการปลูกจิตสํานกึด#านความ
ขยันในการทาํงาน ความตรงต อเวลา 

และไม เอาเปรียบผู#อืน่ 

๕.๔.๑ มีการจัดทําประกาศเผยแพร มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร (สัจจะ) 
๕.๔.๒ มีระบบการตรวจสอบและประเมนิผลภายหลังการประกาศเผยแพร มาตรฐาน
จริยธรรม (ทมะ) 
๕.๔.๓ มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรโดยใช#แนวทางปฏิบัติธรรมและศีลธรรมทาง
พระพุทธศาสนา (ขนัติ) 
๕.๔.๔ มีกิจกรรมอาสาสมัคร เพ่ือปลูกฝQงจติสํานึกการรับผิดชอบต อสังคมแก บุคลากร
อย างต อเนื่องทกุเดือน (จาคะ) 

แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะย�อยท่ี ๕.๕ 

มุ งเน#นธํารงความถูกต#อง เพ่ือพิทักษ@
ผลประโยชน@ของประชาชน  

๕.๕.๑ จัดทําค านิยมองค@กรให#บุคลากรวางตัวเปTนกลางทางการเมอืงทุกระดับ (สัจจะ) 
๕.๕.๒ มีการยกย องบุคลากรทีม่ีการตัดสินใจในหน#าที่ ด#วยความถูกต#อง โปร งใส โดยเปXด
โอกาสให#บุคลากรใน อบต. ลงคะแนนเลือกในระบบปXด (จาคะ) 



 
๓๕๒ 

พรรคพวกจาก ความสัมพันธ�แบบ เครือญาติ ในชุมชน การการกํากับติดตาม และดําเนินการทางวินัย
เปVนไปได$ยาก เนื่องจากมักกระทบกลุ�ม ญาติพ่ีน$อง ซ่ึงมีความจําเปVนท่ีจะต$องมีขีดสมรรถนะท่ี
เหมาะสม ในด$านการรู$จักครองตนบนพ้ืนฐานของการประพฤติปฏิบัติอย�างถูกต$องเหมาะสม ท้ังตาม
หลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม สอดคล$องกับการวิจัยของ ปกรณ' มหากันธา๓๐ ท่ีได$ทําการวิจัย
รูปแบบและกระบวนการบริหารองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ พบว�า ควรกําหนดนํา
หลักพุทธศาสนา มากําหนดค�านิยมท่ีพึงประสงค�ขององค�กร และกําหนดลักษณะการบริหารท่ีพึง
ประสงค� เพ่ือเกิดประโยชน�ตน (องค�กร) เกิดประโยชน�ผู$อ่ืน (ประชาชน) และเกิดประโยชน�แก�ท้ังสอง
ฝ�าย สามารถเปVนต$นแบบและเปVนแบบอย�างท่ีดีให$แก�องค�กรอ่ืน ๆซ่ึงสอดคล$องกับการท่ีผู$วิจัยได$
นําเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักด$านการยึดม่ันในความถูกต$องและจริยธรรม  เพ่ือให$
บุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบล มีการครองตนบนพ้ืนฐานของการประพฤติปฏิบัติอย�างถูกต$อง
เหมาะสม ท้ังตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความสามารถในการจัดลําดับความ
เปVนเหตุเปVนผลอย�างสร$างสรรค� มีความซ่ือสัตย�สุจริตเปVนแบบอย�างท่ีดีต�อผู$อ่ืนได$ รวมถึงรู$จักเห็น
คุณค�าและเคารพศักด์ิศรีของตนเองเพ่ือให$บุคลากรมีมาตรฐานสูงและสามารถเปVนพลังผลักดันสร$าง
ชุมชนเข$มแข็งให$เกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีบริการขององค�การบริหารส�วนตําบลได$ในท$ายท่ีสุด 

 
 
๕.๓ ข�อเสนอแนะ  
 การวิจัยเรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบลในการเสริมสร$าง
ชุมชนเข$มแข็งผู$วิจัยจึงมีข$อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
    ๕.๓.๑ ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑) รัฐบาล ควรให$ความสําคัญกับแนวทางการส�งเสริมความเข$มแข็งของชุมชน โดย
ใช$หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปVนแกนหลักในการพัฒนา เพ่ือเสริมสร$างความสมานฉันท�ของชุมชน 
โดยบรรจุเปVนยุทธศาสตร�การพัฒนาท้ังในระดับชาติ และท$องถ่ิน อย�างจริงจัง และต�อเนื่องเพ่ือมุ�งสู�
การเปVนหน�วยปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง 
  ๒) หน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข$อง ควรให$ความสําคัญกับการประยุกต�ใช$หลักพุทธ
ธรรมในการนํามาเปVนส�วนหนึ่งของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค�การบริหารส�วนตําบล หรือ
องค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินอ่ืน ๆ โดยปรับปรุงเข$ากับแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรใน
รูปแบบต�าง ๆ ท่ีมีอยู�  
  ๓) คณะสงฆ� ควรเข$ามามีบทบาทเสริมสร$างแรงจูงใจให$แก�องค�การบริหารส�วนตําบล 
เพ่ือติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแนวพุทธในฐานะหลักธรรมท่ีเปVนสากล ซ่ึงจะเปVนการส�งเสริม
ความม่ันคงของพระพุทธศาสนาได$ประการหนึ่ง  

                                                           

๓๐ ปกรณ� มหากันธา, “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ”, 
วิทยานิพนธ'พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 
๓๕๓ 

  ๔) มหาวิทยาลัยสงฆ� ควรเปVนแกนนําในการเข$ามามีบทบาทเสริมสร$างแรงจูงใจให$
ภาคส�วนต�าง ๆ มีส�วนร�วมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค�การบริหารส�วนตําบล โดยการ
จัดระบบติดตามท่ีดีและมีคุณภาพ เพ่ือให$บุคลากรมีสมรรถนะเชิงพุทธบูรณาการท่ีดีและมีขีด
ความสามารถเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
 

๕.๓.๒ ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) ควรสร$างเครือข�ายภาคประชาชน หรือภาคีการพัฒนาภายในชุมชนต�าง ๆ โดย

เน$นความร�วมมือระหว�างวิสาหกิจในชุมชน โดยใช$พ้ืนท่ีของวัดเปVนศูนย�กลางในการประสานในระดับ
ชุมชน และเน$นประสานงานเพ่ือขยายผลจากชุมชนต$นแบบไปยังชุมชนอ่ืน ๆ โดยมีระบบประเมิน
รองรับ 

๒) ในแต�ละปrงบประมาณ ควรมีการร�วมมือกับหน�วยงานภายนอก ในการจัดทํา
ร�างแผนพัฒนาบุคลากร พร$อมท้ังกําหนดรูปแบบ การประเมินผล ตลอดจนการสรรหาบุคลากร 
เพ่ือให$บุคลากรพัฒนาตนเองโดยเน$นการนําวิชาการ ความรู$ หรือเทคโนโลยีใหม� ๆ มาประยุกต�ใช$  
ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง อย�างสมํ่าเสมอ 

๓) ควรสร$างระบบประเมินรางวัลองค�การบริหารส�วนตําบลท่ีมีการบริหารจัดการท่ี
ดีตามแนวทางวิถีพุทธ เพ่ือติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแนวพุทธ โดยบูรณาการเข$ากับโครงการ
ท่ีมีอยู�เดิมของคณะสงฆ� เช�น โครงการหมู�บ$านรักษาศีล ๕ หรือหน�วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.
ป.ต.) ซ่ึงจะเปVนการเสริมสร$างแรงกระตุ$นให$แก�ผู$บริหารและบุคลากร โดยเน$นภาคประชาชนมีส�วน
ร�วม 

๔) นําแนวทางการพัฒนาจากผลการวิจัย ไปประยุกต�สร$างตัวชี้วัดระบบรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ องค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินเชิงพุทธ  ด$านการเสริมสร$างชุมชน
เข$มแข็ง ขององค�การบริหารส�วนตําบล โดยมีการติดตามเสนอแนะและประเมินผลเชิงสร$างสรรค�ใน
ทุกปrงบประมาณ 

 
    ๕.๓.๓ ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต)อไป 

๑) จากผลการวิจัยท่ีทําให$ได$แนวทางพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะ
องค�การบริหารส�วนตําบล ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งนั้น ในการวิจัยครั้งต�อไปอาจนําไปพัฒนา
เปVนกลยุทธ�เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล ในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง และ
ใช$วิธีวิจัยการทดลองรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนโดยอาจมีการเปรียบเทียบระหว�างองค�การบริหารส�วนตําบลท่ี
มีขนาดแตกต�างกัน หรือเปรียบเทียบกับองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินประเภทอ่ืน 

๒) ควรทําการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบ หรือวิธีการสร$างเครือข�ายในการเสริมสร$างขีด
ความสามารถในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งขององค�การบริหารส�วนตําบล เพ่ือนําผลท่ีได$จากการ
วิจัยไปเสริมการสร$างเครือข�ายในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งขององค�การบริหารส�วนตําบลให$มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต�อไป 

๓) ควรประยุกต�ใช$หลักธรรมต�าง ๆ เพ่ือนํามาใช$ในการวิจัย เพ่ือแสวงหาแนวทาง
ในการเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาชุมชนเข$มแข็งขององค�การบริหารส�วนตําบล เช�น หลัก 



 
๓๕๔ 

สัปปุริสธรรม ๗ หลักอปริหานิยธรรม หลักราชสังคหวัตถุ ๔ เปVนต$น เพ่ือให$ทราบถึงแนวทางการเสริม
ขีดความสามารถในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งขององค�การบริหารส�วนตําบล ตามหลักธรรมต�าง ๆ 
ต�อไป 

๔) ควรทําการวิจัยเชิงสาเหตุ ขีดความสามารถในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็งของ
องค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน โดยจําแนกตามประเภทและบริบทขององค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินท่ี
แตกต�างกัน เพ่ือหาสาเหตุว�ามีป2จจัยใดบ$างท่ีส�งผลต�อขีดความสามารถในการเสริมสร$างชุมชนเข$มแข็ง
ขององค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน เม่ือจําแนกป2จจัยบริบทพ้ืนฐานขององค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินท่ี
แตกต�างกัน 

๕) ควรศึกษาเปรียบเทียบป2จจัยท่ีมีผลต�อขีดความสามารถในการเสริมสร$างชุมชน
เข$มแข็งขององค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน โดยจําแนกองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินท่ีมีขนาดและบริบท
ชุมชนแตกต�างกัน เช�น องค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ� และจําแนก
ชุมชนในองค�กรปกครองส�วนท$องถ่ินเดียวกัน โดยแบ�งเปVนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ� เปVนต$น 



 
๓๕๕ 
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ชุติระ ระบอบ และคณะ. ระเบียบวิธีวิจัย.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 
๒๕๕๒.  

ชูชัย สมิทธิไกร. การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร. พิมพ�ครั้งท่ี 
๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แห#งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

ณรงค�วิทย� แสนทอง. เทคนิคการจัดทํา Job Discription บนพ้ืนฐานของ Competency และ KPI. 
กรุงเทพมหานคร : เอช อาร� เซ็นเตอร�, ๒๕๔๖.  

เทิดชาย ช#วยบํารุง. ภูมิปaญญาเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินเชิงสร�างสรรค2. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกล&า, ๒๕๕๔.  

ธํารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ. เริ่มต�นอย'างไร เม่ือจะนํา Competency มาใช�ในองค2การ.กรุงเทพมหานคร : 
สมาคมส#งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุEน, ๒๕๔๘.  

บริษัท ปตท. จํากัด มหาชน. โครงการรักษ2ปbา สร�างคน ๘๔ ตําบล วิถีพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : 
ม.ป.ท., ๒๕๕๙. 

บุญทัน ดอกไธสง. รัฐประศาสนศาสตร2สร�างสรรค2 Creative Public Management.กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ�ปFญญาชน, ๒๕๕๕.  

บุญมี จันทรวงศ�. ยุทธศาสตร2การพัฒนาสหกรณ2ในภาคการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ� 
ชุมชนสหกรณ�การเกษตรแห#งประเทศไทย, ๒๕๕๓. 

บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ. การจัดการเชิงกลยุทธ2. กรุงเทพมหานคร : วี เจ พริ้นต้ิง, ๒๕๔๙. 
ประจักษ�  ทรัพย�อุดม.  แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย2ด�วย Competency. กรุงเทพมหานคร :   

ม.ป.ท., ๒๕๔๕.  
ประเวศ วะสี. กระบวนทรรศน2ใหม'ในการพัฒนาประเทศไทย : ท�องถ่ินเข�มแข็ง. กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิสาธารณสุขแห#งชาติ มสช., ๒๕๕๒.  



 
๓๕๗ 

ปHยะชัย จันทรวงศ�ไพศาล. การค�นหาและวิเคราะห2เจาะลึกCompetency ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร 
: เอช อาร� เซ็นเตอร�, ๒๕๔๙. 

พระเทพเวที (ประยุทธ� ปยุตฺโต). อุดมธรรมนําจิตสํานึกของสังคมไทย.  พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร :  
กรุงเทพบุLคสโตร�, ๒๕๓๕.  

พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร2สมัยใหม'. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.  

พระธรรมปHฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�
แห#งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร2ฉบับประมวลธรรม. พิมพ�ครั้งท่ี ๒๓ 
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพ, ๒๕๕๕. 

________.พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ�ครั้งท่ี ๓๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

ยุทธ ไกรวรรณ. หลักการทําวิจัยและการทําวิทยานิพนธ2. กรุงเทพมหานคร : พิมพ�ดี, ๒๕๕๐.  
วรางคณา ผลประเสริ ฐ .  แนวคิดเ ก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ2 . นนทบุรี  :  สํ านั กพิมพ�

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔. 
วัฒนา วงศ�เกียรติรัตน� และคนอ่ืน. การวางแผนกลยุทธ2 ศิลปะกําหนดแผนองค2กรสู'ความเปjนเลิศ. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัท อินโนกราฟฟHกส� จํากัด. ๒๕๔๘. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุLคส�

พับลิเคชั่นส�, ๒๕๔๖.  
________.พจนานุกรมศัพท2สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.กรุงเทพมหานคร  : 

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๒๔.  
________.พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ,าอยู/หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔.กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556.  

ศิริพงศ� พฤทธิพันธุ�. ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับธุรกิจ.กรุงเทพมหานคร: ฮาซันพริ้นต้ิง, ๒๕๕๑. 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.คู' มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท�องถ่ิน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ�, ๒๕๕๔. 
สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน. คู'มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย. กรุงเทพมหานคร : 

คณะทํางานโครงการสมรรถนะสํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน, ๒๕๔๘.  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ. ทิศทางแผนพัฒนาฉบับท่ี ๑๑. 

กรุงเทพมหานคร : อมรินทร�พริ้นต้ิงแอนด�พับลิชชิ่ง, ๒๕๕๓.  
________.ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ พ.ศ. (๒๕๕๐  

– ๒๕๕๔). กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๐. 
________.พระบรมราชโองการประกาศเรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 

(๒๕๕๕ – ๒๕๕๙). กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 
๒๕๕๔. 
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________.ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙). 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๕. 

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส+วนท&องถ่ิน. ยุทธศาสตรการพัฒนาข,าราชการ
ส/วนท,องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐.กรุงเทพมหานคร : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 
2556. 

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน#งและค#าตอบแทน. คู'มือสมรรถนะหลัก : คําอธิบายและตัวอย'าง
พฤติกรรมบ'งช้ี. กรุงเทพมหานคร : สํานักคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน, ๒๕๕๒.  

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก'
องค2กรปกครองส'วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๔๒. 

________.พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับท่ี ๑๐ พ.ศ. ๒๕๐๕.กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,๒๕๐๕. 

________.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค2การบริหารส'วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี ๖ พ.ศ.๒๕๕๒.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 
๒๕๕๒. 

สิน พันธุ�พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร2. กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิซซ่ิง จํากัด, ๒๕๔๗. 
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย2ด�วย Competency based learning.

กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนา อินเตอร�พริ้นท�, ๒๕๔๘.  
สุชาติ ประสิทธ�รัฐสินธุ� และกรรณิการ� สุขเกษม. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัยปaญหา ปaจจุบัน

และการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร : เฟUVองฟWา, ๒๕๔๗.  
สุวิมล ว#องวาณิช. การวิจัยประเมินความต�องการจําเปjน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�แห#งจุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.  
อาภรณ�  ภู#วิทยพันธุ�. Career Development in Practice. กรุงเทพมหานคร : เอช  อาร�  เซ็นเตอร�, 

๒๕๔๗. 
เอนกลาภ สุทธินันท�. แนวทางการนําสมรรถนะท้ัง ๕ ไปเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน อย'างได�ผล.

กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๔๘. 
 
(๒)  บทความ: 
คอลัมภ�สังคมสตรี. "พระองค�โสม-องค�ภา เสด็จเยี่ยมศูนย�ต&นแบบ ส#งเสริมชาวบ&านพ่ึงตนเองหลังนํ้าลด". 

ไทยรัฐ. ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ : ๙. 
คําพันธ� อัครเนตร. “การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพนฐานตามหลักพุทธธรรม”. วารสาร

ศึกษาศาสตร2มหาวิทยาลัยนเรศวร. ป[ท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๐ : ๑๐-
๑๓. 

ชัชรินทร� ชวนวัน. “สมรรถนะ”. จุลสารสถาบันพัฒนาผู�บริหารการศึกษา.  มกราคม ๒๕๔๗ : ๓-๔. 



 
๓๕๙ 

พระครูโกศลวชิรกิจ, “กลยุทธ7พัฒนาทรัพยากรมนุษย7เชิงพุทธขององค7กรปกครองส+วนท&องถ่ินจังหวัด
กําแพงเพชร”, วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน, ป;ท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - เมษายน 
๒๕๕๙) : ๕๗-๖๙. 

พระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู+หัวภูมิพลอดุลยเดช, "พระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรแก+ผู&สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7 วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๑๗".ใน ประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานในโอกาสต/าง ๆ ปA
พุทธศักราช ๒๕๑๗. กรุงเทพมหานคร : สํานักราชเลขาธิการ.๑๕๑๘. 

เท้ือน ทองแก&ว. “ภาวะผู&นํา : สมรรถนะหลักของผู&บริหาร”. วารสารวิชาการ. ป[ท่ี ๕ ฉบับท่ี ๙ กันยายน 
๒๕๔๕ : ๓๕-๔๓. 

ภิญญดา ชูก&อนทอง. “การพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานส+วนตําบลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริการสาธารณะขององค7การบริหารส+วนตําบลในจังหวัดเพชรบุรี”. วารสารวิชาการ 
Veridian E-Journal, Silpakorn University.ป;ท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน ๒๕๕๗ 
: 413. 

เรวัฒน� แก&วเก#า. “ความสัมพันธ�ระหว#างการดําเนินกิจกรรมตามบทบาทหน&าท่ีของบ&าน วัด โรงเรียน กับ
คุณลักษณะผู&เรียน ตามหลักไตรสิกขาฯ”. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
Silpakorn University.. ป[ท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๗ : ๘๓๓-๘๓๔. 

วรวิทย� อวิรุทธ�วรกุล และธีระพงษ� มาลัยทอง. “การสร&างองค�ความรู& และตัวชี้วัด : การพัฒนาดัชนีชี้วัด
ความเข&มแข็งของชุมชน”. วารสารเศรษฐกิจและสังคม. ป[ท่ี ๔๔ ฉบับท่ี ๑ มกราคม - 
มีนาคม ๒๕๕๐ : ๔๑-๔๓. 

สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน. “การปรับใช&สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย7". 
ใน เอกสารประกอบการสัมนา เรื่อง สมรรถนะของข,าราชการ 31 มกราคม 2548. 
รวบรวมจัดพิมพ7โดย สํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน. กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงาน ก.พ.. 2548 : 1-23. 

สุขสันต7 จันทะโชโต, “ปTจจัยท่ีมีผลต+อการดําเนินชีวิตตามวิถีสังคมชาวพุทธ : กรณีศึกษาการดําเนินชีวิต
ตามหลักพุทธศาสนาของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี”, วารสาร มจร 
สังคมศาสตรปริทรรศน, ป;ท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙) : ๑๐๙-๑๒๒. 

สุนทรชัย ชอบยศ. “กระบวนการและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค7การบริหารส+วนตําบล
เปVนเทศบาลตําบล”.  วารสารการเมืองการปกครอง. ป;ท่ี 3 ฉบับท่ี 2 มีนาคม – สิงหาคม 
๒๕๕๖ : 76. 

สุพรรณี เผื่อนผาด. “ความสัมพันธ�ระหว#างคุณลักษณะของผู&บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑”. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
Silpakorn University.. ป[ท่ี ๔๓ ฉบับท่ี ๒ มกราคม – เมษายน ๒๕๕๗ : ๖๐๘. 

เสรี พงศ7พิศ. "บูรณาการคืออะไร". สยามรัฐรายวัน. ๑๕ กุมภาพันธ7 ๒๕๕๕ : 3. 
 



 
๓๖๐ 

อรพิณ ประดับมุกข�. “ความสัมพันธ�ระหว#างการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพ
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ในพ้ืนท่ีกลุ#มจังหวัดภาคกลางตอนล#าง”. วารสารวิชาการ 
Veridian E-Journal, Silpakorn University.. ป[ท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ มกราคม – เมษายน 
๒๕๕๘ : ๑๒๘๒. 

 
(๓)  วิทยานิพนธ2: 
บุษกร วัฒนบุตร. “การนําพุทธญาณวิทยา ไตรสิกขา และตัวแบบ KSM เพ่ือสร&างและพัฒนาทุนมนุษย�ใน

องค�กรมหาชน”. วิทยานิพนธ2รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�, ๒๕๕๔.  

ปกรณ� มหากันธา. “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค�กรปกครองส#วนท&องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ”. 
วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ประพันธ� นึกกระโทก. “ทุนทางสังคมกับการจัดการความรู&สู#องค�กรชุมชนพ่ึงพาตนเองอย#างยั่งยืน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล#าง”. วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร�. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.  

ปราโมทย� จันทร�บุญแก&ว. “พุทธบูรณาการเพ่ือส#งเสริมยุทธศาสตร�การสร&างความเข&มแข็ง ในการบริหาร
ของสํานักงานตํารวจแห#งชาติ”. วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร�. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ปรียา โสภณา. “ปFจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต#อความเข&มแข็งของหมู#บ&านชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล#างของประเทศไทย”. วิทยานิพนธ2ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร�การ
พัฒนาภูมิภาค. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๓. 

พระฐาณี ฐิตวิริโย. “การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆ�เพ่ือหนุนเสริมการแก&ไขปFญหาความ
ยากจน”. วิทยานิพนธ2ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร�. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยแม#โจ&, ๒๕๕๒.  

พัชราณี ฟFกทองพรรณ. “แนวโน&มคุณลักษณะผู&นําท่ีพึงประสงค�ของผู&บริหารโรงเรียนสตรีเอกชน”. 
วิทยานิพนธ2ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓.  

พัชรี ชํานาญศิลปd. “การพัฒนาภาวะผู&นําเชิงพุทธของผู&บริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือตอนล#าง”. 
วิทยานิพนธ2พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.  

วรกานต� อินทรโสภา. “การพัฒนาสมรรถนะความเปeนผู&นําทางการเรียนการสอนของผู&บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก”. วิทยานิพนธ2ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา.กรุงเทพมหานคร 
: คณะครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕.  

วาสิตา เกิดผล ประสพศักด์ิ. “แบบจําลองการบริหารเชิงพุทธบูรณาการขององค�กรปกครองส#วนท&องถ่ิน”. 
วิทยานิพนธ2พุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  



 
๓๖๑ 

วิมาน วรรณคํา. “การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู&บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”. วิทยานิพนธ2ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู&นํา
ทางการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. ๒๕๕๓. 

สมบูรณ� ธรรมลังกา. “รูปแบบการเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชนโดยใช&ภูมิปFญญาท&องถ่ินเปeนฐานใน
จังหวัดเชียงราย”. วิทยานิพนธ2ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนา
สังคม. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ๒๕๕๖.  

เอนก เทียนบูชา. “การพัฒนาสมรรถนะหลักเพ่ือเตรียมคนเข&าสู#งาน”. วิทยานิพนธ2ครุศาสตร2
อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล&าพระนครเหนือ, ๒๕๕๒. 

 
(๔)  รายงานวิจัย: 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. ความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาของคนไทย:  การปลูกฝFงอบรมและ

คุณภาพชีวิต. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, 
๒๕๔๓.  

ปHยมาภรณ� โชคอวยชัย. การเปรียบเทียบผลการประเมินความต&องการจําเปeนระหว#างวิธีการจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญท่ีต#างกัน โดยใช&เครื่องมือการประเมินความต&องการจําเปeนท่ีมีการตอบสนอง
เด่ียว. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.  

พิณสุดา  สิริธรังศรี. องค�กรปกครองส#วนท&องถ่ินกับการจัดการศึกษาของไทย.รายงานการวิจัย. 
กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๑.  

รัชการย� วิชชุรังศรี. การศึกษาแนวคิดและตัวชี้วัดความเข&มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ&านนาหว&า 
ตําบลนาหว&า อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา. รายงานการวิจัย.กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห#งชาติ, ๒๕๔๗.  

สถาพร แสงสุโพธิ์. การพัฒนาแนวทางการประยุกต7ใช&เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค7การบริหาร
ส+วนตําบล. รายงานการวิจัย. สํานักวิจัยและส+งเสริมวิชาการการเกษตร : มหาวิทยาลัยแม+โจ&. 
2555.  

สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ. ตัวชี้วัดความเข&มแข็งของชุมชนและปFจจัยท่ีมีอิทธิพลต#อความเข&มแข็งของ
ชุมชน.รายงานการวิจัย.ขอนแก#น: มหาวิทยาลัยขอนแก#น, ๒๕๕๐.  

 
 

(๕) ส่ืออิเล็กทรอนิกส2: 
กรมส#งเสริมการปกครองท&องถ่ิน. ข�อมูลจํานวนองค2กรปกครองส'วนท�องถ่ิน ข�อมูล ณ ๙ มีนาคม 

๒๕๕๘ .  [ออนไลน� ] .  แหล# ง ท่ีมา : http://www.dla.go.th/work/abt/summarize.jsp  
[๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 

กรมส#งเสริมการปกครองท&องถ่ิน. รายช่ือเทศบาลและองค2การบริหารส'วนตําบลต�นแบบเปvาหมาย ท่ีนํา
แผนชุมชนสู'การพัฒนาท�องถ่ินได�ตามเกณฑ2ท่ีกําหนด ป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕. 
[ออนไลน� ] .  แหล# ง ท่ี มา :  http://www.dla.go.th/work/kpinow/1assure/2555/KPI 
%203.2.pdf [๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 



 
๓๖๒ 

โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจําสู#งานวิจัยระดับประเทศ. การประชุมวิชาการประจําป3 R2R 
Forum ครั้งท่ี ๔ ของเครือข'าย R2R ภาคกลางตอนบน เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย R2R”. 
[ออนไลน�]. แหล#งท่ีมา http://www.r2rthailand.org/news/detail/1648 [๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙] 

จุรี วัลย�  ภักดีวุฒิ . บูรณาการคืออะไร. [ออนไลน� ]. แหล#งท่ีมา : https://www.gotoknow.org/  
[๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙] 

พลสัณห� โพธิ์ศรีทอง. การบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารงานบุคคล. [ออนไลน�]. แหล#งท่ีมา : 
http://www.otepc.go.th/otepc09/files/article/article7.pdf  [๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙].   

สถาบันพระปกเกล&า. ฐานข�อมูลรางวัลพระปกเกล�า. [ออนไลน�]. แหล#งท่ีมา : http://award.kpi.ac.th  
[๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 

สถา บั น ศึ กษาน โ ยบายส าธ า รณะ .  ร า ง วั ลพระปก เ กล� า .  [ ออน ไลน� ] .  แหล# ง ท่ี ม า  : 
http://www.tlg.rmutt.ac.th/?p=485 [๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 

องค�การบริหารส#วนตําบลแม#ลาด. อบต.แม'ลาด ได�รับรางวัล อปท.ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ป3 ๕๗. 
[ออนไลน�]. แหล#งท่ีมา : http://maelad.go.th/index.php [๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 

 
 

(๖) สัมภาษณ2 
สัมภาษณ� พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร), รองเจ&าคณะภาค ๕ (พิษณุโลก, อุตรดิตถ�, ตาก, 

สุโขทัย) จล.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน� จนฺทป=ฺโญ), เจ&าคณะจังหวัดสุโขทัย จล.วัดราษฎร�ศรัทธาธรรมพระ

อารามหลวง จ.สุโขทัย, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญโญ), รองเจ&าคณะจังหวัดกําแพงเพชร จล.วัดพระบรมธาตุพระ

อารามหลวง จ.กําแพงเพชร, ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� พระศรีปริยัติวิมล (ต๋ึง ปริธมฺโม), รองเจ&าคณะจังหวัดอุตรดิตถ� ผจล.วัดคลองโพธิ์พระอาราม

หลวง จ.อุตรดิตถ�, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย�, ผู&อํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นายอมร  กีรติสุนทร,  ผู&อํานวยการศูนย�บริการการฝ�กอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท&องถ่ิน, 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นางสาวเพ็ญแข  ศรีสุทธิกุล,  ผู&อํานวยการสํานักเสริมสร&างความเข&มแข็งชุมชน กรมการพัฒนา

ชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นายจําเริญ แหวนเพ็ชร,  ผู&อํานวยการกลุ#มงานส#งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สํานัก

เสริมสร&างความเข&มแข็งชุมชน, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� จ#าสิบเอกสะท&าน อ่ิมอยู#, นายกองค�การบริหารส#วนตําบลย#านยาว จ.พิจิตร, ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นายวิชาญ มาแพ, นายกองค�การบริหารส#วนตําบลแม#ลาด จ.กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นายบุญทา จันทะคุณ, นายกองค�การบริหารส#วนตําบลชาติตระการ จ.พิษณุโลก, ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๙. 
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สัมภาษณ� นายนรินทร� ไกรบุตร, รองนายกองค�การบริหารส#วนตําบลบ&านหลุม จ.สุโขทัย, ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นายปรีชาพัทร� วิเชียรสรรค�, รองนายกองค�การบริหารส#วนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นางสาวสมพร ขอนทอง, ปลัดองค�การบริหารส#วนตําบลคุยบ&านโอง จ.กําแพงเพชร, ๕ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นางสาวชนม�ปกรณ� เพ็งศิริ, หัวหน&าสํานักงานปลัด องค�การบริหารส#วนตําบลแม#ลาด จ.
กําแพงเพชร, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นายวิญ=ู เคียนยี่ค้ิว, หัวหน&ากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค�การบริหารส#วนตําบล
ย#านยาว จังหวัดพิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นางพสชนัน ฉลอม, นักพัฒนาชุมชน องค�การบริหารส#วนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ�, ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ�นายทศพล แซ#เตีย ผู&นํากลุ#มชุมชนต&นแบบด&านการมีส#วนร#วมวัฒนธรรมชุมชน ในเขตพ้ืนท่ี
บริการองค�การบริหารส#วนตําบลบ&านหลุม จ.สุโขทัย,  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นายวันชัย บุญญา ผู&นํากลุ#มชุมชนต&นแบบด&านภูมิปFญญาท&องถ่ินพ่ึงตนเอง ในเขตพ้ืนท่ีบริการ
องค�การบริหารส#วนตําบลคลองกระจง จ.สุโขทัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นายประสิทธิ์ เผือกนาค ผู&นํากลุ#มชุมชนต&นแบบด&านเก้ือกูลสวัสดิการอนามัยสิ่งแวดล&อม ในเขต
พ้ืนท่ีบริการองค�การบริหารส#วนตําบลเนินปอ จ.พิจิตร, ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นายวิเชียร แสงสิน ผู&ใหญ#บ&านหมู#ท่ี ๓ ผู&นํากลุ#มชุมชนต&นแบบด&านภูมิปFญญาท&องถ่ินพ่ึงตนเอง 
ในเขตพ้ืนท่ีบริการองค�การบริหารส#วนตําบลน้ําพ้ี จ.อุตรดิตถ�, ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นายไพฑูรย� พรหมน&อย นายกสมาคมกํานันผู&ใหญ#บ&านจังหวัดอุตรดิตถ�, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
 
 

(๗) สนทนากลุ'มเฉพาะ 
สนทนากลุ#มเฉพาะ พระปFญญากรโมลี (นิพนธ� ป=ฺญาสาโร), เจ&าคณะจังหวัดอุตรดิตถ� จร.วัดท#าไม&เหนือ 

อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ�, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ#มเฉพาะ พระครูศรีปุณยาคม (พเยาว� ปุ=ฺญาคโม), เจ&าคณะตําบลข#อยสูงอ.ตรอน จ.อุตรดิตถ�, ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ#มเฉพาะ พระใบฎีกาธนชัย ฐิตสีโล, เจ&าอาวาสวัดหมู#ห&าสามัคคี อ.ตรอน, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ#มเฉพาะ ดร.วีระชัย โชคลาภานันต�, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�,  

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ#มเฉพาะ นายพงษ�เทพ ชัยอ#อน, นายกองค�การบริหารส#วนตําบลหาดสองแคว, ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
สนทนากลุ#มเฉพาะ นายนเรศ ทีระแนว, รองนายกองค�การบริหารส#วนตําบล, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ#มเฉพาะ นายอภิเดช อินตLะวิชัย, ปลัดองค�การบริหารส#วนตําบลหาดสองแคว, ๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
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สนทนากลุ#มเฉพาะ นางสาวณัทปภา จันทร�หอม, หัวหน&าส#วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,  
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

สนทนากลุ#มเฉพาะ นายธาตรี โล#วิทยานนท�, ผู&ช#วยเจ&าพนักงานพัฒนาชุมชน, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ#มเฉพาะ นางราตรี ปานสว#าง, พัฒนาการอําเภอตรอน, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ#มเฉพาะ นายชวโรจน� วงค�ชุมพันธ�, ปลัดอําเภอตรอน, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ#มเฉพาะ นางสาววิภาพร  ชันยาสูบ, ผู&ใหญ#บ&านหมู# ๒ ต.หาดสองแคว, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 
๒ ภาษาอังกฤษ: 
 1. Secondary Sources: 
(I) Books 
Ashby, M. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. UK : Oxford 

University press,2010.  
Ashley, Sean.  Exorcising with Buddha : Palaung Buddhism in Northern Thailand.  

Canada : Simon Fraser University,2004.  
B. E. Swanson. R. P. Bentz and A. J. Sofranko eds.. Improving Agricultural Extension: A 

Reference Manual. Rome : Food and Agriculture Organization,1997. 
Brabara G.Tabachnik, and Linda S. Fidell. Using Multivariate Statistics. New York: Herper & 

Row,1983.  
Cambridge University Press. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Singapore: Green 

Giant Press,2007.  
Lucia, A. D. & Lepsinger, R.. The Art and Science of Competency Models: Pinpointing 

CriticalSuccess Factors in Organizations. San Francisco : Jossey-Bass/Pfieffer,  
1999. 

Mary Coulter. Strategic Management in Action. New Jersey : Pearson. 2005. 
McClelland, David. C. Testing for Competence Rather than for Intelligence. Cambridge : 

Harvard University,1973.  
Oxford University. Oxford River Books English-Thai Dictionary. UK : Oxford University 

Press,2010.  
Robert A. Pitts and David Lei. Strategic Management Building and Sustaining 

Competitive Advantage. Ohio : Thomson South-Western. 2006. 
Shermon, Ganesd. Competency Based HRM : A Strategic Resource for Competency 

Mapping Assessment and Development Centers.  New Delhi : Tata McGraw-
Hill,2004.  

Spencer L. M. & Spencer S. M.  Competece At Work : Models for Superior Performance.  
New York : John Willey and Sons,1993. 
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Stanley C. Abraham. Strategic Planning A Practical Guide for Competitive Success. Ohio 
: Thomson South-Western, 2006. 

Susan M, Darlington. Ordination of a Tree : The Thai Buddhist Environmental 
Movement. New York : State University of New York Press,2012.  

 
(II) Articles 
Macmillan, Thomas T. “The Delphi Technique.”. Paper Presented at the annual meeting 

of the California Junior Colleges Associations Committee on Research and 
Development. Monterey : University of California. 1971 : 3-5. 

McClelland. David. C. “Testing for competence rather than for intelligence”. American 
Psychologist. Vol.28. No.1 1973 :1-14. 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือและหนังสอืขอความอนุเคราะห� 

ผู�เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
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รายช่ือผู�เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 

 
๑. รองศาสตราจารย� ดร.สุรพล  สุยะพรหม 

ตําแหน�ง รองอธิการบดีฝ#ายกิจการท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๒. พระมหาบุญเลิศ อินฺทป1ฺโ1, รศ.  
ตําแหน�ง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๓. พระครูสังฆรักษ�เกียรติศักดิ์ กิตฺติป1ฺโ1, ดร. 
ตําแหน�ง อาจารย�ประจํา สาขาวิชารัฐศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๔. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. 
ตําแหน�ง อาจารย�ประจํา สาขาวิชารัฐศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

๕. อาจารย� ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี 
ตําแหน�ง อาจารย�ประจํา สาขาวิชารัฐศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข 
ผลการหาคาดัชนีความสอดคล�อง (IOC) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ของแบบประเมินความคิดเห็นของผู�เช่ียวชาญเก่ียวกับเครื่องมือในการวิจัย
เรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค1การบริหารสวนตําบล 
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๑ อ.บ.ต.ของท
านมีการรวบรวมข�อมูลและ
ป�ญหาสําคัญของท�องถิ่นมาจัดทําฐานข�อมูล
เพ่ือจัดทําแผนงาน เพ่ือการเสริมสร�าง
ชุมชนเข�มแข็งเชิงรุก (ฉันทะ

๒ อ.บ.ต.ของท
าน เน�นกําหนดเป/าหมายท่ีท�า
ทายและเป1นไปได�ยาก ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร6 เพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง (ฉันทะ) 

๓ อ.บ.ต.ของท
านมีการปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง เป1นไปตามขั้นตอนท่ีได�วางไว� และ
ทันเวลาท่ีกําหนด (วิริยะ)

๔ อ.บ.ต.ของท
าน เน�นการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง โดยคุ�มค
า ประหยัด และบรรลุ
วัตถุประสงค6ตามเป/าหมาย 

๕ อ.บ.ต.ของท
าน มีใจผักใฝ?ตรวจสอบการ
ดําเนินงานระหว
างการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและโครงการเพ่ือการเสริมสร�าง
ชุมชนเข�มแข็ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ6
มาตรฐาน ด�วยตนเองอย
างสมํ่าเสมอ 
ตะ)  

๖ อ.บ.ต.ของท
าน มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมินผลโครงการเพ่ือการเสริมสร�าง
ชุมชนเข�มแข็ง โดยเปCดโอกาสให�ประชาชน
เข�ามามีส
วนร
วม เป1นระยะจนกว
าจะเสร็จ
ส้ินโครงการ/กิจกรรม (จิตตะ

๗ อ.บ.ต.ของท
าน มีการประเมินผลได�ผลเสีย 
และผู�บริหาร ดําเนินการเพ่ือให�เกิด
ประโยชน6สูงสุดต
อผู�มีส
วนได�ส
วนเสีย 
(Stake Holder) ตามการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง (วิมังสา)   
 
 
 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคล�อง ( IOC )  
ของแบบประเมินความคิดเห็นของผู�เช่ียวชาญเก่ียวกับเครื่องมือในการวิจัย

พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค1การบริหารสวนตําบล ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง
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ของท
านมีการรวบรวมข�อมูลและ
ป�ญหาสําคัญของท�องถิ่นมาจัดทําฐานข�อมูล
เพ่ือจัดทําแผนงาน เพ่ือการเสริมสร�าง
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ของท
าน เน�นกําหนดเป/าหมายท่ีท�า
ในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร6 เพ่ือการเสริมสร�างชุมชน

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ 

ของท
านมีการปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง เป1นไปตามขั้นตอนท่ีได�วางไว� และ

) 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ 

ของท
าน เน�นการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง โดยคุ�มค
า ประหยัด และบรรลุ
วัตถุประสงค6ตามเป/าหมาย (วิริยะ) 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ 

ของท
าน มีใจผักใฝ?ตรวจสอบการ
ดําเนินงานระหว
างการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและโครงการเพ่ือการเสริมสร�าง
ชุมชนเข�มแข็ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ6
มาตรฐาน ด�วยตนเองอย
างสมํ่าเสมอ (จิต

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ 

มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมินผลโครงการเพ่ือการเสริมสร�าง
ชุมชนเข�มแข็ง โดยเปCดโอกาสให�ประชาชน
เข�ามามีส
วนร
วม เป1นระยะจนกว
าจะเสร็จ

จิตตะ) 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ 

ของท
าน มีการประเมินผลได�ผลเสีย 
ดําเนินการเพ่ือให�เกิด

ประโยชน6สูงสุดต
อผู�มีส
วนได�ส
วนเสีย 
ตามการปฏิบัติงานตาม

แผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ 

๓๗๕ 
 

ของแบบประเมินความคิดเห็นของผู�เช่ียวชาญเก่ียวกับเครื่องมือในการวิจัย 
ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง 

 สรุปและแปลผล 

รวม 
 

∑R 

ค
า 
 

IOC 

แปล 

 

ผล 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 



 

ด�าน ข�อ คําถาม

๑.
 ส

มร
รถ

นะ
หลั

กด
�าน

กา
รมุ

ง
ผล

สัม
ฤท

ธิ์ 
(A

ch
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ve
m
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t 

M
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tio

n)
 

๘ อ.บ.ต.ของท
าน มีการตรวจสอบผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถ
ตอบสนองความต�องการของประชาชน 
นําไปสู
การแก�ไขป�ญหาของประชาชนใน
ท�องถิ่น ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็งได�
อย
างยั่งยืน (วิมังสา)  

๙ อ.บ.ต.ของท
าน มีการนําผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง ในรอบปXท่ีผ
านมา 
๒๕๕๙) ไปสู
การกําหนดนโยบายและ
วางแผนในปXต
อไป (วิมังสา

๒.
 ส

มร
รถ

นะ
หลั

กด
�าน

กา
รยึ

ดมั่
นใ

นค
วา

มถู
กต

�อง
แล

ะจ
ริย

ธร
รม

 (I
nt

eg
rit

y)
 

๑๐ อ.บ.ต.ของท
าน มุ
งเน�นการยึดมั่นใน
หลักเกณฑ6 ในการปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็งท่ีกําหนดไว� (สัจจะ

๑๑ อ.บ.ต.ของท
าน เน�นความโปร
งใสในการ
ทํางาน และสามารถตรวจสอบได�เสมอ 
(สัจจะ) 

๑๒ อ.บ.ต.ของท
าน มุ
งเน�นธํารงความ
ถูกต�อง เพ่ือพิทักษ6ผลประโยชน6ของ
ประชาชนเป1นสําคัญ ในการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง แม�ใน
สถานการณ6ท่ีอาจเสี่ยงต
อความมัน่คงใน
ตําแหน
งหน�าท่ีการงาน 

๑๓ อ.บ.ต.ของท
าน มุ
งเน�นการกํากับติดตาม
อย
างสม่ําเสมอ ในการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสรมิสร�าง
ชุมชนเข�มแข็งท่ีกําหนดไว� 

๑๔ อ.บ.ต.ของท
าน เปCดโอกาสให�ประชาชน
มีการแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุง
พัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล
าหรือหย
อน
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและโครงการเพ่ือการเสรมิสร�าง
ชุมชนเข�มแข็ง (ทมะ)  

 

คําถาม 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ(R) 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๑ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๒ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๓ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๔ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๕ 

ของท
าน มีการตรวจสอบผลการ
กิจกรรม ท่ีสามารถ

ตอบสนองความต�องการของประชาชน 
นําไปสู
การแก�ไขป�ญหาของประชาชนใน
ท�องถิ่น ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็งได�

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ 

ของท
าน มีการนําผลการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างชุมชน

เข�มแข็ง ในรอบปXท่ีผ
านมา (พ.ศ.๒๕๕๘ – 
ไปสู
การกําหนดนโยบายและ

วิมังสา)  

๑ ๐ ๐ ๑ ๑ 

ของท
าน มุ
งเน�นการยึดมั่นใน
หลักเกณฑ6 ในการปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน

สัจจะ)  

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ 

ของท
าน เน�นความโปร
งใสในการ
ทํางาน และสามารถตรวจสอบได�เสมอ 

๐ ๑ ๑ ๑ ๐ 

ของท
าน มุ
งเน�นธํารงความ
ถูกต�อง เพ่ือพิทักษ6ผลประโยชน6ของ
ประชาชนเป1นสําคัญ ในการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง แม�ใน
สถานการณ6ท่ีอาจเสี่ยงต
อความมัน่คงใน
ตําแหน
งหน�าท่ีการงาน (สัจจะ) 

๐ ๐ ๑ ๑ ๑ 

มุ
งเน�นการกํากับติดตาม
อย
างสม่ําเสมอ ในการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสรมิสร�าง
ชุมชนเข�มแข็งท่ีกําหนดไว� (ทมะ) 

๐ ๑ ๑ ๐ ๑ 

ของท
าน เปCดโอกาสให�ประชาชน
มีการแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุง
พัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล
าหรือหย
อน
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและโครงการเพ่ือการเสรมิสร�าง

 

๐ ๑ ๐ ๑ ๑ 

 
 

๓๗๖ 
 

 สรุปและแปลผล 

รวม 
 

∑R 

ค
า 
 

IOC 

แปล 

 

ผล 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๓ ๐.๘๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๓ ๐.๘๐ ใช�ได� 

๓ ๐.๘๐ ใช�ได� 

๓ ๐.๘๐ ใช�ได� 

๓ ๐.๘๐ ใช�ได� 



 

ด�าน ข�อ คําถาม

๒.
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มร
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นะ
หลั

กด
�าน
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๑๕ อ.บ.ต.ของท
าน นําข�อคิดเห็นในเชิง
ปรับปรุงพัฒนาของผู�มสี
วนได�เสียตาม
การปฏิบัติงานตามแผนงานและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง ไปปรับปรุงแก�ไขฯ จริง 

๑๖ อ.บ.ต.ของท
าน รู�จักอดทนต
อการถูก
ตําหนิ มีความเข�าใจผู�อ่ืนและตอบสนอง
อย
างสร�างสรรค6 ในการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสรมิสร�าง
ชุมชนเข�มแข็ง (ขันติ) 

๑๗ อ.บ.ต.ของท
าน มุ
งเน�นการปลูก
จิตสํานึกด�านความขยันในการทํางาน 
ความตรงต
อเวลา และไม
เอาเปรียบผู�อ่ืน 
ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
เพ่ือการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง 

๑๘ อ.บ.ต.ของท
าน ไม
เลือกปฏิบัติ และ
พัฒนาทุกชุมชนด�วยความเสมอภาคเท
า
เทียม ตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง 

๑๙ อ.บ.ต.ของท
าน มุ
งเน�นการสร�างให�เกิด
การมีส
วนร
วมทุกภาคส
วน เปCดใจรับฟ�ง
ความคิดเห็นท่ีแตกต
าง หรือความ
ต�องการของชุมชนเสมอ ตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง (จาคะ) 

๓.
 ส

มร
รถ

นะ
หลั

กด
�าน

คว
าม

เข
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ระ
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น 

(O
rg

an
iza

tio
na

l A
wa

re
ne

ss
) 

๒๐ อ.บ.ต.ของท
าน สนับสนุนให�เกิด
บรรยากาศแห
งการพัฒนาความ
เช่ียวชาญในองค6กร ด�วยการจัดสรร
ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ6ท่ีเอ้ือต
อ
การพัฒนา เพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง (กาย) 

๒๑ อ.บ.ต.ของท
าน มุ
งเน�นการทํางานเพ่ือ
การเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง  โดยยึด
หลักพ้ืนฐานการเคารพประเพณีปฏิบัติ
นิยม และวัฒนธรรมของแต
ละชุมชนท่ี
เก่ียวข�อง (กาย) 

 

คําถาม 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ(R) 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๑ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๒ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๓ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๔ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๕ 

นําข�อคิดเห็นในเชิง
ปรับปรุงพัฒนาของผู�มสี
วนได�เสียตาม
การปฏิบัติงานตามแผนงานและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง ไปปรับปรุงแก�ไขฯ จริง (ทมะ) 

๐ ๑ ๑ 
 

๐ ๑ 

ของท
าน รู�จักอดทนต
อการถูก
มีความเข�าใจผู�อ่ืนและตอบสนอง

อย
างสร�างสรรค6 ในการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสรมิสร�าง

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ 

ของท
าน มุ
งเน�นการปลูก
จิตสํานึกด�านความขยันในการทํางาน 
ความตรงต
อเวลา และไม
เอาเปรียบผู�อ่ืน 
ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
เพ่ือการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง (ขันติ) 

๑ ๐ ๑ ๑ ๐ 

ของท
าน ไม
เลือกปฏิบัติ และ
พัฒนาทุกชุมชนด�วยความเสมอภาคเท
า
เทียม ตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง (จาคะ) 

๐ ๑ ๑ ๐ ๑ 

ของท
าน มุ
งเน�นการสร�างให�เกิด
การมีส
วนร
วมทุกภาคส
วน เปCดใจรับฟ�ง
ความคิดเห็นท่ีแตกต
าง หรือความ
ต�องการของชุมชนเสมอ ตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน

๐ ๐ ๑ ๑ ๑ 

ของท
าน สนับสนุนให�เกิด
บรรยากาศแห
งการพัฒนาความ
เช่ียวชาญในองค6กร ด�วยการจัดสรร
ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ6ท่ีเอ้ือต
อ
การพัฒนา เพ่ือการเสริมสร�างชุมชน

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ 

มุ
งเน�นการทํางานเพ่ือ
การเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง  โดยยึด
หลักพ้ืนฐานการเคารพประเพณีปฏิบัติ
นิยม และวัฒนธรรมของแต
ละชุมชนท่ี

๐ ๐ ๑ ๑ ๑ 

๓๗๗ 
 

 สรุปและแปลผล 

รวม 
 

∑R 

ค
า 
 

IOC 

แปล 

 

ผล 

๓ ๐.๘๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๓ ๐.๘๐ ใช�ได� 

๓ ๐.๘๐ ใช�ได� 

๓ ๐.๘๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๓ ๐.๘๐ ใช�ได� 



 

ด�าน ข�อ คําถาม
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๒๒ อ.บ.ต.ของท
าน เข�าใจความสัมพันธ6เชิง
อํานาจของผู�มีบทบาทสําคัญในองค6กร
ของตนและหน
วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือ
ประสานภารกิจการปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง ให�เกิดประสิทธิผล 

๒๓ อ.บ.ต.ของท
าน เข�าใจสัมพันธภาพอย
าง
ไม
เป1นทางการ ของผู�มีบทบาทสําคัญใน
ชุมชน เพ่ือประโยชน6ในการเช่ือมโยง
และผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง  ให�เกิดประสิทธิผล 

๒๔ อ.บ.ต.ของท
าน นําความเข�าใจ
ความสัมพันธ6เชิงอํานาจฯ และ
สัมพันธภาพฯ ท้ังท่ีเป1นและไม
เป1น
ทางการ มาใช�ประโยชน6ในการผลกัดัน
การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
เพ่ือการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง ให�เกิด
ประสิทธิผล โดยไม
ก
อให�เกิดความ
ขัดแย�ง (ศีล)  

๒๕ อ.บ.ต.ของท
าน มีการสนับสนุน ชมเชย 
เมื่อมีผู�แสดงออกถึงความมุ
งมั่นท่ีจะ
พัฒนางานด�านการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง (จิต) 

๒๖ อ.บ.ต.ของท
าน ตั้งใจศึกษาค�นคว�าหา
ความรู� เทคโนโลยีและองค6ความรู�ใหม
 ๆ 
เพ่ือพัฒนางานด�านการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง อย
างต
อเน่ือง 

๒๗ อ.บ.ต.ของท
าน สนับสนุนส
งเสรมิให�มี
การนําวิชาการ ความรู� หรือเทคโนโลยี
ใหม
 ๆ มาประยุกต6ใช� ในการเสริมสร�าง
ชุมชนเข�มแข็ง (ป�ญญา)

๒๘ อ.บ.ต.ของท
าน นําป�ญหาและอุปสรรค 
รวมถึงกรณีศึกษา ผลสําเร็จจากการ
ปฏิบัติงาน ของหน
วยงานต
าง ๆ มา
ประยุกต6ใช� เป1นต�นแบบในการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง 
 

คําถาม 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ(R) 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๑ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๒ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๓ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๔ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๕ 

เข�าใจความสัมพันธ6เชิง
อํานาจของผู�มีบทบาทสําคัญในองค6กร
ของตนและหน
วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือ
ประสานภารกิจการปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง ให�เกิดประสิทธิผล (ศีล) 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ 

เข�าใจสัมพันธภาพอย
าง
ไม
เป1นทางการ ของผู�มีบทบาทสําคัญใน
ชุมชน เพ่ือประโยชน6ในการเช่ือมโยง
และผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง  ให�เกิดประสิทธิผล (ศีล) 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ 

ของท
าน นําความเข�าใจ
ความสัมพันธ6เชิงอํานาจฯ และ
สัมพันธภาพฯ ท้ังท่ีเป1นและไม
เป1น
ทางการ มาใช�ประโยชน6ในการผลกัดัน
การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
เพ่ือการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง ให�เกิด
ประสิทธิผล โดยไม
ก
อให�เกิดความ

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ 

ของท
าน มีการสนับสนุน ชมเชย 
เมื่อมีผู�แสดงออกถึงความมุ
งมั่นท่ีจะ
พัฒนางานด�านการเสริมสร�างชุมชน

๐ ๑ ๑ ๐ ๑ 

ของท
าน ตั้งใจศึกษาค�นคว�าหา
ความรู� เทคโนโลยีและองค6ความรู�ใหม
 ๆ 
เพ่ือพัฒนางานด�านการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง อย
างต
อเน่ือง (จิต)  

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ 

ของท
าน สนับสนุนส
งเสรมิให�มี
การนําวิชาการ ความรู� หรือเทคโนโลยี

ในการเสริมสร�าง
) 

๑ ๑ ๐ ๑ ๑ 

ของท
าน นําป�ญหาและอุปสรรค 
รวมถึงกรณีศึกษา ผลสําเร็จจากการ
ปฏิบัติงาน ของหน
วยงานต
าง ๆ มา
ประยุกต6ใช� เป1นต�นแบบในการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง (ป�ญญา) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ 

๓๗๘ 
 

 สรุปและแปลผล 

รวม 
 

∑R 

ค
า 
 

IOC 

แปล 

 

ผล 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๓ ๐.๘๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 



 

ด�าน ข�อ คําถาม

๔.
 ส

มร
รถ

นะ
หลั

กด
�าน

กา
รบ

ริก
าร

เป
Oนเ

ลิศ
 (S

er
vic

e 
M

in
d)

 

๒๙ อ.บ.ต.ของท
าน มุ
งเน�นอํานวยความ
สะดวกในการให�บริการ ด�วยความ
ถูกต�อง เต็มใจ สะดวกรวดเร็ว และ
ทันเวลา (ทาน) 

๓๐ อ.บ.ต.ของท
าน มีระบบสํารวจสาเหตุ
และป�ญหาความจําเป1นหรือความ
ต�องการท่ีแท�จริงของชุมชน 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง เป1นระยะ อย
างต
อเน่ือง 

๓๑ อ.บ.ต.ของท
าน มุ
งเน�นการให�บริการ
ด�วยกริยาท
าทางท่ีเป1นมติร ยิม้แย�ม
แจ
มใส พูดจาไพเราะ แสดงการเอาใจใส
 
สุภาพอ
อนโยน (ปCยวาจา

๓๒ อ.บ.ต.ของท
าน มีนโยบายท่ีเน�นการลด
ความขัดแย�งในชุมชน เช
น การ
สนับสนุนงานยตุิธรรมชุมชน 
ท่ีสร�างความสามัคคี ฯลฯ 

๓๓ อ.บ.ต.ของท
าน บรรจุนโยบายท่ีมุ
งสร�าง
ความเข�มแข็งของชุมชนโดยบูรณาการ
กับทุกภาคส
วนในตําบล ในยุทธศาสตร6
การพัฒนาตําบล (อัตถจริยา

๓๔ อ.บ.ต.ของท
าน เน�นการสร�างเครอืข
าย
ภาคประชาชน เช
น กลุ
มอาชีพ สหกรณ6 
และกลุ
มชมรมภายในชุมชนต
าง ๆ 
จริยา)   

๓๕ อ.บ.ต.ของท
าน เน�นสร�างและพัฒนา
องค6ความรู�ด�านการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็งในด�านต
าง ๆ ด�วยกระบวนการ
ต
าง ๆ เช
น การสัมมนา การจัดอบรมให�
ความรู�แก
ประชาชน (อัตถจริยา

๓๖ อ.บ.ต.ของท
าน วางแผนการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง เพ่ือ
ผลประโยชน6ท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนใน
ระยะยาวอย
างเสมอต�นเสมอปลาย 
(สมานัตตตา) 
 

คําถาม 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ(R) 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๑ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๒ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๓ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๔ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๕ 

มุ
งเน�นอํานวยความ
สะดวกในการให�บริการ ด�วยความ
ถูกต�อง เต็มใจ สะดวกรวดเร็ว และ

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ 

ของท
าน มีระบบสํารวจสาเหตุ
และป�ญหาความจําเป1นหรือความ
ต�องการท่ีแท�จริงของชุมชน เพ่ือแก�ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง เป1นระยะ อย
างต
อเน่ือง (ทาน) 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ 

ของท
าน มุ
งเน�นการให�บริการ
ด�วยกริยาท
าทางท่ีเป1นมติร ยิม้แย�ม
แจ
มใส พูดจาไพเราะ แสดงการเอาใจใส
 

ปCยวาจา)  

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ 

ของท
าน มีนโยบายท่ีเน�นการลด
ความขัดแย�งในชุมชน เช
น การ
สนับสนุนงานยตุิธรรมชุมชน มีกิจกรรม
ท่ีสร�างความสามัคคี ฯลฯ (ปCยวาจา) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ 

ของท
าน บรรจุนโยบายท่ีมุ
งสร�าง
ความเข�มแข็งของชุมชนโดยบูรณาการ
กับทุกภาคส
วนในตําบล ในยุทธศาสตร6

อัตถจริยา) 

๑ ๑ ๐ ๑ ๑ 

ของท
าน เน�นการสร�างเครอืข
าย
ภาคประชาชน เช
น กลุ
มอาชีพ สหกรณ6 
และกลุ
มชมรมภายในชุมชนต
าง ๆ (อัตถ

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ 

ของท
าน เน�นสร�างและพัฒนา
องค6ความรู�ด�านการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็งในด�านต
าง ๆ ด�วยกระบวนการ

การสัมมนา การจัดอบรมให�
อัตถจริยา) 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ 

ของท
าน วางแผนการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง เพ่ือ
ผลประโยชน6ท่ีจะเกิดข้ึนกับชุมชนใน
ระยะยาวอย
างเสมอต�นเสมอปลาย 

๐ ๐ ๑ ๑ ๑ 

๓๗๙ 
 

 สรุปและแปลผล 

รวม 
 

∑R 

ค
า 
 

IOC 

แปล 

 

ผล 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๓ ๐.๘๐ ใช�ได� 



 

ด�าน ข�อ คําถาม

๔.
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หลั
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าร
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๓๗ อ.บ.ต.ของท
าน สามารถเปลี่ยนแปลงวิธี
หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง เพ่ือให�ชุมชนได�ประโยชน6สูงสุด
ได�ตลอดเวลา (สมานัตตตา

๓๘ อ.บ.ต.ของท
าน ปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง อย
างเสมอต�นเสมอปลาย แม�
จะมีการเปลีย่นผู�บริหารท�องถ่ิน 
(สมานัตตตา) 

๓๙ อ.บ.ต.ของท
าน มีการตรวจสอบ
ประเมินผลเพ่ือแก�ไขปรบัปรุงงานด�าน
การเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็งอย
าง
สม่ําเสมอ โดยทุกฝ?ายมีส
วนร
วม 
(สมานัตตตา) 

๕.
 ส

มร
รถ

นะ
หลั

กด
�าน

กา
รทํ

าง
าน

เป
Oนที

ม 
(T

ea
m

wo
rk

) 

๔๐ อ.บ.ต.ของท
าน มุ
งเน�นการอํานวยความ
สะดวกแก
ทุกฝ?ายทุกภาคส
วนอย
าง
สร�างสรรค6 ในการปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง (เมตตา) 

๔๑ อ.บ.ต.ของท
าน มีจิตสํานึกความเป1น
หน่ึงเดียวขององค6กร ในการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง 

๔๒ อ.บ.ต.ของท
าน มีการประสานและ
ส
งเสริมสมัพันธภาพอันดี เพ่ือโน�มน�าว
ให�ผู�เก่ียวข�องปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง ให�ได�ผลสาํเรจ็ 

๔๓ อ.บ.ต.ของท
าน มีการช
วยเหลือประสาน
รอยร�าว หรือคลี่คลายแก�ไขข�อขัดแย�งท่ี
เกิดข้ึนอย
างสร�างสรรค6 ในระหว
างการ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง 
 
 
 

 

คําถาม 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ(R) 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๑ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๒ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๓ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๔ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๕ 

ของท
าน สามารถเปลี่ยนแปลงวิธี
หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง เพ่ือให�ชุมชนได�ประโยชน6สูงสุด

สมานัตตตา) 

๐ ๑ ๑ ๐ ๑ 

ปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง อย
างเสมอต�นเสมอปลาย แม�
จะมีการเปลีย่นผู�บริหารท�องถ่ิน 

๑ ๑ ๐ ๑ ๑ 

ของท
าน มีการตรวจสอบ
ประเมินผลเพ่ือแก�ไขปรบัปรุงงานด�าน
การเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็งอย
าง

โดยทุกฝ?ายมีส
วนร
วม 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ 

ของท
าน มุ
งเน�นการอํานวยความ
สะดวกแก
ทุกฝ?ายทุกภาคส
วนอย
าง
สร�างสรรค6 ในการปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ 

ของท
าน มีจิตสํานึกความเป1น
หน่ึงเดียวขององค6กร ในการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง (เมตตา) 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ 

ของท
าน มีการประสานและ
ส
งเสริมสมัพันธภาพอันดี เพ่ือโน�มน�าว
ให�ผู�เก่ียวข�องปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง ให�ได�ผลสาํเรจ็ (กรุณา)   

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ 

ของท
าน มีการช
วยเหลือประสาน
หรือคลี่คลายแก�ไขข�อขัดแย�งท่ี

เกิดข้ึนอย
างสร�างสรรค6 ในระหว
างการ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง (กรณุา) 

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ 

๓๘๐ 
 

 สรุปและแปลผล 

รวม 
 

∑R 

ค
า 
 

IOC 

แปล 

 

ผล 

๓ ๐.๘๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 



 

ด�าน ข�อ คําถาม

๕.
 ส

มร
รถ

นะ
หลั

กด
�าน

กา
รทํ

าง
าน

เป
Oนที

ม 
(T

ea
m

wo
rk

) 

๔๔ อ.บ.ต.ของท
าน มีการชมเชยส
งเสริม
ขวัญกําลังใจซ่ึงกันและกัน 
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง ให�
บรรลผุล (มุทิตา) 

๔๕ อ.บ.ต.ของท
าน มีการช่ืนชมยกย
อง
ส
งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ
องค6กรชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ เช
น 
กลุ
มอาชีพของชุมชน, กลุ
มสัจจะออม
ทรัพย6 ในการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง (มุทิตา) 

๔๖ อ.บ.ต.ของท
าน ไม
มีอคติในการ
มอบหมายงานให�ตรงกับความรู�
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสรมิสร�าง
ชุมชนเข�มแข็ง (อุเบกขา

๔๗ อ.บ.ต.ของท
าน มุ
งเน�นความสามคัคีเป1น
นํ้าหน่ึงใจเดียวกันในคณะทํางาน และ
ผู�เก่ียวข�อง ในการรวมพลังผลักดนัการ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง โดยไม

คํานึงอคติหรือความชอบไม
ชอบส
วนตน 
(อุเบกขา) 

 

คําถาม 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ(R) 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๑ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๒ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๓ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๔ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๕ 

ของท
าน มีการชมเชยส
งเสริม
ขวัญกําลังใจซ่ึงกันและกัน ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง ให�

๐ ๑ ๑ ๐ ๑ 

ของท
าน มีการช่ืนชมยกย
อง
ส
งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของ
องค6กรชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ เช
น 

กลุ
มสัจจะออม
ในการปฏิบัติงานตามแผนและ

โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน

๑ ๑ ๐ ๑ ๑ 

ของท
าน ไม
มีอคติในการ
มอบหมายงานให�ตรงกับความรู�
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสรมิสร�าง

อุเบกขา) 

๐ ๑ ๑ ๑ ๐ 

ของท
าน มุ
งเน�นความสามคัคีเป1น
นํ้าหน่ึงใจเดียวกันในคณะทํางาน และ
ผู�เก่ียวข�อง ในการรวมพลังผลักดนัการ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง โดยไม

คํานึงอคติหรือความชอบไม
ชอบส
วนตน 

๐ ๐ ๑ ๑ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘๑ 
 

 สรุปและแปลผล 

รวม 
 

∑R 

ค
า 
 

IOC 

แปล 

 

ผล 

๓ ๐.๘๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๓ ๐.๘๐ ใช�ได� 

๓ ๐.๘๐ ใช�ได� 



 

ด�าน ข�อ คําถาม

คว
าม

เข
�มแ

ข็ง
ขอ

งชุ
มช

นใ
นเ

ขต
พื้น

ที่อ
งค

1กา
รบ

ริห
าร

สว
นต

ําบ
ล 

๔๘ ชุมชนมีการรวมกลุ
มเพ่ือช
วยเหลือกัน
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือช
วยเหลือส
งเสริม
ทักษะอาชีพ หรือเพ่ิมรายได� ท้ังท่ีเป1น
และไม
เป1นทางการ เช
น กลุ
มร�านค�า 
กลุ
มอาชีพ กลุ
มวิสาหกิจชุมชน กลุ
มทอ
ผ�า กลุ
มจักสาน กลุ
มผู�ปลูกอ�อย เป1นต�น 

๔๙ ชุมชนมีกิจกรรมเรียนรู�สืบทอดองค6
ความรู�จากปราชญ6ภมูิป�ญญาท�องถ่ิน 
เช
น การจักสาน การทอผ�า ดนตรี
พ้ืนบ�าน หมอทําขวัญ เป1นต�น

๕๐ ชุมชนจัดกิจกรรมส
งเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช
น 
การเรยีนรู�เกษตรทฤษฎีใหม
 เป1นต�น

๕๑ ชุมชนมีการจัดเวทีบูรณาการแผนพัฒนา
ชุมชนจากทุกหมู
บ�าน มาเป1นแผนชุมชน
บูรณาการระดับตาํบล โดยการจัดทํา
เอกสารรูปเล
มและส
งต
อแผนฯ ให�อบต
เพ่ือประสานการปฏิบัติ

๕๒ ชุมชนมีการช
วยเหลือสงเคราะห6จดั
สวัสดิการในชุมชน เช
น กองทุน
ฌาปนกิจ, กลุ
มสหกรณ6
ทรัพย6 เป1นต�น 

๕๓ ชุมชนมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล�อมทาง
สังคมท่ีส
งเสริมสุขอนามัยท่ีดี กิจกรรม
ลด ละ เลิกอบายมุข เช
น ลดเหล�า
เข�าพรรษา เลิกหวยพนันบอล  งดการ
ตั้งวงเหล�า วงพนันในชุมชนในงานบุญ 
งานเทศกาลต
าง ๆ เป1นต�น

๕๔ ชุมชนมีกิจกรรมการดูแลป/องกันป�ญหา
ในชุมชนอย
างเป1นระบบและต
อเน่ือง 
เช
น การรณรงค6กําจัดลูกนํ้ายุงลาย การ
ป/องกันโรคไข�หวัดใหญ
 การรณรงค6
ต
อต�านยาเสพตดิ เป1นต�น 

๕๕ ชุมชนมีกิจกรรมการส
งเสรมิสุขภาพเพ่ือ
ช
วยเหลือกันอย
างเป1นระบบและ
ต
อเน่ือง เช
น มีการรวมกลุ
มออกกําลัง
กายภายในชุมชน เป1นต�น

คําถาม 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ(R) 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๑ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๒ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๓ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๔ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๕ 

ชุมชนมีการรวมกลุ
มเพ่ือช
วยเหลือกัน
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือช
วยเหลือส
งเสริม
ทักษะอาชีพ หรือเพ่ิมรายได� ท้ังท่ีเป1น
และไม
เป1นทางการ เช
น กลุ
มร�านค�า 
กลุ
มอาชีพ กลุ
มวิสาหกิจชุมชน กลุ
มทอ
ผ�า กลุ
มจักสาน กลุ
มผู�ปลูกอ�อย เป1นต�น  

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ 

ชุมชนมีกิจกรรมเรียนรู�สืบทอดองค6
ความรู�จากปราชญ6ภมูิป�ญญาท�องถ่ิน 
เช
น การจักสาน การทอผ�า ดนตรี
พ้ืนบ�าน หมอทําขวัญ เป1นต�น 

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ 

ชุมชนจัดกิจกรรมส
งเสริมการดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช
น 
การเรยีนรู�เกษตรทฤษฎีใหม
 เป1นต�น 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ 

ชุมชนมีการจัดเวทีบูรณาการแผนพัฒนา
ชุมชนจากทุกหมู
บ�าน มาเป1นแผนชุมชน
บูรณาการระดับตาํบล โดยการจัดทํา
เอกสารรูปเล
มและส
งต
อแผนฯ ให�อบต. 
เพ่ือประสานการปฏิบัต ิ

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ 

ชุมชนมีการช
วยเหลือสงเคราะห6จดั
เช
น กองทุน

กลุ
มสหกรณ6, กลุ
มออม

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ 

ชุมชนมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล�อมทาง
สังคมท่ีส
งเสริมสุขอนามัยท่ีดี กิจกรรม
ลด ละ เลิกอบายมุข เช
น ลดเหล�า
เข�าพรรษา เลิกหวยพนันบอล  งดการ
ตั้งวงเหล�า วงพนันในชุมชนในงานบุญ 
งานเทศกาลต
าง ๆ เป1นต�น 

๑ ๑ ๐ ๑ ๑ 

ชุมชนมีกิจกรรมการดูแลป/องกันป�ญหา
ในชุมชนอย
างเป1นระบบและต
อเน่ือง 
เช
น การรณรงค6กําจัดลูกนํ้ายุงลาย การ
ป/องกันโรคไข�หวัดใหญ
 การรณรงค6
ต
อต�านยาเสพตดิ เป1นต�น  

๐ ๑ ๑ ๑ ๑ 

ชุมชนมีกิจกรรมการส
งเสรมิสุขภาพเพ่ือ
ช
วยเหลือกันอย
างเป1นระบบและ
ต
อเน่ือง เช
น มีการรวมกลุ
มออกกําลัง
กายภายในชุมชน เป1นต�น 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ 

๓๘๒ 
 

 สรุปและแปลผล 

รวม 
 

∑R 

ค
า 
 

IOC 

แปล 

 

ผล 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 



 

ด�าน ข�อ คําถาม

คว
าม

เข
�มแ

ข็ง
ขอ

งชุ
มช

นใ
นเ

ขต
พื้น

ที่อ
งค

1กา
รบ

ริห
าร

สว
นต

ําบ
ล 

๕๖ ชุมชนมีเครือข
ายอาสาสมัครช
วยเหลือ
เฝ/าระวังป�จจัยเสี่ยงต
าง ๆ ในชุมชน ท้ัง
ท่ีเป1นทางการและไม
เป1นทางการ เช
น 
อาสาเฝ/าระวังภยั อาสาคุ�มบ�าน อาสา
ป/องกันยาเสพติด เป1นต�น

๕๗ ชุมชนส
งเสรมิให�มีแหล
งเรียนรู�ใน
รูปแบบต
าง ๆ เช
น ท่ีอ
านหนังสือพิมพ6
ประจําหมู
บ�าน อินเตอร6เน็ตประจํา
หมู
บ�าน แหล
งเรียนรู�ภูมิป�ญญา
พิพิธภัณฑ6พ้ืนบ�าน เป1นต�น

๕๘ ชุมชนรวมตัวจัดกิจกรรมในวาระและ
โอกาสสาํคัญต
าง ๆ อย
างต
อเน่ือง เช
น 
กิจกรรมพัฒนาหมู
บ�านเน่ืองในวันพ
อ
แม
แห
งชาติ วันสําคัญทางศาสนา เป1น
ต�น 

๕๙ ชุมชนมีกิจกรรมส
งเสริมวิถีวัฒนธรรม
ไทยและภูมิป�ญญาเอกลักษณ6ท�องถ่ิน
อย
างต
อเน่ือง เช
น ประเพณีทําบุญ
กลางบ�าน ประเพณสีงกรานต6 ประเพณี
ลอยกระทง เป1นต�น 
 

คําถาม 

ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ(R) 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๑ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๒ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๓ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๔ 

ผู�เ
ชี่ย

วช
าญ

คน
ที่ 

๕ 

ชุมชนมีเครือข
ายอาสาสมัครช
วยเหลือ
เฝ/าระวังป�จจัยเสี่ยงต
าง ๆ ในชุมชน ท้ัง
ท่ีเป1นทางการและไม
เป1นทางการ เช
น 
อาสาเฝ/าระวังภยั อาสาคุ�มบ�าน อาสา
ป/องกันยาเสพติด เป1นต�น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๐ 

ชุมชนส
งเสรมิให�มีแหล
งเรียนรู�ใน
ท่ีอ
านหนังสือพิมพ6

ประจําหมู
บ�าน อินเตอร6เน็ตประจํา
หมู
บ�าน แหล
งเรียนรู�ภูมิป�ญญา
พิพิธภัณฑ6พ้ืนบ�าน เป1นต�น 

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ 

ชุมชนรวมตัวจัดกิจกรรมในวาระและ
โอกาสสาํคัญต
าง ๆ อย
างต
อเน่ือง เช
น 
กิจกรรมพัฒนาหมู
บ�านเน่ืองในวันพ
อ/

วันสําคัญทางศาสนา เป1น

๑ ๑ ๑ ๐ ๑ 

ชุมชนมีกิจกรรมส
งเสริมวิถีวัฒนธรรม
ไทยและภูมิป�ญญาเอกลักษณ6ท�องถ่ิน
อย
างต
อเน่ือง เช
น ประเพณีทําบุญ
กลางบ�าน ประเพณสีงกรานต6 ประเพณี

๑ ๐ ๑ ๑ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘๓ 
 

 สรุปและแปลผล 

รวม 
 

∑R 

ค
า 
 

IOC 

แปล 

 

ผล 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 

๔ ๐.๙๐ ใช�ได� 



๓๘๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห�เก็บข�อมูลเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง 

ของแบบสอบถาม (Try Out) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘๕ 

 

 



 

๓๘๖ 



 

๓๘๗ 

 



 

 

๓๘๘ 



๓๘๙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการหาคาสัมประสทิธิ์ Reliability (Alpha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการหาคาสัมประสทิธิ์ 

เรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล 

 

 

 
 

คําถาม 

สมรรถนะหลักด'านการมุงผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motivation) 
๑. อ.บ.ต.ของท�านมีการรวบรวมข%อมูลและป(ญหา
สําคัญของท%องถิ่นมาจัดทําฐานข%อมูลเพ่ือจัดทํา
แผนงาน เพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็งเชิงรุก 
(ฉันทะ) 
๒. อ.บ.ต.ของท�าน เน%นกําหนดเป4าหมายท่ีท%าทาย
และเป6นไปได%ยาก ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร� เพ่ือ
การเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง (ฉันทะ
๓. อ.บ.ต.ของท�านมีการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง เป6นไปตาม
ขั้นตอนท่ีได%วางไว% และทันเวลาท่ีกําหนด 
๔. อ.บ.ต.ของท�าน เน%นการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง โดยคุ%มค�า 
ประหยัด และบรรลุวัตถุประสงค�ตามเป4าหมาย 
(วิริยะ) 
 
 

ผลการหาคาสัมประสทิธิ์ Reliability (Alpha)

พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล 
ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง 

 
พระมหาเทวประภาส  วชิรญาณเมธี 

-------------------------- 

 
 
 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted

สมรรถนะหลักด'านการมุงผลสัมฤทธิ์ 

ของท�านมีการรวบรวมข%อมูลและป(ญหา
สําคัญของท%องถิ่นมาจัดทําฐานข%อมูลเพ่ือจัดทํา
แผนงาน เพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็งเชิงรุก 

q1 333.58 3787.379

q1_1 333.85 3795.515

ของท�าน เน%นกําหนดเป4าหมายท่ีท%าทาย
และเป6นไปได%ยาก ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร� เพ่ือ

ฉันทะ) 

q2 333.73 3796.974

q2_2 333.88 3763.651

ของท�านมีการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง เป6นไปตาม
ขั้นตอนท่ีได%วางไว% และทันเวลาท่ีกําหนด (วิริยะ) 

q3 333.83 3770.610

q3_3 333.75 3796.962

เน%นการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง โดยคุ%มค�า 
ประหยัด และบรรลุวัตถุประสงค�ตามเป4าหมาย 

q4 333.58 3758.353

q4_4 334.08 3737.199

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.973 106 

๓๙๐ 
 

Reliability (Alpha) 

พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส�วนตําบล  

Variance 
if Item 
Deleted 

       
Corrected 
Item-Total 
Correlation                 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

3787.379 .652 .973 

3795.515 .616 .973 

3796.974 .703 .973 

3763.651 .757 .973 

3770.610 .710 .973 

3796.962 .674 .973 

3758.353 .780 .973 

3737.199 .835 .972 



 

 
 

คําถาม 

๕. อ.บ.ต.ของท�าน มีใจผักใฝCตรวจสอบการดําเนินงาน
ระหว�างการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการเพ่ือ
การเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ�
มาตรฐาน ด%วยตนเองอย�างสมํ่าเสมอ 
๖. อ.บ.ต.ของท�าน มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมินผลโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง 
โดยเปFดโอกาสให%ประชาชนเข%ามามีส�วนร�วม เป6น
ระยะจนกว�าจะเสร็จส้ินโครงการ/กิจกรรม 
๗. อ.บ.ต.ของท�าน มีการประเมินผลได%ผลเสีย และ
ผู%บริหาร ดําเนินการเพ่ือให%เกิดประโยชน�สูงสุดต�อผู%มี
ส�วนได%ส�วนเสีย (Stake Holder) ตามการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชน
เข%มแข็ง (วิมังสา)   
๘. อ.บ.ต.ของท�าน มีการตรวจสอบผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถตอบสนองความต%องการ
ของประชาชน นําไปสู�การแก%ไขป(ญหาของประชาชน
ในท%องถิ่น ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็งได%อย�าง
ยั่งยืน (วิมังสา)  
๙. อ.บ.ต.ของท�าน มีการนําผลการดําเนินโครงการ
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ในรอบปUท่ีผ�าน
มา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙) ไปสู�การกําหนดนโยบาย
และวางแผนในปUต�อไป (วิมังสา)  
สมรรถนะหลักด'านการยึดม่ันในความถูกต'องและ
จริยธรรม (Integrity) 
๑. อ.บ.ต.ของท�าน มุ�งเน%นการยึดม่ันในหลักเกณฑ� ใน
การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสริมสร%างชุมชนเข%มแข็งท่ีกําหนดไว% 
๒. อ.บ.ต.ของท�าน เน%นความโปร�งใสในการทํางาน 
และสามารถตรวจสอบได%เสมอ (สัจจะ
๓. อ.บ.ต.ของท�าน มุ�งเน%นธํารงความถกูต%อง เพ่ือพิทักษ�

ผลประโยชน�ของประชาชนเป6นสําคัญ ในการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแขง็ แม%ใน
สถานการณ�ที่อาจเส่ียงต�อความมั่นคงในตําแหน�งหน%าที่การงาน 
(สัจจะ) 

 
 
 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted

ของท�าน มีใจผักใฝCตรวจสอบการดําเนินงาน
ระหว�างการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการเพ่ือ
การเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ�
มาตรฐาน ด%วยตนเองอย�างสมํ่าเสมอ (จิตตะ)  

q5 333.90 3753.221

q5_5 334.13 3745.958

ของท�าน มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมินผลโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง 
โดยเปFดโอกาสให%ประชาชนเข%ามามีส�วนร�วม เป6น

กิจกรรม (จิตตะ) 

q6 334.23 3784.435

q6_6 334.25 3759.987

มีการประเมินผลได%ผลเสีย และ
ผู%บริหาร ดําเนินการเพ่ือให%เกิดประโยชน�สูงสุดต�อผู%มี

ตามการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชน

q7 334.28 3788.717

q7_7 334.18 3792.353

ของท�าน มีการตรวจสอบผลการดําเนิน
กิจกรรม ท่ีสามารถตอบสนองความต%องการ

ของประชาชน นําไปสู�การแก%ไขป(ญหาของประชาชน
ในท%องถิ่น ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็งได%อย�าง

q8 333.95 3803.074

q8_8 333.68 3773.866

ของท�าน มีการนําผลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ในรอบปUท่ีผ�าน

ไปสู�การกําหนดนโยบาย

q9 333.83 3806.251

q9_9 333.55 3788.459

สมรรถนะหลักด'านการยึดม่ันในความถูกต'องและ

ของท�าน มุ�งเน%นการยึดม่ันในหลักเกณฑ� ใน
การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสริมสร%างชุมชนเข%มแข็งท่ีกําหนดไว% (สัจจะ) 

q10 333.33 3821.815

q10_10 334.18 3775.430

ของท�าน เน%นความโปร�งใสในการทํางาน 
สัจจะ) 

q11 333.85 3762.233

q11_11 333.73 3748.307

ของท�าน มุ�งเน%นธํารงความถกูต%อง เพ่ือพิทักษ�

ในการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแขง็ แม%ใน
สถานการณ�ที่อาจเส่ียงต�อความมั่นคงในตําแหน�งหน%าที่การงาน 

q12 333.95 3789.690

q12_12 333.85 3810.233

๓๙๑ 
 

Variance 
if Item 
Deleted 

       
Corrected 
Item-Total 
Correlation                 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

3753.221 .741 .973 

3745.958 .815 .972 

3784.435 .655 .973 

3759.987 .750 .973 

3788.717 .674 .973 

3792.353 .684 .973 

3803.074 .587 .973 

3773.866 .825 .973 

3806.251 .639 .973 

3788.459 .810 .973 

3821.815 .552 .973 

3775.430 .806 .973 

3762.233 .826 .972 

3748.307 .818 .972 

3789.690 .680 .973 

3810.233 .626 .973 



 

 
 

คําถาม 

๔. อ.บ.ต.ของท�าน มุ�งเน%นการกํากับติดตามอย�าง
สมํ่าเสมอ ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็งท่ีกําหนดไว% 
๕. อ.บ.ต.ของท�าน เปFดโอกาสให%ประชาชนมีการ
แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็นความสูญ
เปล�าหรือหย�อนประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชน
เข%มแข็ง (ทมะ) 
๖. อ.บ.ต.ของท�าน นําข%อคิดเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา
ของผู%มีส�วนได%เสียตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน
และโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ไป
ปรับปรุงแก%ไขฯ จริง (ทมะ) 
๗. อ.บ.ต.ของท�าน รู%จักอดทนต�อการถูกตําหนิ 
ความเข%าใจผู%อื่นและตอบสนองอย�างสร%างสรรค� ใน
การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง (ขันติ) 
๘. อ.บ.ต.ของท�าน มุ�งเน%นการปลูกจิตสํานึกด%านความ
ขยันในการทํางาน ความตรงต�อเวลา และไม�เอา
เปรียบผู%อื่น ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
เพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง (ขันติ
๙. อ.บ.ต.ของท�าน ไม�เลือกปฏิบัติ และพัฒนาทุก
ชุมชนด%วยความเสมอภาคเท�าเทียม 
โครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง 
๑๐. อ.บ.ต.ของท�าน มุ�งเน%นการสร%างให%เกิดการมีส�วน
ร�วมทุกภาคส�วน เปFดใจรับฟ(งความคิดเห็นท่ีแตกต�าง 
หรือความต%องการของชุมชนเสมอ ตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง 
สมรรถนะหลักด'านความเข'าใจในองคHกร
และระบบงาน (Organizational Awareness)
๑. อ.บ.ต.ของท�าน สนับสนุนให%เกิดบรรยากาศแห�ง
การพัฒนาความเช่ียวชาญในองค�กร ด%วยการจัดสรร
ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ�ท่ีเอื้อต�อการพัฒนา เพ่ือ
การเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง (กาย) 

 
 
 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted

ของท�าน มุ�งเน%นการกํากับติดตามอย�าง
ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ

การเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็งท่ีกําหนดไว% (ทมะ) 

q13 334.00 3811.795

q13_13 333.60 3826.759

เปFดโอกาสให%ประชาชนมีการ
แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเม่ือเห็นความสูญ
เปล�าหรือหย�อนประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชน

q14 333.70 3808.113

q14_14 334.28 3818.153

นําข%อคิดเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนา
ของผู%มีส�วนได%เสียตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน
และโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ไป

q15 334.25 3801.115

q15_15 333.65 3867.464

ของท�าน รู%จักอดทนต�อการถูกตําหนิ มี
ความเข%าใจผู%อื่นและตอบสนองอย�างสร%างสรรค� ใน
การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการ

q16 334.13 3800.112

q16_16 334.10 3856.451

ของท�าน มุ�งเน%นการปลูกจิตสํานึกด%านความ
ความตรงต�อเวลา และไม�เอา

เปรียบผู%อื่น ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
ขันติ) 

q17 334.58 3812.763

q17_17 334.80 3840.164

ของท�าน ไม�เลือกปฏิบัติ และพัฒนาทุก
ชุมชนด%วยความเสมอภาคเท�าเทียม ตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง (จาคะ) 

q18 334.43 3841.789

q18_18 333.58 3787.379

ของท�าน มุ�งเน%นการสร%างให%เกิดการมีส�วน
ร�วมทุกภาคส�วน เปFดใจรับฟ(งความคิดเห็นท่ีแตกต�าง 

ตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง (จาคะ) 

q19 333.85 3795.515

q19_19 333.73 3796.974

สมรรถนะหลักด'านความเข'าใจในองคHกร 
Organizational Awareness) 

สนับสนุนให%เกิดบรรยากาศแห�ง
การพัฒนาความเช่ียวชาญในองค�กร ด%วยการจัดสรร
ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ�ท่ีเอื้อต�อการพัฒนา เพ่ือ

 

q20 333.88 3763.651

q20_20 333.83 3770.610

๓๙๒ 
 

Variance 
if Item 
Deleted 

       
Corrected 
Item-Total 
Correlation                 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

3811.795 .580 .973 

3826.759 .510 .973 

3808.113 .664 .973 

3818.153 .549 .973 

3801.115 .643 .973 

3867.464 .234 .973 

3800.112 .670 .973 

3856.451 .301 .973 

3812.763 .581 .973 

3840.164 .428 .973 

3841.789 .349 .973 

3787.379 .652 .973 

3795.515 .616 .973 

3796.974 .703 .973 

3763.651 .757 .973 

3770.610 .710 .973 



 

 
 

คําถาม 

๒. อ.บ.ต.ของท�าน มุ�งเน%นการทํางานเพ่ือการ
เสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง  โดยยึดหลักพ้ืนฐานการ
เคารพประเพณีปฏิบัตินิยม และวัฒนธรรมของแต�ละ
ชุมชนท่ีเกี่ยวข%อง (กาย) 
๓. อ.บ.ต.ของท�าน เข%าใจความสัมพันธ�เชิงอํานาจของ
ผู%มีบทบาทสําคัญในองค�กรของตนและหน�วยงานท่ี
เกี่ยวข%อง เพ่ือประสานภารกิจการปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ให%เกิด
ประสิทธิผล (ศีล) 
๔. อ.บ.ต.ของท�าน เข%าใจสัมพันธภาพอย�างไม�เป6น
ทางการ ของผู%มีบทบาทสําคัญในชุมชน เพ่ือประโยชน�
ในการเช่ือมโยงและผลักดันการปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง  ให%เกิด
ประสิทธิผล (ศีล) 
๕. อ.บ.ต.ของท�าน นําความเข%าใจความสัมพันธ�เชิง
อํานาจฯ และสัมพันธภาพฯ ท้ังท่ีเป6นและไม�เป6น
ทางการ มาใช%ประโยชน�ในการผลักดันการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชน
เข%มแข็ง ให%เกิดประสิทธิผล โดยไม�ก�อให%เกิดความ
ขัดแย%ง (ศีล) 
๖. อ.บ.ต.ของท�าน มีการสนับสนุน ชมเชย เม่ือมีผู%
แสดงออกถึงความมุ�งม่ันท่ีจะพัฒนางานด%านการ
เสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง (จิต) 
๗. อ.บ.ต.ของท�าน ต้ังใจศึกษาค%นคว%าหาความรู% 
เทคโนโลยีและองค�ความรู%ใหม� ๆ เพ่ือพัฒนางานด%าน
การเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง อย�างต�อเน่ือง 
๘. อ.บ.ต.ของท�าน สนับสนุนส�งเสริมให%มีการนํา
วิชาการ ความรู% หรือเทคโนโลยีใหม� ๆ มาประยุกต�ใช% 
ในการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง (ป(ญญา
๙. อ.บ.ต.ของท�าน นําป(ญหาและอุปสรรค รวมถึง
กรณีศึกษา ผลสําเร็จจากการปฏิบัติงาน ของ
หน�วยงานต�าง ๆ มาประยุกต�ใช% เป6นต%นแบบในการ
เสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง (ป(ญญา) 

 
 
 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted

มุ�งเน%นการทํางานเพ่ือการ
เสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง  โดยยึดหลักพ้ืนฐานการ
เคารพประเพณีปฏิบัตินิยม และวัฒนธรรมของแต�ละ

q21 333.75 3796.962

q21_21 333.58 3758.353

เข%าใจความสัมพันธ�เชิงอํานาจของ
ผู%มีบทบาทสําคัญในองค�กรของตนและหน�วยงานท่ี
เกี่ยวข%อง เพ่ือประสานภารกิจการปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ให%เกิด

q22 334.08 3737.199

q22_22 333.90 3753.221

ของท�าน เข%าใจสัมพันธภาพอย�างไม�เป6น
ทางการ ของผู%มีบทบาทสําคัญในชุมชน เพ่ือประโยชน�
ในการเช่ือมโยงและผลักดันการปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง  ให%เกิด

q23 334.13 3745.958

q23_23 334.23 3784.435

ของท�าน นําความเข%าใจความสัมพันธ�เชิง
อํานาจฯ และสัมพันธภาพฯ ท้ังท่ีเป6นและไม�เป6น
ทางการ มาใช%ประโยชน�ในการผลักดันการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชน
เข%มแข็ง ให%เกิดประสิทธิผล โดยไม�ก�อให%เกิดความ

q24 334.25 3759.987

q24_24 334.28 3788.717

ของท�าน มีการสนับสนุน ชมเชย เม่ือมีผู%
แสดงออกถึงความมุ�งม่ันท่ีจะพัฒนางานด%านการ

q25 334.18 3792.353

q25_25 333.95 3803.074

ต้ังใจศึกษาค%นคว%าหาความรู% 
เทคโนโลยีและองค�ความรู%ใหม� ๆ เพ่ือพัฒนางานด%าน
การเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง อย�างต�อเน่ือง (จิต) 

q26 333.68 3773.866

q26_26 333.83 3806.251

ของท�าน สนับสนุนส�งเสริมให%มีการนํา
หรือเทคโนโลยีใหม� ๆ มาประยุกต�ใช% 

ป(ญญา) 

q27 333.55 3788.459

q27_27 333.33 3821.815

ของท�าน นําป(ญหาและอุปสรรค รวมถึง
กรณีศึกษา ผลสําเร็จจากการปฏิบัติงาน ของ

เป6นต%นแบบในการ
 

q28 334.18 3775.430

q28_28 333.85 3762.233

๓๙๓ 
 

Variance 
if Item 
Deleted 

       
Corrected 
Item-Total 
Correlation                 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

3796.962 .674 .973 

3758.353 .780 .973 

3737.199 .835 .972 

3753.221 .741 .973 

3745.958 .815 .972 

3784.435 .655 .973 

3759.987 .750 .973 

3788.717 .674 .973 

3792.353 .684 .973 

3803.074 .587 .973 

3773.866 .825 .973 

3806.251 .639 .973 

3788.459 .810 .973 

3821.815 .552 .973 

3775.430 .806 .973 

3762.233 .826 .972 



 

 
 

คําถาม 

สมรรถนะหลักด'านการบริการเปMนเลิศ 
(Service Mind) 
๑. อ.บ.ต.ของท�าน มุ�งเน%นอํานวยความสะดวกในการ
ให%บริการ ด%วยความถูกต%อง เต็มใจ สะดวกรวดเร็ว 
และทันเวลา (ทาน) 
๒. อ.บ.ต.ของท�าน มีระบบสํารวจสาเหตุและป(ญหา
ความจําเป6นหรือความต%องการท่ีแท%จริงของชุมชน 
เพ่ือแก%ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง เป6นระยะ
อย�างต�อเน่ือง (ทาน) 
๓. อ.บ.ต.ของท�าน มุ�งเน%นการให%บริการด%วยกริยา
ท�าทางท่ีเป6นมิตร ยิ้มแย%มแจ�มใส พูดจาไพเราะ แสดง
การเอาใจใส� สุภาพอ�อนโยน (ปFยวาจา
๔. อ.บ.ต.ของท�าน มีนโยบายท่ีเน%นการลดความ
ขัดแย%งในชุมชน เช�น การสนับสนุนงานยุติธรรมชุมชน 
มีกิจกรรมท่ีสร%างความสามัคคี ฯลฯ 
๕. อ.บ.ต.ของท�าน บรรจุนโยบายท่ีมุ�งสร%างความ
เข%มแข็งของชุมชนโดยบูรณาการกับทุกภาคส�วนใน
ตําบล ในยุทธศาสตร�การพัฒนาตําบล 
๖. อ.บ.ต.ของท�าน เน%นการสร%างเครือข�ายภาค
ประชาชน เช�น กลุ�มอาชีพ สหกรณ� และกลุ�มชมรม
ภายในชุมชนต�าง ๆ (อัตถจริยา)   
๗. อ.บ.ต.ของท�าน เน%นสร%างและพัฒนาองค�ความรู%
ด%านการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็งในด%านต�าง ๆ ด%วย
กระบวนการต�าง ๆ เช�น การสัมมนา การจัดอบรมให%
ความรู%แก�ประชาชน (อัตถจริยา) 
๘. อ.บ.ต.ของท�าน วางแผนการปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง เพ่ือ
ผลประโยชน�ท่ีจะเกิดขึ้นกับชุมชนในระยะยาวอย�าง
เสมอต%นเสมอปลาย (สมานัตตตา) 
๙. อ.บ.ต.ของท�าน สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง 
เพ่ือให%ชุมชนได%ประโยชน�สูงสุดได%ตลอดเวลา (

 

 
 
 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted

สมรรถนะหลักด'านการบริการเปMนเลิศ  

ของท�าน มุ�งเน%นอํานวยความสะดวกในการ
ให%บริการ ด%วยความถูกต%อง เต็มใจ สะดวกรวดเร็ว 

q29 333.73 3748.307

q29_29 333.95 3789.690

ของท�าน มีระบบสํารวจสาเหตุและป(ญหา
ความจําเป6นหรือความต%องการท่ีแท%จริงของชุมชน 
เพ่ือแก%ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง เป6นระยะ 

q30 333.85 3810.233

q30_30 334.00 3811.795

ของท�าน มุ�งเน%นการให%บริการด%วยกริยา
ท�าทางท่ีเป6นมิตร ยิ้มแย%มแจ�มใส พูดจาไพเราะ แสดง

ปFยวาจา) 

q31 333.60 3826.759

q31_31 333.70 3808.113

ของท�าน มีนโยบายท่ีเน%นการลดความ
ขัดแย%งในชุมชน เช�น การสนับสนุนงานยุติธรรมชุมชน 
มีกิจกรรมท่ีสร%างความสามัคคี ฯลฯ (ปFยวาจา) 

q32 334.28 3818.153

q32_32 334.25 3801.115

บรรจุนโยบายท่ีมุ�งสร%างความ
เข%มแข็งของชุมชนโดยบูรณาการกับทุกภาคส�วนใน
ตําบล ในยุทธศาสตร�การพัฒนาตําบล (อัตถจริยา) 

q33 333.65 3867.464

q33_33 334.13 3800.112

ของท�าน เน%นการสร%างเครือข�ายภาค
ประชาชน เช�น กลุ�มอาชีพ สหกรณ� และกลุ�มชมรม

q34 334.10 3856.451

q34_34 334.58 3812.763

เน%นสร%างและพัฒนาองค�ความรู%
ด%านการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็งในด%านต�าง ๆ ด%วย
กระบวนการต�าง ๆ เช�น การสัมมนา การจัดอบรมให%

q35 334.80 3840.164

q35_35 334.43 3841.789

วางแผนการปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง เพ่ือ
ผลประโยชน�ท่ีจะเกิดขึ้นกับชุมชนในระยะยาวอย�าง

 

q36 333.90 3866.246

q36_36 334.08 3872.071

ของท�าน สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง 
(สมานัตตตา) 

q37 333.80 3852.113

q37_37 333.88 3836.522

๓๙๔ 
 

Variance 
if Item 
Deleted 

       
Corrected 
Item-Total 
Correlation                 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

3748.307 .818 .972 

3789.690 .680 .973 

3810.233 .626 .973 

3811.795 .580 .973 

3826.759 .510 .973 

3808.113 .664 .973 

3818.153 .549 .973 

3801.115 .643 .973 

3867.464 .234 .973 

3800.112 .670 .973 

3856.451 .301 .973 

3812.763 .581 .973 

3840.164 .428 .973 

3841.789 .349 .973 

3866.246 .150 .973 

3872.071 .119 .973 

3852.113 .304 .973 

3836.522 .350 .973 



 

 
 

คําถาม 

๑๐. อ.บ.ต.ของท�าน ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
เพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง อย�างเสมอต%นเสมอ
ปลาย แม%จะมีการเปล่ียนผู%บริหารท%องถิ่น 
ตา) 
๑๑. อ.บ.ต.ของท�าน มีการตรวจสอบประเมินผลเพ่ือ
แก%ไขปรับปรุงงานด%านการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง
อย�างสมํ่าเสมอ โดยทุกฝCายมีส�วนร�วม 
สมรรถนะหลักด'านการทํางานเปMนทีม 
(Teamwork) 
๑. อ.บ.ต.ของท�าน มุ�งเน%นการอํานวยความสะดวกแก�
ทุกฝCายทุกภาคส�วนอย�างสร%างสรรค� ในการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชน
เข%มแข็ง (เมตตา) 
๒. อ.บ.ต.ของท�าน มีจิตสํานึกความเป6นหน่ึงเดียวของ
องค�กร ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง (เมตตา
๓. อ.บ.ต.ของท�าน มีการประสานและส�งเสริม
สัมพันธภาพอันดี เพ่ือโน%มน%าวให%ผู%เกี่ยวข%อง
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร%าง
ชุมชนเข%มแข็ง ให%ได%ผลสําเร็จ (กรุณา
๔. อ.บ.ต.ของท�าน มีการช�วยเหลือประสานรอยร%าว 
หรือคล่ีคลายแก%ไขข%อขัดแย%งท่ีเกิดขึ้นอย�างสร%างสรรค� 
ในระหว�างการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง (กรุณา
๕. อ.บ.ต.ของท�าน มีการชมเชยส�งเสริมขวัญกําลังใจ
ซ่ึงกันและกัน ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
เพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ให%บรรลุผล 
๖. อ.บ.ต.ของท�าน มีการช่ืนชมยกย�องส�งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานขององค�กรชุมชนท่ีประสบ
ความสําเร็จ เช�น กลุ�มอาชีพของชุมชน
ออมทรัพย� ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
เพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง (มุทิตา
 

 
 
 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted

ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
เพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง อย�างเสมอต%นเสมอ
ปลาย แม%จะมีการเปล่ียนผู%บริหารท%องถิ่น (สมานัตต

q38 333.75 3850.449

q38_38 333.85 3866.797

มีการตรวจสอบประเมินผลเพ่ือ
แก%ไขปรับปรุงงานด%านการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง
อย�างสมํ่าเสมอ โดยทุกฝCายมีส�วนร�วม (สมานัตตตา) 

q39 333.55 3843.074

q39_39 334.10 3850.092

สมรรถนะหลักด'านการทํางานเปMนทีม 

มุ�งเน%นการอํานวยความสะดวกแก�
ทุกฝCายทุกภาคส�วนอย�างสร%างสรรค� ในการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชน

q40 333.98 3834.999

q40_40 334.15 3852.695

ของท�าน มีจิตสํานึกความเป6นหน่ึงเดียวของ
ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ

เมตตา) 

q41 334.15 3861.823

q41_41 334.25 3854.141

ของท�าน มีการประสานและส�งเสริม
สัมพันธภาพอันดี เพ่ือโน%มน%าวให%ผู%เกี่ยวข%อง
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร%าง

กรุณา)   

q42 334.38 3870.907

q42_42 334.33 3895.097

มีการช�วยเหลือประสานรอยร%าว 
หรือคล่ีคลายแก%ไขข%อขัดแย%งท่ีเกิดขึ้นอย�างสร%างสรรค� 
ในระหว�างการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ

กรุณา) 

q43 333.93 3874.994

q43_43 333.80 3870.369

มีการชมเชยส�งเสริมขวัญกําลังใจ
ซ่ึงกันและกัน ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
เพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง ให%บรรลุผล (มุทิตา) 

q44 334.05 3908.100

q44_44 333.65 3856.849

มีการช่ืนชมยกย�องส�งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานขององค�กรชุมชนท่ีประสบ
ความสําเร็จ เช�น กลุ�มอาชีพของชุมชน, กลุ�มสัจจะ
ออมทรัพย� ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ

มุทิตา) 

q45 333.40 3884.503

q45_45 334.28 3875.794

๓๙๕ 
 

Variance 
if Item 
Deleted 

       
Corrected 
Item-Total 
Correlation                 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

3850.449 .252 .973 

3866.797 .179 .973 

3843.074 .296 .973 

3850.092 .229 .973 

3834.999 .336 .973 

3852.695 .210 .973 

3861.823 .172 .973 

3854.141 .219 .973 

3870.907 .119 .973 

3895.097 -.046 .974 

3874.994 .090 .974 

3870.369 .138 .973 

3908.100 -.152 .974 

3856.849 .297 .973 

3884.503 .035 .973 

3875.794 .087 .974 



 

 
 

คําถาม 

๗. อ.บ.ต.ของท�าน ไม�มีอคติในการมอบหมายงานให%
ตรงกับความรู%ความสามารถ ในการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง 
(อุเบกขา) 
๘. อ.บ.ต.ของท�าน มุ�งเน%นความสามัคคีเป6นนํ้าหน่ึงใจ
เดียวกันในคณะทํางาน และผู%เกี่ยวข%อง ในการรวม
พลังผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง โดยไม�คํานึงอคติหรือ
ความชอบไม�ชอบส�วนตน (อุเบกขา)

ระดับความเข'มแข็งของชุมชน 

๑. ด'านการพ่ึงตนเอง 

     ๑.๑ ชุมชนมีการรวมกลุ�มเพ่ือช�วยเหลือกันทาง
เศรษฐกิจ เพ่ือช�วยเหลือส�งเสริมทักษะอาชีพ หรือเพ่ิม
รายได% ท้ังท่ีเป6นและไม�เป6นทางการ เช�น กลุ�มร%านค%า 
กลุ�มอาชีพ กลุ�มวิสาหกิจชุมชน กลุ�มทอผ%า กลุ�มจัก
สาน กลุ�มผู%ปลูกอ%อย เป6นต%น  
     ๑.๒ ชุมชนมีกิจกรรมเรียนรู%สืบทอดองค�ความรู%
จากปราชญ�ภูมิป(ญญาท%องถิ่น เช�น การจักสาน การ
ทอผ%า ดนตรีพ้ืนบ%าน หมอทําขวัญ เป6นต%น
     ๑.๓ ชุมชนจัดกิจกรรมส�งเสริมการดําเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช�น การเรียนรู%เกษตร
ทฤษฎีใหม� เป6นต%น 
     ๑.๔ ชุมชนมีการจัดเวทีบูรณาการแผนพัฒนา
ชุมชนจากทุกหมู�บ%าน มาเป6นแผนชุมชนบูรณาการ
ระดับตําบล โดยการจัดทําเอกสารรูปเล�มและส�งต�อ
แผนฯ ให%อบต. เพ่ือประสานการปฏิบัติ
๒. ด'านการเก้ือกูล 
     ๒.๑ ชุมชนมีการช�วยเหลือสงเคราะห�จัด
สวัสดิการในชุมชน เช�น กองทุนฌาปนกิจ
สหกรณ�, กลุ�มออมทรัพย� เป6นต%น 
 
 

 
 
 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted

ของท�าน ไม�มีอคติในการมอบหมายงานให%
ตรงกับความรู%ความสามารถ ในการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง 

q46 333.80 3842.267

q46_46 333.85 3848.797

มุ�งเน%นความสามัคคีเป6นนํ้าหน่ึงใจ
เดียวกันในคณะทํางาน และผู%เกี่ยวข%อง ในการรวม
พลังผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ
การเสริมสร%างชุมชนเข%มแข็ง โดยไม�คํานึงอคติหรือ

) 

q47 333.85 3849.003

q47_47 333.88 3857.548

ชุมชนมีการรวมกลุ�มเพ่ือช�วยเหลือกันทาง
เศรษฐกิจ เพ่ือช�วยเหลือส�งเสริมทักษะอาชีพ หรือเพ่ิม
รายได% ท้ังท่ีเป6นและไม�เป6นทางการ เช�น กลุ�มร%านค%า 
กลุ�มอาชีพ กลุ�มวิสาหกิจชุมชน กลุ�มทอผ%า กลุ�มจัก

q48 334.03 3887.615

ชุมชนมีกิจกรรมเรียนรู%สืบทอดองค�ความรู%
จากปราชญ�ภูมิป(ญญาท%องถิ่น เช�น การจักสาน การ
ทอผ%า ดนตรีพ้ืนบ%าน หมอทําขวัญ เป6นต%น 

q49 333.63 3863.061

ชุมชนจัดกิจกรรมส�งเสริมการดําเนินชีวิต
การเรียนรู%เกษตร

q50 333.65 3848.951

ชุมชนมีการจัดเวทีบูรณาการแผนพัฒนา
ชุมชนจากทุกหมู�บ%าน มาเป6นแผนชุมชนบูรณาการ
ระดับตําบล โดยการจัดทําเอกสารรูปเล�มและส�งต�อ

เพ่ือประสานการปฏิบัติ 

q51 334.20 3867.292

ชุมชนมีการช�วยเหลือสงเคราะห�จัด
สวัสดิการในชุมชน เช�น กองทุนฌาปนกิจ, กลุ�ม

q52 334.20 3851.805

๓๙๖ 
 

Variance 
if Item 
Deleted 

       
Corrected 
Item-Total 
Correlation                 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

3842.267 .320 .973 

3848.797 .240 .973 

3849.003 .294 .973 

3857.548 .249 .973 

3887.615 .008 .974 

3863.061 .200 .973 

3848.951 .318 .973 

3867.292 .155 .973 

3851.805 .274 .973 



 

 
 

คําถาม 

     ๒.๒ ชุมชนมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล%อมทางสังคม
ท่ีส�งเสริมสุขอนามัยท่ีดี กิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข 
เช�น ลดเหล%าเข%าพรรษา เลิกหวยพนันบอล  งดการต้ัง
วงเหล%า วงพนันในชุมชนในงานบุญ งานเทศกาลต�าง 
ๆ เป6นต%น 
     ๒.๓ ชุมชนมีกิจกรรมการดูแลป4องกันป(ญหาใน
ชุมชนอย�างเป6นระบบและต�อเน่ือง เช�น การรณรงค�
กําจัดลูกนํ้ายุงลาย การป4องกันโรคไข%หวัดใหญ� การ
รณรงค�ต�อต%านยาเสพติด เป6นต%น  
     ๒.๔ ชุมชนมีกิจกรรมการส�งเสริมสุขภาพเพ่ือ
ช�วยเหลือกันอย�างเป6นระบบและต�อเน่ือง เช�น มีการ
รวมกลุ�มออกกําลังกายภายในชุมชน เป6นต%น
 ๓. ด'านการมีสวนรวม 
    ๓.๑ ชุมชนมีเครือข�ายอาสาสมัครช�วยเหลือเฝ4า
ระวังป(จจัยเส่ียงต�าง ๆ ในชุมชน ท้ังท่ีเป6นทางการและ
ไม�เป6นทางการ เช�น อาสาเฝ4าระวังภัย อาสาคุ%มบ%าน 
อาสาป4องกันยาเสพติด เป6นต%น 
     ๓.๒ ชุมชนส�งเสริมให%มีแหล�งเรียนรู%ในรูปแบบต�าง 
ๆ เช�น ท่ีอ�านหนังสือพิมพ�ประจําหมู�บ%าน อินเตอร�เน็ต
ประจําหมู�บ%าน แหล�งเรียนรู%ภูมิป(ญญาพิพิธภัณฑ�
พ้ืนบ%าน เป6นต%น 
     ๓.๓ ชุมชนรวมตัวจัดกิจกรรมในวาระและโอกาส
สําคัญต�าง ๆ อย�างต�อเน่ือง เช�น กิจกรรมพัฒนา
หมู�บ%านเน่ืองในวันพ�อ/แม�แห�งชาติ วันสําคัญทาง
ศาสนา เป6นต%น 
     ๓.๔ ชุมชนมีกิจกรรมส�งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทย
และภูมิป(ญญาเอกลักษณ�ท%องถิ่นอย�างต�อเน่ือง เช�น 
ประเพณีทําบุญกลางบ%าน ประเพณีสงกรานต� 
ประเพณีลอยกระทง เป6นต%น 

 

 

 

 
 
 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted

ชุมชนมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล%อมทางสังคม
ท่ีส�งเสริมสุขอนามัยท่ีดี กิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข 
เช�น ลดเหล%าเข%าพรรษา เลิกหวยพนันบอล  งดการต้ัง
วงเหล%า วงพนันในชุมชนในงานบุญ งานเทศกาลต�าง 

q53 333.53 3889.794

ชุมชนมีกิจกรรมการดูแลป4องกันป(ญหาใน
ชุมชนอย�างเป6นระบบและต�อเน่ือง เช�น การรณรงค�
กําจัดลูกนํ้ายุงลาย การป4องกันโรคไข%หวัดใหญ� การ

q54 334.18 3867.481

ชุมชนมีกิจกรรมการส�งเสริมสุขภาพเพ่ือ
ช�วยเหลือกันอย�างเป6นระบบและต�อเน่ือง เช�น มีการ
รวมกลุ�มออกกําลังกายภายในชุมชน เป6นต%น 

q55 334.08 3907.046

ชุมชนมีเครือข�ายอาสาสมัครช�วยเหลือเฝ4า
ระวังป(จจัยเส่ียงต�าง ๆ ในชุมชน ท้ังท่ีเป6นทางการและ
ไม�เป6นทางการ เช�น อาสาเฝ4าระวังภัย อาสาคุ%มบ%าน 

q56 334.65 3851.772

ชุมชนส�งเสริมให%มีแหล�งเรียนรู%ในรูปแบบต�าง 
เช�น ท่ีอ�านหนังสือพิมพ�ประจําหมู�บ%าน อินเตอร�เน็ต

ประจําหมู�บ%าน แหล�งเรียนรู%ภูมิป(ญญาพิพิธภัณฑ�

q57 334.65 3868.233

ชุมชนรวมตัวจัดกิจกรรมในวาระและโอกาส
กิจกรรมพัฒนา

แม�แห�งชาติ วันสําคัญทาง

q58 334.33 3856.994

ชุมชนมีกิจกรรมส�งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทย
และภูมิป(ญญาเอกลักษณ�ท%องถิ่นอย�างต�อเน่ือง เช�น 
ประเพณีทําบุญกลางบ%าน ประเพณีสงกรานต� 

q59 333.90 3866.246

๓๙๗ 
 

Variance 
if Item 
Deleted 

       
Corrected 
Item-Total 
Correlation                 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

3889.794 -.004 .973 

3867.481 .168 .973 

3907.046 -.149 .974 

3851.772 .303 .973 

3868.233 .179 .973 

3856.994 .254 .973 

3866.246 .150 .973 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห�เก็บข�อมูลเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห�สัมภาษณ�ผู�ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ซ 
หนังสือขอความอนุเคราะห�สนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
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ภาคผนวก ช 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๔๔๗ 

 

 
 

แบบสัมภาษณ�เพ่ือการวิจัย  
 

เร่ือง  
พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส'วนตําบล  

ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง 
 
ผู�วิจัย พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี (มากคล�าย)  

นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร$ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
 
ช่ือวิทยานิพนธ� พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค$การบริหารส/วนตําบล  

  ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง  
 
วัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะองค$การบริหารส/วนตําบลตามแนว

พระพุทธศาสนา ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง ท่ีเหมาะสมในป6จจุบัน  
 
รูปแบบการวิจัย  เป7นรูปแบบเชิงข�อความ ใช�ภาษาอธิบายแนวทางการพัฒนาสมรรถนะองค$การ

บริหารส/วนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง ท่ี
เหมาะสมในป6จจุบัน เพ่ือให�เห็นโครงสร�างทางความคิด องค$ประกอบ และวิธีการ
พัฒนา สมรรถนะเชิงพุทธบูรณาการ  

 
วิธีการวิจัย  ใช�เทคนิคการวิจัยการสัมภาษณ$แบบก่ึงโครงสร�าง (Semi-Structured Interview) 

ผู�วิจัยจึงประสงค$จะขอรับทราบแนวความคิดของผู�ทรงคุณวุฒิ 
 
กรอบคําถาม กรอบแนวคิดท่ีเป7นประเด็นสําคัญของความคิดเห็นเก่ียวกับ แนวทางการพัฒนา

สมรรถนะองค$การบริหารส/วนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสร�าง
ชุมชนเข�มแข็ง ท่ีเหมาะสมในป6จจุบัน ท่ีได�มาจากการสังเคราะห$หลักการแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเชิงพุทธบูรณาการ ขององค$การ
บริหารส/วนตําบล มีดังนี้ 

 
��������� 

 



 
๔๔๘ 

 

แบบสัมภาษณ�ผู�ทรงคุณวุฒิ 
เรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส'วนตําบล  

ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง 
 

 
ตอนที่ ๑ ข�อมูลเบื้องต�นของผู�ให�สัมภาษณ� 
 

ชื่อผู�ให�การสัมภาษณ$.........................................................................สถานท่ี.......................................... 
วัน/เดือน/ปP.......................................................................................เวลา.............................................. 
อายุ..............................................ปP   ตําแหน/งป6จจุบัน........................................................................... 
สถานท่ีทํางาน......................................................................................................................................... 
 

ตอนที่ ๒ สภาพทั่วไป 
คําช้ีแจง   สภาพท่ัวไป ของการพัฒนาสมรรถนะองค$การบริหารส/วนตําบล เพ่ือเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง  
ท้ัง ๓ ด�าน ได�แก/ ด�านการพ่ึงตนเอง/ด�านการเก้ือกูล และด�านการมีส/วนร/วม  มีป6ญหาและอุปสรรค อย/างไรบ�าง 
 

๒.๑ ในมุมมองของท/านเก่ียวกับบทบาทในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง ด�านการพ่ึงตนเอง/
ด�านการเก้ือกูล และด�านการมีส/วนร/วม โดย องค$การบริหารส/วนตําบล (อบต.) ท/านคิดว/าเป7นอย/างไร 
  ๒.๒ ท/านคิดว/า ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง บุคลากรในองค$การบริหารส/วนตําบล (อบต.) 
ควรมีสมรรถนะด�านใดบ�าง และคิดว/ามีป6ญหาและอุปสรรคอะไรบ�าง 
  ๒.๓ และท/านคิดว/า การพัฒนาสมรรถนะองค$การบริหารส/วนตําบล ในการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง ท้ัง ๕ ด�าน ซ่ึงได�แก/ ด�านการมุ/งผลสัมฤทธิ์, ด�านการยึดม่ันในความถูกต�องและจริยธรรม, 
ด�านความเข�าใจในองค$กรและระบบงาน, ด�านการบริการเป7นเลิศ และด�านการทํางานเป7นทีม มี
ป6ญหาและอุปสรรค เป7นอย/างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



 
๔๔๙ 

 

ตอนที่ ๓ พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนา 
คําช้ีแจง  พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค$การบริหารส/วนตําบล ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง 
 

๓.๑ ท/านมีแนวทาง กระบวนการ หรือข้ันตอนในการพัฒนาสมรรถนะองค$การบริหารส/วน
ตําบล (อบต.) เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการปฏิบัติงานด�านการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง 
ด�านการพ่ึงตนเอง/ด�านการเก้ือกูล และด�านการมีส/วนร/วม ให�มีมาตรฐานสูงได�อย/างไรบ�าง 

๓.๑.๑ ด�านการมุ/งผลสัมฤทธิ์ 
๓.๑.๒ ด�านการยึดม่ันในความถูกต�องและจริยธรรม 
๓.๑.๓ ด�านความเข�าใจในองค$กรและระบบงาน 
๓.๑.๔ ด�านการบริการเป7นเลิศ 
๓.๑.๕ ด�านการทํางานเป7นทีม  

๓.๒ และท/านคิดว/าถ�าจะนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาบูรณาการร/วมกับการพัฒนา
สมรรถนะองค$การบริหารส/วนตําบล ท้ัง ๕ ด�านนี้ เพ่ือการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง ควรจะนํา
หลักธรรมใดท่ีสอดคล�องกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดังกล/าว และมีวิธีการอย/างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
ตอนที่ ๔  ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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๔๕๐ 

 

 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเชิงปริมาณ  
 

เร่ือง  “พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส'วนตําบล  
ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง” 

 
คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามชุดนี้สร�างข้ึนเพ่ือรวบรวมเป7นข�อมูลทางวิชาการสําหรับศึกษาค�นคว�า สภาพ
สมรรถนะป6จจุบันและสมรรถนะท่ีพึงประสงค$ เพ่ือการทํางานมาตรฐานสูงอย/างมืออาชีพ ตามแนว
พระพุทธศาสนา ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็งขององค$การบริหารส/วนตําบลในป6จจุบัน เป7นส/วนหนึ่ง
ของการวิจัยเรื่อง “พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค$การบริหารส/วนตําบล ในการ
เสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง” ความคิดของท/านจะเป7นประโยชน$อย/างยิ่งต/อการวิจัยครั้งนี้  ข�อมูลท่ีท/าน
ตอบจะถือเป7นความลับและจะนําเสนอผลการวิเคราะห$ข�อมูลในภาพรวมเท/านั้น    

 
แบบสอบถามชุดนี้แบ/งออกเป7น ๓  ตอน คือ 

ตอนท่ี ๑ เป7นแบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนท่ี ๒ เป7นแบบสอบถามประเมินตนเอง (Self-evaluation) เก่ียวกับสมรรถนะ
ป6จจุบันและสมรรถนะท่ีพึงประสงค$ ท่ีมีต/อการพัฒนาสมรรถนะองค$การบริหารส/วนตําบล ตามแนว
พระพุทธศาสนา ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง ในป6จจุบัน  

ตอนท่ี ๓ เป7นแบบสอบถามเก่ียวกับ สภาพความเข�มเข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนท่ี
องค$การบริหารส/วนตําบล ในป6จจุบัน โดยให�ผู�ตอบแบบสอบถามเป7นผู�ประเมินตนเอง (Self-
evaluation) เพ่ือวัดความพยายามขององค$การบริหารส/วนตําบล ว/ามีสมรรถนะในการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็งมากน�อยเพียงใด โดยใช�ดัชนีชี้วัดความเข�มแข็งของชุมชนท่ีพัฒนาข้ึน 

ตอนท่ี ๔ เป7นคําถามปลายเปaด  เพ่ือให�ผู�ตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ 
ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะองค$การบริหารส/วนตําบล ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการ
เสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง ในป6จจุบัน 

 

ผู�วิจัยหวังเป7นอย/างยิ่งว/าจะได�รับความอนุเคราะห$จากท/านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้            
เป7นอย/างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
��������� 



 
๔๕๑ 

 

ตอนท่ี ๑  :  สถานภาพส'วนบุคคล และความคิดเห็นท่ัวไปต'อความเข�มแข็งของชุมชน 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย �ลงใน #หน�าข�อความท่ีท/านเห็นว/าถูกต�องตรงตามความเป7นจรงิมากท่ีสุด 
 

ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
๑. เพศ 

# ๑. ชาย  # ๒. หญิง  
๒. อายุ 

# ๑. ๒๑-๓๐ ปP  # ๒. ๓๑-๔๐ ปP   
# ๓. ๔๑-๕๐ ปP  # ๔. ๕๑-๖๐ ปP  

๓. ระดับการศึกษาสูงสุด 
# ๑. ปริญญาตรี 
# ๒. ปริญญาโท 
# ๓. ปริญญาเอก 

๔. ประสบการณ$การทํางาน 
# ๑. ต่ํากว/า ๑๐ ปP # ๒. ๑๐ – ๒๐ ปP # ๓. ๒๑ – ๓๐ ปP  
# ๔. ๓๑ ปP ข้ึนไป 

 

ข�อมูลองค�การบริหารส'วนตําบลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
๕. ขนาดขององค$การบริหารส/วนตําบลของท/าน 

# ๑. ขนาดเล็ก   # ๒. ขนาดกลาง # ๓. ขนาดใหญ/ 
๖. องค$การบริหารส/วนตําบลของท/าน มีนโยบายหรือแผนงานท่ีมุ/งสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

หรือไม/ 
# ๑. มี   # ๒. ไม/มี # ๓. ไม/แน/ใจ 

 

ความคิดเห็นและความเข�าใจท่ัวไปต'อความเข�มแข็งของชุมชนของผู�ตอบแบบสอบถาม 
๗. ท/านเคยได�ยินและเข�าใจเก่ียวกับ “ความเข�มแข็งของชุมชน” หรือไม/ (เลือกตอบเพียง ๑ ข�อ) 

# ๑. เคยได�ยินและเข�าใจ  
# ๒. เคยได�ยิน แต/ไม/เข�าใจ  
# ๓. ไม/เคยได�ยินและไม/เข�าใจ  

๘. ท/านคิดว/าองค$การบริหารส/วนตําบล เป7นภาคส/วนสําคัญในการเสริมสร�างความเข�มแข็ง 
ของชุมชนหรือไม/ (เลือกตอบเพียง ๑ ข�อ) 
#๑. สําคัญ  # ๒. ไม/สําคัญ เพราะ ...........................................................(กรุณาระบุ) 

๙. ในการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน ท/านคิดว/าควรเป7นหน�าท่ีของใครจึงจะเหมาะสม 
(ตอบได�มากกว/า ๑ ข�อ) 
# ๑.องค$กรปกครองส/วนท�องถ่ิน # ๒.ภาคราชการอ่ืน ๆ # ๓.องค$กรเอกชน  
# ๔.ผู�นําชุมชน   # ๕.สมาชิกในชุมชน # ๖.อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ............................... 

 
 
 



 
๔๕๒ 

 

ความคิดเห็นและความเข�าใจท่ัวไปต'อแนวคิดพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การ
บริหารส'วนตําบล ของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 
๑๐.  ท/านเคยได�ยินและเข�าใจเก่ียวกับ “การพัฒนาสมรรถนะ” หรือไม/ 

# ๑. เคยได�ยิน และเข�าใจ  
# ๒. เคยได�ยิน แต/ไม/เข�าใจ  
# ๓. ไม/เคยได�ยิน และไม/เข�าใจ  
 

๑๑. ท/านคิดว/า “สมรรถนะ” หมายความว/าอะไร (ตอบได�มากกว/า ๑ ข�อ) 
# ๑. ความสามารถ     # ๒. ความรู�     # ๓. ทักษะ    #๔. คุณลักษณะส/วนบุคคล 
 

๑๒. ท/านคิดว/า “สมรรถนะหลัก” ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน สามารถ
นํามาใช�บูรณาการในการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน ได�มากน�อยเพียงใด 
# ๑.ช/วยได�อย/างมาก   #๒.ช/วยได�พอสมควร    #๓.ช/วยได�เล็กน�อย   #๔.ช/วยไม/ได�เลย 
 

๑๓. ท/านคิดว/า “หลักพุทธธรรม เช/น พรหมวิหาร ๔ ฯลฯ” สามารถนํามาใช�บูรณาการในการพัฒนา
สมรรถนะขององค$การบริหารส/วนตําบลได�มากน�อยเพียงใด 
# ๑.ช/วยได�อย/างมาก   #๒.ช/วยได�พอสมควร    #๓.ช/วยได�เล็กน�อย   #๔.ช/วยไม/ได�เลย 
 

๑๔.  ท/านคิดว/า “การพัฒนาสมรรถนะองค$การบริหารส/วนตําบล” โดยใช�หลักพุทธธรรมร/วมกับ
สมรรถนะหลัก เป7นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในองค$กรปกครองส/วนท�องถ่ินท่ีควรจะเป7น
ในอนาคต หรือไม/ 

๑. # ใช/    ๒. # ไม/ใช/ เพราะ........................................................................................ 
 

๑๕.  ใน “การพัฒนาสมรรถนะองค$การบริหารส/วนตําบลเชิงพุทธบูรณาการ เพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง” ท/านคิดว/าควรเป7นหน�าท่ีของใครจึงจะเหมาะสม (ตอบได�มากกว/า ๑ ข�อ) 

๑. # สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
๒. # กรมส/งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ๕. # กรมการพัฒนาชุมชน   
๓. # มหาเถรสมาคม   ๖. # มหาวิทยาลัยสงฆ$ 
๔. # ประชาชนท่ัวไป   ๗. #อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................... 

 
 

��������� 
 
 
 



 
๔๕๓ 

 

ตอนท่ี ๒    เป9นแบบสอบถามเก่ียวสภาพสมรรถนะป:จจุบันและสมรรถนะท่ีพึงประสงค� 
ตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง ขององค�การบริหารส'วนตําบล 
ตามความคิดเห็นของบุคลากรในองค�การบริหารส'วนตําบล 

คําช้ีแจง โปรดอ/านรายการข�อความในแต/ละข�อ แล�วประเมินว/าท/านมีความคิดเห็นต/อการปฏิบัติใน
ข�อต/อไปนี้ว/าอยู/ในระดับใด ใส/เครื่องหมาย � ลงในช/องสภาพสมรรถนะป6จจุบัน ซ่ึงสอดคล�องกับ
สภาพการปฏิบัติจริงท่ีเป7นอยู/ในป6จจุบัน แล�วพิจารณาว/าท/านมีความประสงค$ต/อการปฏิบัติว/าอยู/ใน
ระดับใด จากนั้นใส/เครื่องหมาย � ลงในช/องสมรรถนะท่ีพึงประสงค$ ให�สอดคล�องกับความต�องการท่ี
ท/านมีความประสงค$ให�มีการกระทํามากน�อยเพียงใด  โดยแต/ละระดับมีความหมายดังนี้ 
 สภาพสมรรถนะป:จจุบัน 

 มากท่ีสุด  หมายถึง  มีการปฏิบัติ มากท่ีสุด 
 มาก  หมายถึง  มีการปฏิบัติ มาก 
 ปานกลาง  หมายถึง  มีการปฏิบัติ ปานกลาง  
 น�อย  หมายถึง  มีการปฏิบัติ น�อย 
  น�อยท่ีสุด  หมายถึง  มีการปฏิบัติ น�อยท่ีสุด 

 สมรรถนะท่ีพึงประสงค� 
 มากท่ีสุด  หมายถึง  ควรมีการปฏิบัติ มากท่ีสุด 
 มาก  หมายถึง  ควรมีการปฏิบัติ มาก 
 ปานกลาง  หมายถึง  ควรมีการปฏิบัติ ปานกลาง  
 น�อย  หมายถึง  ควรมีการปฏิบัติ น�อย 
 น�อยท่ีสุด  หมายถึง  ควรมีการปฏิบัติ น�อยท่ีสุด 

สมรรถนะท่ีเป9นจริง 

ข�อ
ท่ี 

รายการ 

สมรรถนะท่ีพึงประสงค� 
ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น�อ
ย 

น�อ
ยที่

สุด
 

มา
กที่

สุด
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ก 

ปา
นก
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ง 

น�อ
ย 

น�อ
ยที่

สุด
 

๑. สมรรถนะหลักด�านการมุ'งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

     
๑ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/านมีการรวบรวมข�อมูลและป6ญหาสําคัญ

ของท�องถ่ินมาจัดทําฐานข�อมูลเพ่ือจัดทําแผนงาน เพ่ือการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็งเชิงรุก (ฉันทะ) 

     

     
๒ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน เน�นกําหนดเปhาหมายท่ีท�าทายและ

เป7นไปได�ยาก ในการจัดทําแผนยทุธศาสตร$ เพ่ือการเสริมสร�าง
ชุมชนเข�มแข็ง (ฉันทะ) 

     

     
๓ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/านมีการปฏบัิติงานตามแผนและโครงการ

เพ่ือการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง เป7นไปตามข้ันตอนท่ีได�วางไว� 
และทันเวลาท่ีกําหนด (วิริยะ) 

     

     
๔ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน เน�นการปฏิบัติงานตามแผนและ

โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง โดยคุ�มค/า ประหยดั 
และบรรลุวัตถุประสงค$ตามเปhาหมาย (วิริยะ) 

     



 
๔๕๔ 

 

สมรรถนะท่ีเป9นจริง 

ข�อ
ท่ี 

รายการ 

สมรรถนะท่ีพึงประสงค� 
ระดับการปฏิบัติ ระดับการปฏิบัติ 

มา
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๕ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน มีใจผักใฝjตรวจสอบการดําเนินงาน
ระหว/างการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ$มาตรฐาน ด�วย
ตนเองอย/างสม่ําเสมอ (จิตตะ)  
  

     

     

๖ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล
โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง โดยเปaดโอกาสให�
ประชาชนเข�ามามสี/วนร/วม เป7นระยะจนกว/าจะเสร็จสิ้น
โครงการ/กิจกรรม (จิตตะ) 

     

     

๗ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน มีการประเมินผลได�ผลเสีย และ
ผู�บริหาร ดําเนินการเพ่ือให�เกิดประโยชน$สูงสดุต/อผู�มีส/วนได�ส/วน
เสีย (Stake Holder) ตามการปฏบัิติงานตามแผนและโครงการ
เพ่ือการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง (วิมังสา)   

     

     

๘ ผู�บริหาร ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถ
ตอบสนองความต�องการของประชาชน นําไปสู/การแก�ไขป6ญหา
ของประชาชนในท�องถ่ิน ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็งได�อย/าง
ยั่งยืน (วิมังสา) 

       

     
๙ ผู�บริหาร นําผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร�าง

ชุมชนเข�มแข็ง ในรอบปPท่ีผ/านมา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๕๙) ไปสู/
การกําหนดนโยบายและวางแผนในปPต/อไป (วิมังสา)  

     

๒. สมรรถนะหลักด�านการยึดม่ันในความถูกต�องและจริยธรรม (Integrity) 

     
๑ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน มุ/งเน�นการยึดมั่นในหลักเกณฑ$ ในการ

ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็งท่ีกําหนดไว� (สัจจะ)  

     

     ๒ ผู�บริหารและบุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน เน�นความโปร/งใสในการ
ทํางาน และสามารถตรวจสอบได�เสมอ (สัจจะ)      

     

๓ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน มุ/งเน�นธํารงความถูกต�อง เพ่ือพิทักษ$
ผลประโยชน$ของประชาชนเป7นสําคัญ ในการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง แม�ใน
สถานการณ$ท่ีอาจเสี่ยงต/อความมัน่คงในตําแหน/งหน�าท่ีการงาน 
(สัจจะ) 

     

     

๔ ผู�บริหารและบุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน มุ/งเน�นการกํากับตดิตาม
อย/างสม่ําเสมอ ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็งท่ีกําหนดไว� (ทมะ) 
 

     



 
๔๕๕ 

 

สมรรถนะท่ีเป9นจริง 
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รายการ 
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๕ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน เปaดโอกาสให�ประชาชนมีการแสดง
ความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมือ่เห็นความสญูเปล/าหรือหย/อน
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการเพ่ือ
การเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง (ทมะ)  

     

     
๖ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน นําข�อคิดเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาของ

ผู�มีส/วนได�เสียตามการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการเพ่ือ
การเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง ไปปรับปรุงแก�ไขฯ จริง (ทมะ) 

     

     
๗ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน รู�จักอดทนต/อการถูกตําหนิ มีความ

เข�าใจผู�อ่ืนและตอบสนองอย/างสร�างสรรค$ ในการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง (ขันติ) 

     

     

๘ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน มุ/งเน�นการปลูกจิตสํานึกด�านความ
ขยันในการทํางาน ความตรงต/อเวลา และไม/เอาเปรยีบผู�อ่ืน ใน
การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสรมิสร�างชุมชน
เข�มแข็ง (ขันติ) 

     

     
๙ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน ไม/เลือกปฏิบัติ และพัฒนาทุกชุมชน

ด�วยความเสมอภาคเท/าเทียม ตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง (จาคะ) 

     

     

๑๐ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน มุ/งเน�นการสร�างให�เกิดการมีส/วนร/วม
ทุกภาคส/วน เปaดใจรับฟ6งความคิดเห็นท่ีแตกต/าง หรือความ
ต�องการของชุมชนเสมอ ตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง (จาคะ) 

     

๓. สมรรถนะหลักด�านความเข�าใจในองค�กรและระบบงาน (Organizational Awareness) 

     

๑ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน สนับสนุนให�เกิดบรรยากาศแห/งการ
พัฒนาความเช่ียวชาญในองค$กร ด�วยการจัดสรรทรัพยากร 
เครื่องมือ อุปกรณ$ท่ีเอ้ือต/อการพัฒนา เพ่ือการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง (กาย) 

     

     

๒ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน มุ/งเน�นการทํางานเพ่ือการเสรมิสร�าง
ชุมชนเข�มแข็ง  โดยยึดหลักความถูกต�องและเป7นธรรม ภายใต�
พ้ืนฐานการเคารพประเพณีปฏบัิตนิิยม และวัฒนธรรมของแต/ละ
ชุมชนท่ีเก่ียวข�อง (กาย) 

     

     

๓ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน เข�าใจความสัมพันธ$เชิงอํานาจของผู�มี
บทบาทสําคัญในองค$กรของตนและหน/วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือ
ประสานภารกิจการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง ให�เกิดประสิทธิผล (ศีล) 
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๔ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน เข�าใจสมัพันธภาพอย/างไม/เป7นทางการ 
ของผู�มีบทบาทสําคัญในชุมชน เพ่ือประโยชน$ในการเช่ือมโยง
และผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง  ให�เกิดประสิทธิผล (ศีล) 

     

     

๕ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน นําความเข�าใจความสมัพันธ$เชิงอํานาจ
ฯ และสัมพันธภาพฯ ท้ังท่ีเป7นและไม/เป7นทางการ มาใช�
ประโยชน$ในการผลักดันการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
เพ่ือการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง ให�เกิดประสิทธิผล โดยไม/
ก/อให�เกิดความขัดแย�ง (ศีล)  

     

     
๖ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน มีการสนับสนุน ชมเชย เมื่อมผีู�

แสดงออกถึงความมุ/งมั่นท่ีจะพัฒนางานด�านการเสรมิสร�าง
ชุมชนเข�มแข็ง (จิต) 

     

     
๗ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน ตั้งใจศึกษาค�นคว�าหาความรู� 

เทคโนโลยีและองค$ความรู�ใหม/ ๆ เพ่ือพัฒนางานด�านการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง อย/างต/อเน่ือง (จิต)  

     

     
๘ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน สนับสนุนส/งเสริมให�มีการนําวิชาการ 

ความรู� หรือเทคโนโลยีใหม/ ๆ มาประยุกต$ใช� ในการเสรมิสร�าง
ชุมชนเข�มแข็ง (ป6ญญา) 

     

     

๙ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน นําป6ญหาและอุปสรรค รวมถึง
กรณีศึกษา ผลสําเร็จจากการปฏิบัติงาน ของหน/วยงานต/าง ๆ 
มาประยุกต$ใช� เป7นต�นแบบในการเสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง 
(ป6ญญา) 

     

๔. สมรรถนะหลักด�านการบริการเป9นเลิศ (Service Mind) 

     
๑ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน มุ/งเน�นอํานวยความสะดวกในการ

ให�บริการ ด�วยความถูกต�อง เต็มใจ สะดวกรวดเร็ว และทันเวลา 
(ทาน) 

     

     

๒ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน มีระบบสํารวจสาเหตุและป6ญหาความ
จําเป7นหรือความต�องการท่ีแท�จริงของชุมชน เพ่ือแก�ไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสรมิสร�างชุมชน
เข�มแข็ง เป7นระยะ อย/างต/อเน่ือง (ทาน) 

     

     

๓ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน มุ/งเน�นการให�บริการด�วยกรยิาท/าทาง
ท่ีเป7นมิตร ยิม้แย�มแจ/มใส พูดจาไพเราะ แสดงการเอาใจใส/ 
สุภาพอ/อนโยน (ปaยวาจา)  
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๔ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน มีนโยบายท่ีเน�นการลดความขัดแย�งใน

ชุมชน เช/น การสนับสนุนงานยุติธรรมชุมชน มีกิจกรรมท่ีสร�าง
ความสามัคคี ฯลฯ (ปaยวาจา) 

     

     
๕ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน บรรจุนโยบายท่ีมุ/งสร�างความเข�มแข็ง

ของชุมชนโดยบูรณาการกับทุกภาคส/วนในตําบล ในยุทธศาสตร$
การพัฒนาตําบล (อัตถจริยา) 

     

     
๖ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน เน�นการสร�างเครือข/ายภาคประชาชน 

เช/น กลุ/มอาชีพ สหกรณ$ และกลุ/มชมรมภายในชุมชนต/าง ๆ 
(อัตถจริยา)   

     

     

๗ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน เน�นสร�างและพัฒนาองค$ความรู�ด�าน
การเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็งในด�านต/าง ๆ ด�วยกระบวนการต/าง 
ๆ เช/น การสัมมนา การจัดอบรมให�ความรู�แก/ประชาชน (อัตถ
จริยา) 

     

     
๘ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน วางแผนการปฏิบัติงานตามแผนและ

โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง เพ่ือผลประโยชน$ท่ีจะ
เกิดข้ึนกับชุมชนในระยะยาว (สมานัตตตา) 

     

     

๙ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีหรือข้ันตอน
การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสรมิสร�างชุมชน
เข�มแข็ง เพ่ือให�ชุมชนได�ประโยชน$สูงสุดได�ตลอดเวลา (สมานัตต
ตา)  

     

     
๑๐ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือ

การเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง อย/างเสมอต�นเสมอปลาย แม�จะมี
การเปลีย่นผู�บริหารท�องถ่ิน (สมานัตตตา) 

     

     
๑๑ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน มีการตรวจสอบประเมินผลเพ่ือแก�ไข

ปรับปรุงงานด�านการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็งอย/างสม่ําเสมอ 
โดยทุกฝjายมสี/วนร/วม (สมานัตตตา)  

     

๕. สมรรถนะหลักด�านการทํางานเป9นทีม (Teamwork) 

     
๑ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน มุ/งเน�นการอํานวยความสะดวกแก/ทุก

ฝjายทุกภาคส/วนอย/างสร�างสรรค$ ในการปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง (เมตตา) 

     

     

๒ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน มีจิตสํานึกความเป7นหน่ึงเดยีวของ
องค$กร ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง (เมตตา) 
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๓ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน มีการประสานและส/งเสรมิ
สัมพันธภาพอันดี เพ่ือโน�มน�าวให�ผู�เก่ียวข�องปฏิบัติงานตามแผน
และโครงการเพ่ือการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง ให�ได�ผลสาํเรจ็ 
(กรุณา)   

     

     

๔ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน มีการช/วยเหลือประสานรอยร�าว หรือ
คลี่คลายแก�ไขข�อขัดแย�งท่ีเกิดข้ึนอย/างสร�างสรรค$ ในระหว/าง
การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสรมิสร�างชุมชน
เข�มแข็ง (กรุณา) 

     

     
๕ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน มีการชมเชยส/งเสริมขวัญกําลังใจซ่ึงกัน

และกัน ในการปฏบัิติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง ให�บรรลผุล (มุทิตา) 

     

     

๖ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน มีการช่ืนชมยกย/องส/งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานขององค$กรชุมชนท่ีประสบความสําเรจ็ เช/น กลุ/ม
อาชีพของชุมชน, กลุ/มสัจจะออมทรัพย$ ในการปฏิบัติงานตาม
แผนและโครงการเพ่ือการเสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง (มุทิตา) 

     

     
๗ ผู�บริหาร อ.บ.ต.ของท/าน มีการมอบหมายงานตรงกับความรู�

ความสามารถ ในการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการ
เสรมิสร�างชุมชนเข�มแข็ง (อุเบกขา) 

     

     

๘ บุคลากร อ.บ.ต.ของท/าน มุ/งเน�นความสามคัคีเป7นนํ้าหน่ึงใจ
เดียวกันในคณะทํางาน และผู�เก่ียวข�อง ในการรวมพลังผลักดัน
การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการเพ่ือการเสรมิสร�างชุมชน
เข�มแข็ง โดยไม/คํานึงความชอบหรอืไม/ชอบส/วนตน (อุเบกขา) 

     

 
 

ข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
 
 



 
๔๕๙ 

 

ตอนท่ี ๓  :  สภาพชุมชนเข�มแข็ง ในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส'วนตําบล ในป:จจุบัน 
คําช้ีแจง  ท/านประเมินระดับสภาพชุมชนเข�มแข็งฯ ในเขต อบต.ของท/าน อย/างไร  

  ให�เลือกโดยทําเครื่องหมาย � ลงในช/องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท/านมากท่ีสุด ดังนี้ 
 

ความเข�มแข็งของชุมชน 
ในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส'วนตําบลของท'าน 

ระดับสภาพ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 

 

๑. ด�านการพ่ึงตนเอง  
     ๑.๑ ชุมชนมีการรวมกลุ/มเพ่ือช/วยเหลือกันทางเศรษฐกิจ เพ่ือช/วยเหลือส/งเสริม
ทักษะอาชีพ หรือเพ่ิมรายได� ท้ังท่ีเป7นและไม/เป7นทางการ เช/น กลุ/มร�านค�า กลุ/ม
อาชีพ กลุ/มวิสาหกิจชุมชน กลุ/มทอผ�า กลุ/มจักสาน กลุ/มผู�ปลูกอ�อย เป7นต�น  

   

  

 

     ๑.๒ ชุมชนมีกิจกรรมเรียนรู�สบืทอดองค$ความรู�จากปราชญ$ภมูิป6ญญาท�องถ่ิน 
เช/น การจักสาน การทอผ�า ดนตรพ้ืีนบ�าน หมอทําขวัญ เป7นต�น 

     

     ๑.๓ ชุมชนจัดกิจกรรมส/งเสรมิการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช/น 
การเรยีนรู�เกษตรทฤษฎีใหม/ เป7นต�น 

     

     ๑.๔ ชุมชนมีการจัดเวทีบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนจากทุกหมู/บ�าน มาเป7นแผน
ชุมชนบูรณาการระดับตําบล โดยการจัดทําเอกสารรูปเล/มและส/งต/อแผนฯ ให�อบต. 
เพ่ือประสานการปฏิบัต ิ

     

 

๒. ด�านการเก้ือกูล 
     ๒.๑ ชุมชนมีการช/วยเหลือสงเคราะห$จดัสวัสดิการในชุมชน เช/น กองทุน
ฌาปนกิจ, กลุ/มสหกรณ$, กลุ/มออมทรัพย$ เป7นต�น 

     

     ๒.๒ ชุมชนมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล�อมทางสังคมท่ีส/งเสริมสุขอนามัยท่ีดี 
กิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข เช/น ลดเหล�าเข�าพรรษา เลิกหวยพนันบอล  งดการ
ตั้งวงเหล�า วงพนันในชุมชนในงานบุญ งานเทศกาลต/าง ๆ เป7นต�น 

     

     ๒.๓ ชุมชนมีกิจกรรมการดูแลปhองกันป6ญหาในชุมชนอย/างเป7นระบบและ
ต/อเน่ือง เช/น การรณรงค$กําจัดลูกนํ้ายุงลาย การปhองกันโรคไข�หวัดใหญ/ การ
รณรงค$ต/อต�านยาเสพติด เป7นต�น  

     

     ๒.๔ ชุมชนมีกิจกรรมการส/งเสริมสุขภาพเพ่ือช/วยเหลือกันอย/างเป7นระบบและ
ต/อเน่ือง เช/น มีการรวมกลุ/มออกกําลังกายภายในชุมชน เป7นต�น 

     

 

๓. ด�านการมีส'วนร'วม  
     ๓.๑ ชุมชนมีเครือข/ายอาสาสมัครช/วยเหลือเฝhาระวังป6จจัยเสี่ยงต/าง ๆ ใน
ชุมชน ท้ังท่ีเป7นทางการและไม/เป7นทางการ เช/น อาสาเฝhาระวังภัย อาสาคุ�มบ�าน 
อาสาปhองกันยาเสพติด เป7นต�น 

     

     ๓.๒ ชุมชนส/งเสรมิให�มีแหล/งเรียนรู�ในรูปแบบต/าง ๆ เช/น ท่ีอ/านหนังสือพิมพ$
ประจําหมู/บ�าน อินเตอร$เน็ตประจําหมู/บ�าน แหล/งเรียนรู�ภูมิป6ญญาพิพิธภัณฑ$
พ้ืนบ�าน เป7นต�น 

     

     ๓.๓ ชุมชนรวมตัวจัดกิจกรรมในวาระและโอกาสสําคัญต/าง ๆ อย/างต/อเน่ือง 
เช/น กิจกรรมพัฒนาหมู/บ�านเน่ืองในวันพ/อ/แม/แห/งชาติ วันสําคัญทางศาสนา เป7น
ต�น 

     



 
๔๖๐ 

 

ความเข�มแข็งของชุมชน 
ในเขตพ้ืนท่ีองค�การบริหารส'วนตําบลของท'าน 

ระดับสภาพ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด 

     ๓.๔ ชุมชนมีกิจกรรมส/งเสริมวิถีวัฒนธรรมไทยและภูมิป6ญญาเอกลักษณ$
ท�องถ่ินอย/างต/อเน่ือง เช/น ประเพณีทําบุญกลางบ�าน ประเพณสีงกรานต$ ประเพณี
ลอยกระทง เป7นต�น 

     

 
��������� 

ขอเจริญพรขอบคุณท่ีให�ความร'วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๖๑ 

 

 
 

การสนทนากลุ'มเฉพาะ  (Focus Group Discussion) 
 

เร่ือง พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส'วนตําบล  
ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง 

 
 

วัตถุประสงค�การสนทนา 
 ๑. เพ่ือให�ผู�ทรงคุณวุฒิได�ร/วมกันพิจารณาความถูกต�อง ความเหมาะสมของแนว

ทางการพัฒนาสมรรถนะองค$การบริหารส/วนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ในการเสริมสร�างชุมชน
เข�มแข็ง 

 ๒. เพ่ือนําข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิไปพัฒนา แก�ไข ปรับปรุง
แนวแนวทางการพัฒนาสมรรถนะองค$การบริหารส/วนตําบลตามแนวพระพุทธศาสนา ในการ
เสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง  ให�สมบูรณ$แบบ 

 

สถานที่จัดสนทนากลุ'ม 
 ห�องประชุมองค$การบริหารส/วนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ$ 

 

วันเวลาที่จัดสนทนากลุ'ม 
 วันจันทร$ท่ี  ๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

 

ผู�ร'วมการสนทนากลุ'ม 
การประชุมสนทนากลุ/ม ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิเข�าร/วมสนทนากลุ/ม (Focus 

Group Discussion) จํานวน ๑๒ ท/าน ประกอบด�วย 
 

๑. ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเป7นผู�เชี่ยวชาญด�านพระพุทธศาสนา  จํานวน ๒ รูป 
๒. ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเป7นผู�เชี่ยวชาญด�านรัฐประศาสนศาสตร$  จํานวน ๒ รูป/คน 
๓. ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเป7นผู�บริหารองค$กรปกครองส/วนท�องถ่ิน 

ผู�มีผลงานการสร�างชุมชนเข�มแข็ง   จํานวน ๓ คน 
๔. ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเป7นผู�ปฏิบัติงาน และมีผลงานการสร�างชุมชนเข�มแข็ง 

ในองค$กรปกครองส/วนท�องถ่ิน     จํานวน ๓ คน 
๕. ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเป7นผู�นําท�องท่ีและผู�นําในภาคส/วนชุมชน จํานวน ๒ คน 

 
 



 
๔๖๒ 

 

ผู�ดําเนินรายการสนทนากลุ'ม 
๑. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.   

อาจารย$ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร$ คณะสังคมศาสตร$ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 

ผู�รับผิดชอบการสนทนากลุ'ม 
๑. พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี  

นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร$  
 

ประเด็นในการสนทนากลุ'ม 
 การจัดสนทนากลุ/มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู�วิจัยสร�างประเด็นคําถามในการ
สนทนากลุ/ม โดยมุ/งหมายให�การทําสนทนากลุ/ม สามารถหาลักษณะร/วม (Common Character) 
และข�อสรุปร/วม (Common Conclusion) ความเหมาะสม เป7นไปได� จากการสังเคราะห$ ร/าง
แบบจําลองรูปแบบ "พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค$การบริหารส/วนตําบล ในการ
เสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง” เพ่ือนําเสนอได�ต/อไป โดยการทําสนทนากลุ/มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) นั้น ผู�วิจัยต้ังกรอบคําถามเบ้ืองต�นไว� ๒ กรอบประเด็นคําถาม ดังนี้ 
 

ประเด็นท่ี ๑  หลักพุทธธรรม ในการพัฒนาสมรรถนะองค$การบริหารส/วนตําบล เพ่ือ
เสริมสร�างชุมชนเข�มแข็งฯ ควรจะเป7นอย/างไร  

๑. ความเหมาะสม……………………………………………………………………………. 
๒. ความสอดคล�อง…………………………………………………………………………… 

ประเด็นท่ี ๒  ความเหมาะสมของนิยามสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค$การ
บริหารส/วนตําบล ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง ตามแนวพระพุทธศาสนา มี ลักษณะร/วม/ข�อสรุป 
อย/างไร 

๑. ด�านจุดเน�นในการกําหนดแนวทางพัฒนา…………………………………………. 
๒. ด�านความชัดเจนในเชิงภาษาของข�อความ………………………………………… 
๓. ด�านความชัดเจนในเชิงเนื้อหา………………………..……………………………….. 
๔. ด�านจํานวนมาก-น�อย ของข�อความ นิยามสมรรถนะ…………………………. 
๕. ด�านความง/ายในการทําความเข�าใจสําหรับผู�บริหาร……………….………….. 
๖. ด�านความง/ายในการทําความเข�าใจสําหรับผู�ปฏิบัติ………………………….... 
๗. ด�านความสอดคล�อง กับวัตถุประสงค$การวิจัย……………………….………….. 
๘. ด�านการเรียงลําดับ นิยามสมรรถนะ………………………………………….…….. 

 
 

 



 
๔๖๓ 

 

 
กําหนดการ 

การสนทนากลุ'มเฉพาะ  (Focus Group Discussion) 
เรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค�การบริหารส'วนตําบลในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง 

 

ณ ห�องประชุมองค�การบริหารส'วนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ� 
วันจันทร�ท่ี  ๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
 

************************** 
 
 

เวลา  ๐๙.๐๐ น.  - ผู�ทรงคุณวุฒิ พร�อมกัน ณ ห�องประชุม อบต.หาดสองแคว 
   - พระป:ญญากรโมลี เจ�าคณะจังหวัดอุตรดิตถ� จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

- พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. กล/าววัตถุประสงค$การจัดสนทนากลุ/ม 
- พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี กล/าวแนะนําผู�เข�าร/วมสนทนากลุ/ม   
 

เวลา  ๐๙.๑๐ น.  - พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี นําเสนอผลการวิจัย และองค$ความรู� 
- พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.  เชิญผู�ทรงคุณวุฒิให�ความเห็นในท่ีประชุม 

    ตามประเด็น รายบุคคล และสนทนาแลกเปลี่ยนเชิงสร�างสรรค$ 
    ตามกรอบการสนทนากลุ/ม 

 

เวลา  ๑๐.๔๕ น.  - พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. สรุปผลการสนทนากลุ/ม 
- ผู�รับผิดชอบการสนทนากลุ/ม ถวาย/มอบของท่ีระลึก ค/ายานพาหนะ 
  แก/ผู�ทรงคุณวุฒิ 
- พระป:ญญากรโมลี เจ�าคณะจังหวัดอุตรดิตถ� นํากราบลาพระรัตนตรัย   

 
************************** 

 
* ผู�ทรงคุณวุฒิและผู�เข�าร/วมการสนทนากลุ/ม ถ/ายภาพหมู/ท่ีระลึกร/วมกัน ก/อนการสนทนากลุ/ม   

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ภาพถ�าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๔๖๕ 

 

ผู�ทรงคุณวุฒิที่เป�นนักวิชาการผู�มีผลงานด�านพัฒนาสมรรถนะ 
 

 
 ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย�    

ผู�อํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน 
 

 
นายอมร  กีรติสุนทร    

ผู�อํานวยการฯสถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน 

นางสาวเพ็ญแข  ศรีสุทธิกุล   
ผู�อํานวยการสํานักเสริมสร�างความเข�มแข็งชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน 
 

 

 นายจําเริญ แหวนเพ็ชร   
ผู�อํานวยการกลุ*มงานส*งเสรมิการบริหารจัดการชุมชน สํานักเสริมสร�างความเข�มแข็งชุมชน 



 
๔๖๖ 

 

ผู�ทรงคุณวุฒิที่เป�นผู�เชี่ยวชาญด�านพระพุทธศาสนาในพื้นที่ 
 

 
พระธรรมเสนานุวัตร (บํารุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗) 

เจ�าคณะภาค ๕ พิษณุโลก, สโุขทัย, ตาก, อุตรดิตถ8  
เจ�าอาวาสวัดพระศรีรตันมหาธาตวุรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก 

 

 
พระราชวิมลเมธี, ดร. (บุญโรจน� จนฺทป4ฺโญ ป.ธ.๙) 

เจ�าคณะจังหวัดสุโขทัย จ.สุโขทัย 

 
พระราชวชิรเมธี, ดร. (วีระ วรปญโญ ป.ธ.๙) 

เจ�าคณะจังหวัดกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร 
 

 
พระศรีปริยัติวิมล (ต๋ีง ปริธมฺโม ป.ธ.๙) 

เจ�าคณะจังหวัดอุตรดติถ8 จ.อุตรดติถ8 
 



 
๔๖๗ 

 

ผู�ทรงคุณวุฒิที่เป�นผู�บริหารองค8กรปกครองส*วนท�องถ่ิน 
ผู�มีผลงานการสร�างชมุชนเข�มแข็ง 

 

 จ�าสิบเอกสะท7าน อ่ิมอยู�  
นายกองค8การบริหารส*วนตําบลย*านยาว  

จ.พิจิตร 

 นายวิชาญ มาแพ  
นาายกองค8การบริหารส*วนตําบลแม*ลาด  

จ.กําแพงเพชร 
 

 นายบุญทา จันทะคุณ  
นายกองค8การบริหารส*วนตําบลชาติตระการ  

จ.พิษณุโลก 

 
นายนรินทร� ไกรบุตร  

รองนายกองค8การบริหารส*วนตําบลบ�านหลมุ  
จ.สุโขทัย 

 

  
นายปรีชาพัทร� วิเชียรสรรค�  

รองนายกองค8การบริหารส*วนตําบลเนินปอ  
จ.พิจิตร 



 
๔๖๘ 

 

ผู�ทรงคุณวุฒิที่เป�นผู�ปฏิบัติงานระดับสูงในองค8กรปกครองส*วนท�องถ่ิน 
 

 
นางสาวสมพร ขอนทอง  

ปลัดองค8การบริหารส*วนตําบลคุยบ�านโอง  
จ.กําแพงเพชร 

 

 
นายวิญ4ู เคียนย่ีค้ิว  

หัวหน�ากองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
องค8การบริหารส*วนตําบลย*านยาว จ.พิจิตร 

 

นางสาวชนม�ปกรณ� เพ็งศิริ  
หัวหน�าสํานักงานปลดั  

องค8การบริหารส*วนตําบลแม*ลาด จ.กําแพงเพชร 
 

 
นางพสชนนั ฉลอม  

นักพัฒนาชุมชน  องค8การบริหารส*วนตําบลวังดิน จ.อุตรดิตถ8 



 
๔๖๙ 

 

ผู�ทรงคุณวุฒิที่เป�นผู�นําท�องที่และผู�นําในภาคส*วนชุมชน 
 

นายไพทูรย� พรหมน7อย  
นายกสมาคมกํานันผู�ใหญ*บ�าน  

จ.อุตรดติถ8 

 นายวันชัย บุญญา  
ผู�นํากลุ*มชุมชนต�นแบบด�านภูมิป?ญญาท�องถ่ินพ่ึงตนเอง 

ในเขตพ้ืนท่ีบริการองค8การบริหารส*วนตําบลคลอง
กระจง จ.สโุขทัย 

 นายวิเชียร แสงสิน  
ผู�ใหญ*บ�านหมู*ท่ี ๓ ตําบลนํ้าพ้ี  
ผู�นํากลุ*มชุมชนต�นแบบด�านภูมิป?ญญาท�องถ่ินพ่ึงตนเอง  
ในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
องค8การบริหารส*วน 
ตําบลนํ้าพ้ี จ.อุตรดติถ8 

 
 

 
 
 
 

 นายประสิทธิ์ เผือกนาค  
ผู�นํากลุ*มชุมชนต�นแบบด�านเก้ือกูลสวัสดิการอนามัย
สิ่งแวดล�อม ในเขตพ้ืนท่ีบริการองค8การบริหารส*วน

ตําบลเนินปอ จ.พิจติร 

 นายทศพล แซ�เตีย  
ผู�นํากลุ*มชุมชนต�นแบบด�านการมสี*วนร*วมวัฒนธรรม
ชุมชนเข�มแข็ง ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลบ�านหลมุ  
ในเขตพื้นท่ีบริการองค8การบริหารส*วนตําบลบ�านหลุม จ.สุโขทัย  



 
๔๗๐ 

 

การลงพ้ืนท่ีแจกแบบสอบถามในพ้ืนท่ีทําการวิจัย ๕ จังหวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔๗๑ 

 

การสนทนากลุ*มเฉพาะ : Focus Group Discussion 
 

 

 

 

  

 

 



๔๗๒ 

 

ประวัติผู
วิจัย 
 

ช่ือ   :  พระมหาเทวประภาส   มากคล�าย (วชิร�าณเมธี) 
เกิด :  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๐ 
สถานท่ีเกิด :  ๒๒๙ หมู% ๔ ตําบลคุ�งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ2 
การศึกษา :  น.ธ.เอก สํานักเรียนวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 
        :  ป.ธ.๔ สํานักเรียนวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 
        :  น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
    :  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ2 
       :  Mini MBA.  Office of the Public Sector Development Commission:  
     OPDC, Virtual Academy of Public Management, Thailand. 
ประสบการณ�ทํางาน   
      :  ๒๕๕๔ เลขานุการรองเจ�าคณะอําเภอเมืองอุตรดิตถ2 (เลข.รจอ.) 
      :  ๒๕๕๗ รองเจ�าอาวาสวัดคุ�งตะเภา (รจร.) 
      :  ๒๕๕๙ รองประธานกรรมการมูลนิธิ ๒๕๐ ปY วัดคุ�งตะเภา (องค2กรสาธารณประโยชน2) 

ผลงานทางวิชาการ  
พระมหาเทวประภาส มากคล�าย. “พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะองค2การบริหารส%วน

ตําบล ในการเสริมสร�างชุมชนเข�มแข็ง”. วารสารวิชาการ Veridian E - Journal, 
Silpakorn University. ปYท่ี 9 ฉบับท่ี ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕9 : ๖๑๕-๖๓๐. 

พระมหาเทวประภาส มากคล�าย. “การมีส%วนร%วมในการพัฒนาวัด เพ่ือการพัฒนาวัดเปgนศูนย2กลาง
ของชุมชนอย%างยั่งยืน,” ใน Proceedings การประชุมวิชาการและการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่อง “การวิจัยรับใชBชุมชน สรBางสังคมฐานความรูB”.  
กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 2558. หน�า 467-
488 

พระมหาเทวประภาส มากคล�าย. “แนวทางการเสริมสร�างสมานฉันท�โดยใช�กลไกอัตลักษณ�
วัฒนธรรมป)*กลองมังคละ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนภาษาถ่ินสุโขทัย ลุ4มน้ําน4าน
ตอนบน ในจังหวัดอุตรดิตถ�”. วารสารวิชาการ Veridian E - Journal, Silpakorn 
University. ป)ท่ี ๘ ฉบับท่ี ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘ : 249-266. 

รางวัล :  เสาอโศกผู�นําศีลธรรม จากพระเจ�าวรวงศ2เธอ พระองค2เจ�าโสมสวลี  
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