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บทคัดย(อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  ๑) เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล ๒) เพ่ือ
ศึกษาองค ประกอบพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล และ ๓) เพ่ือนําเสนอ
วิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน ตามหลักพุทธธรรม 

ระเบียบวิธีวิจัยใชRการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บขRอมูลจากผูRใหR
ขRอมูลหลัก โดยเลือกผูRทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง คือนักวิชาการดRานพระพุทธศาสนา นักวิชาการดRาน
องค กรปกครองสXวนทRองถ่ิน และทางรัฐประศาสนศาสตร  ผูRบริหารองค การเทศบาล ผูRปฏิบัติงาน
เทศบาล และประชาชน จํานวน ๒๘ รูป/คน เครื่องมือในการเก็บขRอมูลไดRแกXแบบสัมภาษณ เชิงลึก 
(In-depth Interview) ท่ีมีโครงสรRาง เก็บขRอมูลดRวยการสัมภาษณ แบบตัวตXอตัว และเก็บขRอมูลจากผูR
มีสXวนรXวมในการสนทนากลุXมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน ๙ รูป/คน วิเคราะห ขRอมูล
จากท้ังสองข้ันตอนโดยการพรรณนาความ  

ผลการวิจัย พบวXา 
๑. สมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล มี ๕ ดRาน คือ ๑.การมุXงผลสัมฤทธิ์ ๒.การยึดม่ัน

ความถูกตRองชอบธรรมและจริยธรรม ๓.ความเขRาใจในองค กรและระบบงาน ๔.บริการเปjนเลิศ       
๕.การทํางานเปjนทีม ใชRวิธีการพัฒนาสมรรถนะ คือ พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลRอมหนXวยงาน ระบบ
โครงสรRางองค กร พัฒนาปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ คําสั่ง การสรRางอุปนิสัยใฝlความเปjนเลิศ การสรRาง
จิตสํานึก ปลูกฝmงจิตสาธารณะ ปรัชญาและอุดมคติ การสรRางแรงจูงใจ การพัฒนาความรูR ทักษะ 
ความเชี่ยวชาญ การประยุกต หลักธรรม การมีสXวนรXวม และการพัฒนาความรูRทางพระพุทธศาสนา 

๒. องค ประกอบพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล คือ            
(๑) หลักภาวนา ๔ (กายภาวนา) หลักอิทธิบาท ๔ หลักพละ ๕ ใชRพัฒนาสมรรถนะดRานการมุXง
ผลสัมฤทธิ์ (๒) หลักภาวนา ๔ (ศีลภาวนา) หลักศีล ๕ หลักอริยสัจ ๔ หลักหิริ โอตตัปปะ ใชRพัฒนา
สมรรถนะดRานการยึดม่ันความถูกตRองชอบธรรมและจริยธรรม (๓) หลักภาวนา ๔ (ปmญญาภาวนา) 
หลักสิกขา ๓ หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักมรรค ๘ หลักกาลามสูตร ใชRพัฒนาสมรรถนะดRานความเขRาใจ



 ข 

ในองค กรและระบบงาน (๔) หลักภาวนา ๔ (จิตตภาวนา) หลักกรรมฐาน ๒ หลักมหาสติปmฎฐาน ๔ 
หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักปธาน ๔ หลักฆราวาสธรรม ๔ ความอดทน ความกตัญ(ู   
ใชRพัฒนาสมรรถนะดRานบริการเปjนเลิศ (๕) หลักภาวนา ๔ (ปmญญาภาวนา) หลักสังคหวัตถุ ๔        
หลักสาราณียธรรม ๖ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ใชRพัฒนาสมรรถนะดRานการทํางานเปjนทีม  
 ๓. วิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน  ตามหลักพุทธ
ธรรม (๑) ดRานการมุXงผลสัมฤทธิ์ตามหลักพุทธธรรม เนRนสXงเสริมพัฒนากายภาวนา โดยปรับปรุง
พัฒนาสภาพแวดลRอม ระบบการทํางาน สXงเสริมบุคลากรใหRมีสุขภาพท่ีดี ประยุกต หลักอิทธิบาท ๔ 
หลักพละ ๕  ในการพัฒนาสมรรถนะใหRเขRมแข็งมากยิ่งข้ึน (๒) ดRานการยึดม่ันความถูกตRองชอบธรรม
และจริยธรรม ตามหลักพุทธธรรม เนRนสXงเสริมพัฒนาดRานศีลภาวนา สXงเสริมใหRมีความซ่ือสัตย สุจริต 
มีมโนธรรม มีหิริ โอตตัปปะ รักษาศีล ๕ ประพฤติตามระเบียบ คําสั่ง จรรยาบรรณของขRาราชการ    
มีเกณฑ ชี้วัดดRานจริยธรรม พัฒนาความรูRทางพระพุทธศาสนาดRวยการสXงเสริมใหRเขRาวัด ฝqกอบรม
ปฏิบัติกรรมฐาน ฟmงธรรมบรรยาย (๓) ดRานความเขRาใจในองค กรและระบบงานตามหลักพุทธธรรม 
เนRนสXงเสริมพัฒนาดRานปmญญาภาวนา เพ่ิมพูนความรูR ความเขRาใจ ทักษะ ความเชี่ยวชาญดRวย
การศึกษา อบรม สรRางแรงจูงใจใหRบุคลากรรักการเรียนรูR จัดทําองค ความรูRหนXวยงานใหRเปjนระบบ     
ทําใหRเปjนองค กรแหXงการเรียนรูRตลอดเวลา ประยุกต หลักสิกขา ๓ หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักมรรค     
๘ หลักกาลามสูตรในการพัฒนาสมรรถนะ (๔) ดRานบริการเปjนเลิศตามหลักพุทธธรรม เนRนสXงเสริม
พัฒนาดRานจิตตภาวนา ปลูกฝmงใหRมีจิตวิญญาณพระโพธิสัตว  มีจิตสาธารณะ มีอุดมคติ มีปรัชญาใน
การทํางาน ใหRบริการเสมอภาคเทXาเทียมกัน ปราศจากอคติลําเอียง สXงเสริมใหRแรงจูงใจ สXงเสริมใหR
ประพฤติปฏิบัติธรรม นําหลักกรรมฐาน ๒ หลักมหาสติปmฎฐาน ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร 
๔ หลักปธาน ๔ และความอดทนประยุกต ใชRในการพัฒนาสมรรถนะ เปjนการสXงเสริมใหRมีจิต
สาธารณะเพ่ิมมากยิ่งข้ึน (๕) ดRานการทํางานเปjนทีมตามหลักพุทธธรรม คือ เนRนพัฒนาดRานปmญญา
ภาวนา พัฒนาความรูR ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ดRวยการเปsดใหRมีสXวนรXวมจากสมาชิก การระดม
ความคิด การเวียนงาน การสลับกันทํางาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูR การศึกษาดูงาน มีกิจกรรมสัมพันธ 
ในองค กร อบรมแบบวอคแรลลี่ การประเมินกันในทีม ประยุกต หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักสาราณียธรรม 
๖ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ใชRพัฒนาสมรรถนะการทํางานเปjนทีม 
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ABSTRACT 

  The objectives of this research were 1) To study the core competencies of 
municipalities personnel, 2) To study the Buddhism element to be used in the development 
of personnel competency at municipalities, and 3) To present methods for the development 
of municipalities personnel core competency in the era of globalization  that were based on 
Buddhism.  

The research methodology design was qualitative research. Data were collected 
from the key 28 informants. The purpose selecting selected from professionals: Buddhism 
academic and local administrative organization scholars, and public administration academic 
and municipality administrators, municipality workers and people.  Data collecting tools were a 
structured in-depth-interview by face to face interviewing. Data were also collected data from 
9 participants in a focus group discussion.  Data from the two phases were analyzed by 
descriptive interview. 

Findings were fellows: 
1. There were 5 core components of municipality personnel: focusing on 

achievement, adhering to the morality and ethics, understanding of the organization and 
systems, service excellence, and working as a team. The competency development was done 
by improving the agency environment, organization structure, regulation, rules, character 
building, pursuing excellence, creating awareness, cultivating the public mind, philosophy and 
ideals, motivation, developing knowledge, skills and expertise, applying Buddhism principles, 
participating, and developing knowledge in Buddhism. 

 



 ง 

2. Buddhist elements in the development of personnel competencies at 
municipalities were (1) Bhavana 4 (Kaya Bhavana), Iddhipada 4, Bala 5 for the development 
focusing on achievement (2) Bhavana 4 (Sila Bhavana), Sila 5, Ariyasacca 4, Lokapala Dhamma: 
Hiri, Ottappa for the development adhering to the morality and ethics (3) Bhavana 4 (Panna 
Bhavana), Sikkha 3, Sappurisa Dhamma 7, Magga 8, Kalama Sutta, for the development 
understanding of the organization and systems (4) Bhavana 4 (Citta Bhavana), Kammatthana 2, 
Mahasatipatthana 4, Sangahavatthu 4, Brahmavihara 4, Padhana 4, Gharavasa Dhamma 4, 
Khanti, Katannu principles for the development  service excellence (5) Bhavana 4 (Panna 
Bhavana), Sangahavatthu 4, Saraniyadhamma 6, Aparihaniyadhamma 7 for development 
working as a team. 

3. Ways to develop the core competencies of the municipal personnel in the era 
of globalization according to Buddhism principle: (1) Achievement Motivation of the principles 
of morality, focus on promoting physical development by improving the work environment to 
promote personal health with Iddhipada 4 and Bala 5 application in strengthened the 
competencies, (2) Adherence to the righteousness and ethics according to Buddhism by 
focusing on Prayer precepts  to be honest, ethical, conscientious, modesty, keeping the 5 
precepts, behave according to the code of conduct for civil servants with ethic indicators, 
Buddhism development by meditating Dharma lectures,(3) Understanding the organization and 
the system according to  Buddhism principles by focusing on the intelligence development 
to increase knowledge, understanding, skills, expertise, education, training, motivating staff love 
of learning, establishing agency knowledge system to be an organization of learning, 
applications of Sikkha 3, Sappurisa 7, Magga 8, Kalama Sutta in developing competencies,      
(4) the excellent service based on Buddhist doctrines focus on promoting mental 
development to cultivate a spirit bodhisattva with public consciousness, ideal, working 
philosophy, providing equality, without bias, encouraging motivation, and encouraging conduct 
practice, applying Kammatthana 2, Mahasatipatthana 4, Brahmavihara 4, Brahmavihara 4 and 
endurance tin the competencies development.  It also increases public consciousness           
(๕) team working based on Buddhism principle focuses on the development of knowledge, 
skills, expertise, and intelligence with the release of members to participate in brainstorming for 
the switching work and exchanging knowledge, work studying, there being activities to promote 
relationship with other organizations,  walk rally type training, and team assessment teams. The 
application of Sangahavatthu 4, Saraniyadhamma 6, Aparihaniyadhamma 7 in the 
improvement of teamwork competencies. 
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สุยะพรหม, รศ.ดร.สมาน งามสนิท, ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน, อาจารย ดร.รัฐพล เย็นใจมา 
คณะกรรมการสอบปDองกันดุษฎีนิพนธ�ทุกท2านท่ีเมตตาแนะนํา แก�ไขเนื้อหาท่ีบกพร2องให�สมบูรณ�
ถูกต�อง 

กราบขอบพระคุณ/เจริญพรขอบคุณผู�ทรงคุณวุฒิในการให�สัมภาษณ�เพ่ือเก็บข�อมูลใน
การวิจัยท้ัง ๒๘ ท2าน และในการสนทนากลุ2มเฉพาะ ๙ ท2าน ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ผู�บริหาร 
เจ�าหน�าท่ีเทศบาลนครเชียงใหม2 เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลตําบลเวียงพางคํา เทศบาลตําบล    
แม2สาย เทศบาลเมืองแม2เหียะ เทศบาลตําบลช�างเผือก เทศบาลตําบลสุเทพ และเทศบาลตําบล      
ป7าแดด ท่ีได�กรุณาเอ้ือเฟKLอข�อมูลและอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยด�วยดี 

กราบขอบพระคุณพระครู ศีลวัฒนาภรณ� (สุรินทร�  กิ ตฺ ติภทฺโท) เจ�าคณะ ๑๓            
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ท่ีได�เมตตาเรื่องท่ีพักอาศัยจนสามารถศึกษาได�สําเร็จลุล2วงด�วยดี       
กราบขอบพระคุณอาจารย�พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ศูนย�วิปOสสนาสากลไร2เชิญตะวัน และ
อนุโมทนาบุญกับคุณโยมเสาวภาคย� ถนอมศักด์ิกุลพร�อมครอบครัวท่ีได�อุปถัมภ�ทุนการศึกษาตลอด
หลักสูตร ขอขอบคุณพระสมนึก ธีรป>ฺโ> และคุณสุภัทรชัย สีสะใบ เจ�าหน�าท่ีบัณฑิตศึกษาท่ี
ช2วยเหลือในการตรวจรูปแบบและประสานงานต2างๆ รวมถึงอาจารย�พระมหาบุญเลิศ อินฺทป>ฺโ>, 
รศ.,รองคณบดีคณะสังคมศาสตร� คณะพระอาจารย�และคณาจารย�ของคณะสังคมศาสตร� บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ีได�ประสิทธิ์ประสาทความรู�และคําแนะนําใน
ด�านต2างๆ แก2ผู�วิจัย ขอขอบคุณเพ่ือนๆ นิสิตทุกท2าน สําหรับน้ําใจและไมตรี ท่ีมีให�แก2กันด�วยดีเสมอ
ตลอดระยะเวลาท่ีผ2านมา  

คุณงามความดีและประโยชน�ท่ีเกิดจากการทําดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ ผู�วิจัยขอน�อมอุทิศเปQน
เครื่องสักการะบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดา ปู7ย2า ตายาย ครูอุปOชฌาย�อาจารย�และ                
ขออนุโมทนาขอบคุณ ผู�มีอุปการคุณท่ีให�การสนับสนุน และให�กําลังใจแก2ข�าพเจ�าทุกท2าน  

 

             พระณธีร�วิชญ� คมฺภีรป>ฺโ> 
                      ๑๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐  



                                                                                                                                                       ช 
สารบัญ 

 
เรื่อง หน�า 
บทคัดย�อภาษาไทย ก 
บทคัดย�อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญแผนภาพ ฎ 
คําอธิบายสัญลักษณ'และคําย�อ ฑ 
บทท่ี ๑  บทนํา ๑ 

๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค#ของการวิจัย ๓ 
๑.๓ ป�ญหาท่ีต+องการทราบ ๔ 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
๑.๕ นิยามศัพท#เฉพาะท่ีใช+ในการวิจัย ๕ 
๑.๖ ประโยชน#ท่ีได+รับจากการวิจัย ๗ 

บทท่ี ๒  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ๘ 
๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะ ๘ 
๒.๒ หลักพุทธธรรมท่ีใช+ในการพัฒนาสมรรถนะ ๓๑ 
๒.๓ เทศบาล : ข+อมูลพ้ืนท่ีวิจัย   ๕๔ 
๒.๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวข+อง ๕๖ 
๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๕ 

บทท่ี ๓  วิธีดําเนินการวิจัย  ๘๒ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๒ 
๓.๒ ผู+ให+ข+อมูลหลัก  ๘๒ 

 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช+ในการวิจัย ๘๙ 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข+อมูล ๙๐ 

 ๓.๕ การวิเคราะห#ข+อมูล ๙๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ซ 

สารบัญ (ต�อ) 
เรื่อง หน�า 
บทท่ี ๔  ผลการวิจัย  ๙๓ 

๔.๑ วัตถุประสงค#ข+อท่ี ๑ สมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล ๙๓ 
๔.๒ วัตถุประสงค#ข+อท่ี ๒ องค#ประกอบพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรเทศบาล   
๑๕๙ 

๔.๓ วัตถุประสงค#ข+อท่ี ๓ วิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล
ในยุคโลกาภิวัตน#ตามหลักพุทธธรรม 

๑๖๔ 

๔.๔ ผลการสนทนากลุDมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๒๐๘ 
๔.๕ องค#ความรู+จากการวิจัย ๒๑๗ 

บทท่ี ๕  สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ ๒๒๗ 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๒๘ 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๓๒ 

 ๕.๓ ข+อเสนอแนะ ๒๔๔ 
บรรณานุกรม  ๒๔๖ 
 ภาคผนวก ก รายนามผู+เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย     ๒๕๙ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย  ๒๖๒ 
 ภาคผนวก ค รายนามผู+ให+ข+อมูลหลัก  ๒๖๘ 
 ภาคผนวก ง รายนามผู+เข+ารDวมการสนทนากลุDมเฉพาะ      ๒๗๑ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอเก็บข+อมูลเพ่ือการวิจัย   ๒๗๕ 
 ภาคผนวก ญ หนังสือขอความอนุเคราะห#เพ่ือการสนทนากลุDมเฉพาะ ๒๘๖ 
 ภาคผนวก ฎ แบบสัมภาษณ#เพ่ือการวิจัย      ๒๙๖ 
 ภาคผนวก ฐ ภาพประกอบการวิจัย   ๓๐๓ 
ประวัติผู�วิจัย ๓๐๙ 
 



ฌ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน�า          

    ๒.๑ แสดงความหมายการพัฒนาสมรรถนะ ๑๐ 
    ๒.๒ แสดงหลักการพัฒนาสมรรถนะ ๑๒ 
    ๒.๓ แสดงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ด�วยสมรรถนะ                                       ๑๖ 
    ๒.๔ แสดงองค�ประกอบของการพัฒนาสมรรถนะ    ๑๘ 
    ๒.๕ แสดงกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ ๑๙ 
    ๒.๖ แสดงรูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะ   ๒๒ 
    ๒.๗ แสดงสมรรถนะของเทศบาลและหน-วยงาน  ๒๙ 
    ๒.๘ แสดงความหมายของภาวนา ๔   ๓๗ 
  ๒.๙ แสดงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามหลักภาวนา ๔ ด�านกายภาวนา ๔๑ 
๒.๑๐ แสดงความหมายของศีล ๕   ๔๔ 
๒.๑๑ แสดงการพัฒนาสมรรถนะตามหลักภาวนา ๔ ๕๓ 
๒.๑๒ แสดงจํานวนเทศบาลในเขต ๒ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๕๕ 
๒.๑๓ แสดงงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาสมรรถนะ ๖๐ 
๒.๑๔ แสดงงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับพุทธธรรม ๖๖ 
๒.๑๕ แสดงงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล ๗๒ 
๒.๑๖ แสดงแนวคิดเก่ียวกับวิธีการพัฒนาสมรรถนะของนักวิชาการ ๗๗ 
๒.๑๗ แสดงสมรรถนะหลักของเทศบาล  ๗๘ 
๒.๑๘ แสดงรูปแบบ/วิธีการพัฒนาสมรรถนะของนักวิชาการ ๗๙ 

    ๔.๑ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านการมุ-งผลสัมฤทธิ์ ข�อ ๑.๑ ๑๐๐ 
    ๔.๒ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านการมุ-งผลสัมฤทธิ์ ข�อ ๑.๒ ๑๐๓ 
    ๔.๓ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านการยึดม่ันความถูกต�องชอบ

ธรรมและจริยธรรม ข�อ ๒.๑  
 

๑๑๓ 
  ๔.๔ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านการยึดม่ันความถูกต�องชอบ

ธรรมและจริยธรรม ข�อ ๒.๒ 
 

๑๑๕ 
    ๔.๕ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านความเข�าใจในองค�กร และ

ระบบงาน ข�อ ๓.๑ 
 

๑๒๓ 
    ๔.๖ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านความเข�าใจในองค�กร และ

ระบบงาน ข�อ ๓.๒ 
 

๑๒๕ 
   ๔.๗ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านบริการเป?นเลิศ ข�อ ๔.๑ ๑๓๔ 
   ๔.๘ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านบริการเป?นเลิศ ข�อ ๔.๒ ๑๓๗ 

    ๔.๙ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านการทํางานเป?นทีม ข�อ ๕.๑ ๑๔๖ 
๔.๑๐ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านการทํางานเป?นทีม ข�อ ๕.๒ ๑๔๘ 



 ญ

สารบัญตาราง (ต�อ) 
 

ตารางท่ี  หน�า          

๔.๑๑ แสดงการบูรณาการหลักภาวนา ๔ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะหลัก ๕ ด�าน  ๑๕๒ 
๔.๑๒ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะหลักท่ีมีความสําคัญและมีความ

จําเป?นอย-างยิ่งในภาวการณ�ปBจจุบัน 
 

๑๕๗ 
๔.๑๓ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น องค�ประกอบพุทธธรรมในการพัฒนา

เพ่ิมพูนสมรรถนะ 
 

๑๖๓ 
๔.๑๔ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านกายภาวนา ข�อ ๑.๑ ๑๖๘ 
๔.๑๕ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านกายภาวนา ข�อ ๑.๒ ๑๗๐ 
๔.๑๖ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านศีลภาวนา ข�อ ๒.๑ ๑๗๖ 
๔.๑๗ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านศีลภาวนา ข�อ ๒.๒ ๑๗๘ 

   ๔.๑๘ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านจิตตภาวนา ข�อ ๓.๑ ๑๘๕ 
   ๔.๑๙ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านจิตตภาวนา ข�อ ๓.๒ ๑๘๗ 

๔.๒๐ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านจิตตภาวนา ข�อ ๓.๓ ๑๘๙ 
   ๔.๒๑ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านปBญญาภาวนา ข�อ ๔.๑ ๑๙๕ 
   ๔.๒๒ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็น สมรรถนะด�านปBญญาภาวนา ข�อ ๔.๒ ๑๙๘ 
   ๔.๒๓ แสดงความถ่ีและจํานวนผู�ตอบประเด็นข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรเทศบาล 
 

๒๐๕ 
 
 



ฎ 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพท่ี                    หน�า           
๒.๑ แสดงแนวคิดหลักการเก่ียวกับ Competency      ๑๓ 
๒.๒  แสดงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค+ของข.าราชการไทย      ๒๕ 
๒.๓ แสดงหลักภาวนา ๔ ท่ีเชื่อมโยงกับหลักพุทธธรรมอ่ืนๆ     ๕๔ 
๒.๔ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย        ๗๖ 
๔.๑ แสดงวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ด.านการมุ>งผลสัมฤทธิ์ตามหลักพุทธธรรม       ๑๐๕ 
๔.๒ แสดงวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ด.านการยึดม่ันความถูกต.องชอบธรรมและจริยธรรม   
         ตามหลักพุทธธรรม            ๑๑๗ 
๔.๓ แสดงวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ด.านความเข.าใจในองค+กรและระบบงาน  
         ตามหลักพุทธธรรม            ๑๒๗ 
๔.๔ แสดงวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ด.านบริการเปFนเลิศตามหลักพุทธธรรม       ๑๓๙ 
๔.๕ แสดงวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ด.านการทํางานเปFนทีมตามหลักพุทธธรรม      ๑๕๐ 
๔.๖ แสดงวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ด.านกายภาวนา       ๑๗๑ 
๔.๗ แสดงวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ด.านศีลภาวนา       ๑๗๙ 
๔.๘  แสดงวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ด.านจิตตภาวนา       ๑๙๐ 
๔.๙ แสดงวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ด.านปKญญาภาวนา     ๑๙๙ 
๔.๑๐  แสดงข.อเสนอแนะเพ่ิมเติมการพัฒนาสมรรถนะ      ๒๐๗ 
๔.๑๑   แสดงองค+ความรู.จากการวิจัย       ๒๑๗  
๔.๑๒ แสดงณธีร+วิชญ+โมเดล NATHIVICH’S MODEL     ๒๒๒
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คําอธิบายสัญลักษณ�และคําย�อ 
พระไตรป�ฎก 

 
๑. คําย�อช่ือคัมภีร�ในพระไตรป�ฎก 
 ดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ใช�พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 
๒๕๓๙, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ ซ่ึงมีจํานวน 
๔๕ เล6ม ในการวิจัย ได�ใช�ชื่อย6อ ดังต6อไปนี้ 

 

 
  

๒. การระบุเลขหมายพระไตรป�ฎก 
 ดุษฎีนิพนธ�ฉบับนี้ใช�พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 
๒๕๓๙ เป9นหลักการอ�างอิงพระไตรป�ฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เล6ม/ข�อ/หน�า เช6น วิ.มหา. (ไทย) ๑/
๓๐๐/๒๒๐ หมายความว6าจะระบุถึงพระวินัยป�ฎก วินัยป�ฎก มหาวิภังค� ฉบับภาษาไทย พระไตรป�ฎก 
เล6มท่ี ๑ ข�อท่ี ๓๐๐ หน�า ๒๒๐ เป9นต�น 
  

ขุ.ม.   (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุทฺทกนิกาย     มหานิเทส   (ภาษาไทย)      
ขุ.จู. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส (ภาษาไทย)      
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย)      
ขุ.ขุ. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย)      
ที.สี. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค (ภาษาไทย)      
ขุ.ม. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย)      
ขุ.ขุ.  (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย)      
ขุ.ชา.  (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย)      
ที.ปา.   (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ทีฆนิกาย   ปาฎิกวรรค   (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (บาลี) = สุตตันตป�ฎก ทีฆนิกาย   ปาฏิกวคฺคปาลิ (บาลี) 
ม.มู.   (ไทย)   = สุตตันตป�ฎก มัชฌิมนิกาย   มูลปJณณาสก�   (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย    ทุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.  (ไทย)   = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย    จตุกกนิบาต    (ภาษาไทย)      
องฺ.สตฺตก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย    สัตตกนิบาต (ภาษาไทย)      
องฺ.นวก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย      นวกนิบาต   (ภาษาไทย)      



บทท่ี ๑ 

บทนํา 

๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ในยุคโลกาภิวัตน� ประเทศไทยได�ยึดหลักการพัฒนาประเทศโดยใช�แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห'งชาติเป(นเครื่องมือในการพัฒนาซ่ึงป-จจุบันอยู'ในช'วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซ่ึงมีสาระสําคัญโดยยึดหลักการวิสัยทัศน�ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๗๐ เป(นหลักใน    
การจัดทําแผนพัฒนาฯ ซ่ึงมียุทธศาสตร�ในการพัฒนาประเทศให�เศรษฐกิจก�าวหน�าม่ันคง สังคมสงบ
สันติ และประชาชนดํารงชีวิตอย'างมีความสุขภายใต�กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก     
ท่ีคาดการณ�ได�ยากและมีแนวโน�มรุนแรงท้ังการเมืองประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนบ'อยครั้ง
และส'งผลกระทบวงกว�าง   
 จากสภาพการณ�แนวโน�มท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตย'อมส'งผลกระทบต'อทุกองค�กรไม'ว'าจะ
เป(นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย'างหลีกเลี่ยงไม'ได�หน'วยงานปกครองส'วนท�องถ่ินซ่ึงเป(น
องค�กรของรัฐท่ีมีหน�าท่ีได�การบริหารจัดการตามท่ีภาครัฐได�กระจายอํานาจให� จึงมีความจําอย'างยิ่ง  
ท่ีผู�บริหาร บุคลากรและผู�มีส'วนได�เสียต�องมีความรู�ความเข�าใจเท'าทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 
สภาพแนวโน�มท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือนํามาวางแผนกําหนดเป(นยุทธศาสตร�ในการพัฒนาองค�กร  
ให�อยู'รอดในกระแสดังกล'าว  
 ทิศทางและยุทธศาสตร�การ พัฒนาประเทศให�ความสํ า คัญกับการพัฒนาคน               
ให�ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช'วงวัย มีความพร�อมท้ังด�านร'างกายท่ีสมบูรณ�แข็งแรง 
มีสติป-ญญาท่ีรอบรู� และมีจิตใจท่ีสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนรู�ตลอดชีวิต ให�มีการ
เรียนรู�อย'างต'อเนื่องท้ังในเรื่องการศึกษา ทักษะการ ทํางาน และการดําเนินชีวิต เพ่ือเป(นภูมิคุ�มกัน
สําคัญในการดํารงชีวิตและปรับตัวให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี ๒๑๑ 
 เทศบาลในป-จจุบันเป(นหน'วยการปกครองท�องถ่ินซ่ึงมีความสําคัญมากท่ีสุดในบรรดาการ
ปกครองท�องถ่ินท้ังหลาย เพราะว'าเป(นเรื่องของเขตเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทศบาล ณ วันท่ี ๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเทศบาลท้ังหมด ๒,๔๔๐ แห'ง เป(นเทศบาลนคร ๓๐ เทศบาลเมือง       
๑๗๘ แห'ง และเทศบาลตําบล ๒,๒๓๒ แห'ง๒ ท่ีสําคัญคือในปJ ๒๕๖๐ นี้ มีการกําหนดให�ปรับปรุง
เทศบาลและองค�การบริหารส'วนตําบล (อบต.) ให�เป(นรูปแบบเดียวท่ัวประเทศ โดยยกฐานะอบต.   
ให�เป(นเทศบาล และจัดลําดับชั้นเทศบาลเป(น ๓ ประเภท ได�แก' เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และ

                                         

                 ๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, แผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห& ง ช า ติ ฉ บั บ ท่ี สิ บ เ อ็ ด  พ . ศ . ๒ ๕๕ ๕ -๒ ๕ ๕ ๙ ,  [อ อ น ไ ล น� ].  แ ห ล' ง ท่ี ม า : 
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/plan11.pdf [๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
  ๒ กรมส'งเสริมการปกครองท�องถ่ิน, ข0อมูลจํานวนองค2กรปกครองส&วนท0องถิ่นแยกรายจังหวัด, 
[ออนไลน�]. แหล'งท่ีมา: http://www.dla.go.th/work/abt [๙ มีนาคม ๒๕๕๙]. 
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เทศบาลนคร รวมท้ังกําหนดให�มีการควบรวมเทศบาลขนาดเล็ก มีรายได�ไม'รวมเงินอุดหนุนตํ่ากว'า  
๒๐ ล�านบาท หรือมีจํานวนประชากรตํ่ากว'า ๗,๐๐๐ คน เข�าด�วยกัน หรือควบรวมกับเทศบาลอ่ืนท่ี   
มีพ้ืนท่ีติดต'อกันในอําเภอเดียวกัน๓   
 เพราะฉะนั้นเทศบาลจะเป(นหน'วยการปกครองท�องถ่ินท่ีมีมากท่ีสุด ครอบคลุมท่ัว
ประเทศ จะเป(นหน'วยงานท่ีเข�าแทนท่ีองค�การบริหารส'วนตําบล ในฐานะเทศบาลเป(นหน'วยการ
ปกครองท่ีสําคัญท่ีสุดในอนาคตนี้ เทศบาลจะเจริญก�าวหน�า ให�การบริการประชาชน สนองตอบความ
ต�องการและแก�ไขป-ญหาประชาชนได�ดี ก็ข้ึนอยู'กับสมรรถนะหลักของผู�ปฏิบัติงานในเทศบาล 
เทศบาลจะมีความเข�มแข็งดํารงอยู'ได�ในสภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน�ได�นั้น ก็ต�องมี
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้  
 เทศบาลหลายแห'งประสบป-ญหาเก่ียวกับบุคลากรเก่ียวกับอัตรากําลัง ทักษะ ทัศนคติ
ของบุคลากรและข�อจํากัดต'างๆ เช'น มีบุคลากรจริงน�อยกว'ากรอบอัตรากําลัง และไม'เพียงพอกับงาน 
บุคลากรมีความรู�ความสามารถไม'ตรง ไม'เพียงพอกับงานหรือภารกิจท่ีรับผิดชอบ บุคลากรขาดทักษะ
ด�าน IT ขาดทักษะด�านการเขียน การพูด ขาดทักษะด�านภาษาอังกฤษ ขาดความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ
การปกครองตนเอง และการบริหารจัดการท�องถ่ิน บุคลากรขาดความรู�  ความเข�าใจเก่ียวกับ        
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ส'วนป-ญหาเก่ียวกับทัศนคติคือ บุคลากรไม'ค'อยกระตือรือร�น       
การเรียนรู�สิ่งใหม'ๆ บุคลากรต'างอยู'ต'างทํา ขาดความเอ้ืออาทรต'อกัน ร'วมมือกันเป(นน้ําหนึ่งใจเดียว 
บุคลากรขาดความคิด จิตสํานึกในการประหยัดทรัพยากร๔    
 จากสภาพป-ญหาดังกล'าว มีข�อเสนอแนะว'า “ควรมีการวิจัยสร�างเครื่องมือการประเมิน
สมรรถนะสําหรับใช�ประเมิน คือตัวชี้วัด และควรศึกษาวิจัยและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร       
ทุกระดับให�สอดคล�องกับเหตุการณ�ท่ีปรับเปลี่ยนอยู'ตลอดเวลา”๕ บุคลากรผู�ปฏิบัติงานเทศบาล 
“หากมีการนําองค�ความรู� หลักธรรม หรือวิธีการทางพระพุทธศาสนามาดําเนินการร'วมกับองค�ความรู�
หลักการ หรือวิธีการของศาสตร�อ่ืนๆจะเป(นทางเลือกใหม'ท่ีทําให�เกิดผลอันพึงปรารถนาได�”๖ 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะเป(นการเติมเต็มวิทยาการใหม'ๆให�มีความสมบูรณ�ยิ่ง ข้ึน๗        

                                         

  
๓

 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)๒๕๕๘ เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม, บันทึก
วิเคราะห�สรุปสาระสําคัญของร'างพระราชบัญญัติให�ใช�ประมวลกฎหมายองค�กรปกครองส'วนท�องถ่ิน พ.ศ..... และร'าง
ประมวลกฎหมายองค�กรปกครองส'วนท�องถ่ิน, [ออนไลน�]. แหล'งท่ีมา: http://library2.parliament.go.th/ 
giventake/content_nrsa2558/d082259-04.pdf [๑๓ มกราคม ๒๕๖๐) 
 ๔ สถาบันพัฒนาสยาม, “การเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององค�กรปกครองส'วน
ท�องถ่ิน (พขบ.)”, รายงานวิจัย, (สถาบันพัฒนาสยาม, ๒๕๔๙), หน�า ๔๑-๔๒. 
 ๕ มยุรี กมลบุตร, “การพัฒนาสมรรถนะของผู�บริหารการพยาบาลระดับต�น โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข”, วิทยานิพนธ2ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๖). 
 ๖ พระเมธาวินัยรส, “พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาการบริหาร การเมือง และธรรมาภิบาล”, 
(พระนครศรีอยุธยา : การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี ๑, ๒๕๕๗), (อัดสําเนา). 
 ๗ พระศรีคัมภีรญาณ, “ถ�อยแถลง”, ใน รวมบทความวิชาการพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาจิตใจ
และสังคม ประจําป< ๒๕๕๗, รวบรวมจัดพิมพ�โดย คณะกรรมการฝwายวิชาการงานประชุมวิชาการระดับชาติ มจร 
ครั้งท่ี ๑ (เล'ม ๑), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗): ๕. 



๓ 
 
“การพัฒนาบุคลากรในองค�กรท่ีนําเอาหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาเสริมแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรเป(นการยกระดับทักษะและศักยภาพอย'างรอบด�านพร�อมกับการเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน�าท่ีได�อีกด�วย”๘ หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ�าหรือคําสอนทางพระพุทธศาสนา   
ซ่ึงเป(นพุทธวิธีการปyองกันและจัดการกับป-ญหาอุปสรรคต'างๆ นานาท่ีมากับพุทธธรรมนั้น ล�วนเป(น
เรื่องท่ีทันสมัยใหม'เสมอ ส'งผลดีต'อผู�น�อมนํามาปฏิบัติได�ไม'จํากัดกาลเวลา๙ ควรมีการศึกษาแนวทาง
พระพุทธศาสนาในประเด็นเรื่องภาวนา ๔ เพ่ือนํามาบูรณาการกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร๑๐ 
  สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในยุคโลกาภิวัตน�นี้ การพัฒนาสมรรถนะให�
สอดคล�องกับสภาวการณ�ป-จจุบัน และการบูรณาการหลักพุทธธรรมร'วมด�วยย'อมเกิดผลดีต'อองค�กร 
“ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการวัดผลประเมินผลท่ีเหมาะสมกับสภาพ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย'างรวดเร็ว”๑๑ ควรมีการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะหลักในส'วนท่ีเป(นสมรรถนะ
เชิงจิตพิสัย เช'น ความซ่ือสัตย� คุณธรรม ฯลฯ เนื่องจากเป(นสมรรถนะท่ีเป(นท่ีต�องการขององค�กร
จํานวนมาก๑๒ ด�วยเหตุผลดังกล'าวมานี้ ผู�วิจัยจึงเห็นความสําคัญและความจําเป(นอย'างยิ่งท่ีจะ
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรของเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน�ตามหลักพุทธ
ธรรม” เพ่ือเป(นประโยชน�ต'อการพัฒนาบุคลากรขององค�การเทศบาลในป-จจุบัน รวมท้ังองค�กร
ปกครองส'วนท�องถ่ินอ่ืนๆ รวมท้ังประชาชน และประเทศชาติท้ังในทางวิชาการและทางปฏิบัติต'อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค2ของการวิจัย 

  ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล  
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาองค�ประกอบพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล  
  ๑.๒.๓ เพ่ือนําเสนอวิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน� 
ตามหลักพุทธธรรม 

                                         

 ๘ พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ, “การฝ{กอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค�กร”, ใน รวมบทความวิชาการ
พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาจิตใจและสังคม ประจําป< ๒๕๕๗, รวบรวมจัดพิมพ�โดย คณะกรรมการฝwายวิชาการ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี ๑ (เล'ม ๒), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗): ๘๒. 
 ๙ วีระชัย ศรีหาพล, “การเสริมสร�างสมรรถนะสําคัญของผู�เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช�แนวพุทธธรรม”, วารสาร FEU ACADEMIC REVIEW, ปJท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ 
(ธันวาคม ๒๕๕๖-พฤษภาคม ๒๕๕๗): ๗๐. 
  

๑๐
 สุทธิญาณ� โอบอ�อม, “การพัฒนาศักยภาพขององค�กรปกครองส'วนท�องถ่ินตามแนว

พระพุทธศาสนา”, วารสารสังคมศาสตร2ปริทรรศน2. ปJท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ ฉบับพิเศษ พฤษภาคม-สิงหาคม (๒๕๕๘) : 
๑๙๓. 
 ๑๑ สุพิษ ชัยมงคล, “กลยุทธ�การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู�เชิงรุกของครูผู�สอนระดับ
ประถมศึกษาในพ้ืนท่ีสูง”, วิทยานิพนธ2ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 
๒๕๕๖). 
 ๑๒ เอนก เทียนบูชา, “การพัฒนาสมรรถนะหลักเพ่ือเตรียมคนเข�าสู'งาน”, วิทยานิพนธ2ครุศาสตร
อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ, ๒๕๕๒). 



๔ 
 
๑.๓ ป�ญหาที่ต0องการทราบ 

 ๑.๓.๑ สมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล เป(นอย'างไร 
 ๑.๓.๒ องค�ประกอบพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล เป(นอย'างไร 
 ๑.๓.๓ วิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน� ตามหลักพุทธ
ธรรม เป(นอย'างไร 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน� ตาม
หลักพุทธธรรม” ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด0านเนื้อหา  

 การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษาสมรรถนะหลักของเทศบาลโดยยึดสมรรถนะหลักท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส'วนท�องถ่ิน ท่ีได�ประกาศเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง   
การบริหารงานบุคคลส'วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในราชกิจจานุเบกษา   
ซ่ึงมีอยู' ๕ สมรรถนะ ได�แก' ๑. การมุ'งผลสัมฤทธิ์ ๒. การยึดม่ันในความถูกต�องและจริยธรรม ๓. ความ
เข�าใจในองค�กรและระบบงาน ๔. การบริการเป(นเลิศ  ๕. การทํางานเป(นทีม๑๓ ศึกษาพุทธธรรม คือ 
ภาวนา ๔ มี ๑) กายภาวนา ๒) ศีลภาวนา ๓) จิตตภาวนา ๔) ป-ญญาภาวนา การพัฒนาสมรรถนะตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา ได�แก' ๑.ปริยัติ คือ การศึกษา (Education) ๒.ปฏิบัติ คือ การอบรม (Training) 
๓.ปฏิเวธ คือ การบรรลุผลลัพธ� (Achieve-outcome) 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด0านผู0ให0ข0อมูลหลัก 

 ผู�ให�ข�อมูลหลักท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีใช�เทคนิคการสัมภาษณ�แบ'งเป(น ๕ 
กลุ'ม ได�แก' ๑.นักวิชาการด�านพระพุทธศาสนา ๒.นักวิชาการด�านองค�กรปกครองส'วนท�องถ่ิน /รัฐ
ประศาสนศาสตร� ๓.ผู�บริหารงานระดับนโยบายเทศบาล ๔.ผู�ปฏิบัติงานในเทศบาล ๕.ประชาชน รวม
จํานวน ๒๘ รูป/คน ผู�วิจัยใช�เทคนิคการสัมภาษณ�เชิงลึกแบบมีโครงสร�าง และผู�ทรงคุณวุฒิ ท่ีใช�
เทคนิคการสนทนากลุ'มเฉพาะ จํานวน ๙ รูป/คน 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด0านพ้ืนท่ี  
 ในครั้งนี้ ผู�วิจัยจะทําการวิจัยในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล ในเขต ๒ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซ่ึง
ได�แก' เทศบาลในเขตจังหวัดเชียงใหม' จํานวน ๑๒๑ แห'ง, จังหวัดเชียงราย จํานวน ๗๓ แห'ง รวม
ท้ังหมด ๑๙๔ แห'ง   
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด0านระยะเวลา 
 ทําการวิจัยต้ังแต'เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙– มกราคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๙ เดือน 
 
 

                                         

  ๑๓ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส'วนท�องถ่ิน, ประกาศเร่ือง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส&วนท0องถิ่น (ฉบับท่ี ๔), (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๘), 
หน�า ๑๕-๑๘. 



๕ 
 
๑.๕ นิยามศัพท2เฉพาะท่ีใช0ในการวิจัย 
 การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง การพัฒนาสมรรถนะหลัก ๕ ด�าน ซ่ึงเป(นคุณลักษณะ
สมรรถนะท่ีบุคลากรทุกคนในเทศบาลจําเป(นต�องมีโดยพ้ืนฐาน  
 สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล ๕ ด�าน คือ  
  ๑. การมุ&งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation - ACH) หมายถึง ความพยายาม
ในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�ดี และสามารถทํางานได�ผลงานตามเปyาหมายท่ีวางไว� ให�เกิดความสามารถ
ปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือให�ได�ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังความสามารถในการกําหนด
เปyาหมาย การพัฒนาวิธีการทํางาน เพ่ือให�ได�ผลงานโดดเด'น กล�าตัดสินใจได�   
  ๒. การยึดม่ันในความถูกต0องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity - ING) หมายถึง 
การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย'างถูกต�องเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห'ง
วิชาชีพ และจรรยาข�าราชการ เพ่ือรักษาศักด์ิศรีแห'งความเป(นข�าราชการ ดํารงตนอยู'ในความสุจริต   
มีสัจจะเชื่อถือได� การยึดม่ันในหลักการ ยืนหยัดเพ่ือความถูกต�อง อุทิศตนเพ่ือความยุติธรรม  
  ๓. ความเข0าใจในองค2กรและระบบงาน (Organizational Awareness - OA) 
หมายถึง ความเข�าใจวิสัยทัศน� กลยุทธ� แผนงาน เปyาหมายขององค�กรอย'างชัดเจน รวมถึงวัฒนธรรม
องค�กร กฎระเบียบ โครงสร�างการทํางาน บทบาท อํานาจ หน�าท่ีของการทํางานในส'วนต'างๆ และ
เข�าใจถึงระบบการทํางาน โครงสร�าง ข้ันตอน กระบวนการ ป-จจัยนําเข�า  ป-จจัยนําออก 
สภาพแวดล�อม  
  ๔. การบริการท่ีดี (Service Mind - SERV) หมายถึง ความสามารถให�บริการ      
ท่ีผู�รับบริการต�องการได�ด�วยความเต็มใจ และช'วยแก�ป-ญหาแก'ผู�รับบริการได� สามารถให�บริการท่ีเกิน
ความคาดหวัง แม�ต�องใช�เวลาหรือความพยายามอย'างมากให�เกิดความเข�าใจและให�บริการท่ีตรงตาม
ความต�องการท่ีแท�จริงของผู�รับบริการได�   
  ๕. การทํางานเป�นทีม (Teamwork - TW) หมายถึง ทําหน�าท่ีของตนในทีมให�
สําเร็จ ให�ความร'วมมือในการทํางานกับเพ่ือนร'วมงาน ประสานความร'วมมือของสมาชิกในทีม      
การสนับสนุน ช'วยเหลือเพ่ือนร'วมทีม เพ่ือให�งานประสบความสําเร็จ และสามารถนําทีมให�ปฏิบัติ
ภารกิจให�ได�ผลสําเร็จ 
 การพัฒนาสมรรถนะในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาบุคลากรเทศบาลด�วย
แนวทาง ๓ ด�าน ได�แก'  
  ๑.ปริยัติ คือ การศึกษา (Education) หมายถึง การแสวงหาความรู� และมีความรู�ใน
ตําแหน'งหน�าท่ีในงานท่ีได�รับมอบหมาย  
   ๒.ปฏิบัติ คือ การอบรม (Training) หมายถึง การฝ{กฝนปฏิบัติ การเพ่ิมพูนความรู�
ใหม' จากท่ีมีอยู'แล�ว ให�รู�ลึกซ้ึงละเอียดมากข้ึน ในการปฏิบัติในหน�าท่ีตําแหน'งงาน    
   ๓.ปฏิเวธ คือ การบรรลุผลลัพธ�  (Achieve-outcome) หมายถึง การบรรลุ
เปyาหมายของการปฏิบัติงาน จากการท่ีบุคลากรได�ศึกษามีความรู�ความสามารถ และฝ{กฝนอบรม
พัฒนาสมรรถนะอย'างต'อเนื่องสมํ่าเสมอ 
 บุคลากรเทศบาล หมายถึง บุคลากรท่ีทําหน�า ท่ีในเทศบาลทุกคน ท้ังผู�บริหาร         
ฝwายการเมือง ฝwายนิติบัญญัติ ผู�อํานวยการ ข�าราชการ เจ�าหน�าท่ีพนักงาน ฝwายปฏิบัติการ  



๖ 
 
 พุทธธรรม หมายถึง ภาวนา ๔ การทําให�มีข้ึน ทําให�เป(น การฝ{กอบรมและการพัฒนา 
เป(นหลักธรรมท่ีทําให�เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาสมรรถนะในการทํางาน นํามาใช�ในการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรเทศบาลเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาชีวิต พัฒนาองค�กร    
 องค2ประกอบพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมท่ีสนับสนุนหลักภาวนา ๔ เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะแต'ละด�านให�เข�มแข็งมากยิ่งข้ึน ซ่ึงระบุโดยผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ�ในการทํางาน
เทศบาล เป(นผู�บริหาร เป(นฝwายปฏิบัติงาน นักวิชาการด�านพระพุทธศาสนา ด�านองค�กรปกครองส'วน
ท�องถ่ิน และประชาชนผู�มีส'วนเก่ียวข�องกับเทศบาล 

 ภาวนา ๔ หมายถึง พุทธธรรมข�อปฏิบัติท่ีเป(นหลักสําหรับฝ{กกาย วาจา ระเบียบวินัย 
จิตใจ และป-ญญา คือ 
  ๑. กายภาวนา หมายถึง การฝ{กฝนอบรม พัฒนาด�านกายภาพ สุขภาพพลานามัยให�
ดี ไม'มีโรคเบียดเบียน มีความเป(นปกติสุข การปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล�อมองค�กร ระบบการทํางาน
ของหน'วยงานให�ดีให�ทันสมัย สะดวกสบาย สัปปายะต'อการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ประพฤติตนท่ีดีให�อยู'
อย'างปลอดภัย มีความสุจริต เข�าใจในการเลือกคบคนในชีวิต และในการทํางาน การอยู'ในถ่ินมี
สิ่งแวดล�อมดี    
          ๒. ศีลภาวนา หมายถึง การอบรมฝ{กฝนพัฒนาด�านความประพฤติตนให�ดี ปฏิบัติใน
หน�าท่ีด�วยการดํารงตนในศีลธรรม จรรยาบรรณอาชีพราชการ ยึดระเบียบวินัย กฎหมาย คําสั่ง      
ไม'เบียดเบียนหรือก'อความเดือดร�อนเสียหาย ไม'ละเมิดกฎกติกาองค�กร สามารถอยู'ร'วมกับบุคคลอ่ืน
ได� ความฉลาดทางคุณธรรม รักษาศีล ๕ เว�นอบายมุข ๖ ประการ      
  ๓. จิตตภาวนา หมายถึง การอบรมฝ{กฝนพัฒนาด�านจิตใจ ควบคุมอารมณ�ตนเองใน
ทุกสถานการณ� มีจิตสาธารณะในการให�บริการแก'ประชาชน มีอุดมคติ มีปรัชญา มีค'านิยมภายใน
จิตใจในการทํางาน มีความอดทน มุ'งม่ันเพียรพยายาม มีกําลังใจ มีจิตใจเข�มแข็งม่ันคง ร'าเริงเบิกบาน
ในการทํางาน มองโลกในแง'ดี มีน้ําใจ เมตตากรุณา มีความอ'อนโยน มีจิตมุทิตายินดี ซ่ือสัตย� มีหิริ    
มีโอตตัปปะ มีความกตัญ�ู มีความรับผิดชอบ มีจิตสมาธิ 
  ๔. ป�ญญาภาวนา หมายถึง การอบรมฝ{กฝนพัฒนาด�านความฉลาดทางสติป-ญญา  
มีความรู�  มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเข�าใจในภาระหน�าท่ีในตําแหน'งงานตนเอง เข�าใจในหลัก       
มนุษยสัมพันธ� เชี่ยวชาญสามารถวิเคราะห� เข�าใจสิ่งต'างๆ รู�จักเหตุ รู�จักผล รู�จักตน รู�จักประมาณ     
รู�จักกาลเวลา รู�จักชุมชน สังคม รู�จักบุคคล รับฟ-งความคิดเห็น สนใจใฝwเรียนรู� แสวงหาความรู�อยู'
ตลอดเวลา 
 ยุคโลกาภิวัตน2 หมายถึง ช'วงระยะเวลาท่ีประชากรของโลกถูกหลอมรวมกลายเป(นสังคม
เดียว มีการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การแข'งขัน การสื่อสารและเทคโนโลยี    
รับผลกระทบจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�อย'างรวดเร็วกว�างขวาง 
 
 
 
 
 



๗ 
 
๑.๖ ประโยชน2ที่ได0รับจากการวิจัย 
 ๑.๖.๑ ได�สมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล   
 ๑.๖.๒ ได�องค�ประกอบพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล   
 ๑.๖.๓ ได�หลักวิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน�ตาม
หลักพุทธธรรม   
 ๑.๖.๔ เทศบาลสามารถนําวิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกา
ภิวัตน�ตามหลักพุทธธรรมไปใช�ในหน'วยงานได� 



บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน"ตามหลักพุทธ
ธรรมนี้ ผู(วิจัยได(กําหนดขอบเขตการวิจัยในส,วนท่ีเก่ียวข(องกับแนวคิดต,างๆท่ีเก่ียวข(องมีดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะ 
๒.๒ หลักพุทธธรรมท่ีใช(ในการพัฒนาสมรรถนะ   
๒.๓ เทศบาล และข(อมูลพ้ืนท่ีวิจัย   
๒.๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวข(อง 

      ๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ 
 ๒.๑.๑ ความหมายการพัฒนาสมรรถนะ 
          แนวความคิดเก่ียวกับสมรรถนะ (Competency) ของบุคคลในองค"กรได(เริ่มข้ึนในปC ค.ศ. 
๑๙๖๐ จากการเสนอบทความทางวิชาการของ David McClelland นักจิตวิทยาแห,งมหาวิทยาลัย 
ฮาวาร"ด ซ่ึงได(กล,าวถึงความสัมพันธ"ระหว,างคุณลักษณะท่ีดี (Excellent Performance) ของบุคคล
ในองค"กรกับระดับทักษะความรู(ความสามารถ โดยระบุว,าการวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพเปYน
วิธีการท่ีไม,เหมาะสมในการทํานายสมรรถนะ (Competency) แต,บริษัทควรว,าจ(างบุคคลท่ีมี
ความสามารถมากกว,าคะแนนทดสอบ๑ สํานักงานคณะกรรมการข(าราชการพลเรือน ให(คําจํากัดความ 
สมรรถนะว,าเปYนกลุ,มพฤติกรรมท่ีองค"การต(องการจากข(าราชการ เพราะเชื่อว,าหากข(าราชการ        
มีพฤติกรรมการทํางานในแบบท่ีองค"การกําหนดแล(ว จะส,งผลให(ข(าราชการผู(นั้นมีผลการปฏิบัติงานดี
และส,งผลให(องค"กรบรรลุวัตถุประสงค"ท่ีต(องการไว( สมรรถนะสามารถใช(เปYนสิ่งท่ีทํานายผล         
การปฏิบัติงาน หรือเปYนส,วนหนึ่งของผลการปฏิบัติงานก็ได( แต,จะใช(ในเรื่องใดผู(ใช(ต(องมีความเข(าใจ 
เพราะวิธีการประเมินและจุดประสงค"ของการใช(สมรรถนะจะแตกต,างกันไป๒ นักวิชาการอีกท,านหนึ่ง 
ได(ให(ความหมายของสมรรถนะไว(ว,า หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปYนผลมาจากความรู( ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆท่ีทําให(บุคคลสามารถสร(างผลงานได(โดดเด,นกว,าเพ่ือนร,วมงาน
อ่ืนๆ ในองค"กร๓ ส,วนวณิช นิรันตรานนท" ได(ให(ความหมายของสมรรถนะไว(ว,า หมายถึง คุณลักษณะ

                                         

 
๑
 ดนัย เทียนพุฒิ, สุดยอดความสําเร็จขององค%กร, (กรุงเทพมหานคร : ดี เอ็น ที คอนซับแตนท"), 

๒๕๔๖, หน(า ๔๑. 
 ๒ สํานักงานคณะกรรมการข(าราชการพลเรือน, คู'มือสมรรถนะข�าราชการพลเรือนไทย , 
(กรุงเทพมหานคร : พี. เอ. ลีฟว่ิง), ๒๕๔๘, หน(า ๔-๗. 
 ๓ ณรงค"วิทย" แสนทอง, เทคนิคการจัดทําและนํา Job Competency ไปใช�งาน (ฉบับคนทํางาน), 
(กรุงเทพมหานคร : เอสอาร" เซนเตอร"), ๒๕๕๑, หน(า ๓๗. 



๙ 
 
ความสามารถของบุคคลท่ีแสดงออกมาซ่ึงสามารถวัดและสังเกตเห็นได(ว,าเปYนผู(มีความรู( ความสามารถ 
ทักษะ และลักษณะอ่ืนๆท่ีโดดเด,นกว,าบุคคลอ่ืนๆในองค"กร๔ ธํารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ กล,าวว,า 
สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ สมรรถนะ ความรู( ความสามารถ ความชํานาญ แรงจูงใจหรือคุณลักษณะ
ท่ีเหมาะสมของบุคคลท่ีสามารถปฏิบัติงานให(ประสบผลสําเร็จ๕ ส,วนนักวิชาการต,างประเทศ 
McClelland ได(ให(คําจํากัดความไว(ว,า สมรรถนะ คือ บุคลิกลักษณะท่ีซ,อนอยู,ภายในปeจเจกบุคคล  
ซ่ึงสามารถผลักดันให(ปeจเจกบุคคลนั้น สร(างผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือตามเกณฑ"ท่ีกําหนด ในงานท่ีตน
รับผิดชอบ Competency เปYนสิ่งท่ีประกอบข้ึนมาจากความรู( ทักษะ และทัศนคติ แรงจูงใจ๖ 
 สมรรถนะ ซ่ึงคือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรรม เปYนกลุ,มพฤติกรรมท่ีองค"กรต(องการจาก
ข(าราชการ เพราะเชื่อว,าหากข(าราชการมีพฤติกรรรมการทํางานในแบบท่ีองค"กรกําหนดแล(ว จะส,งผล
ให(ข(าราชการผู(นั้นมีผลการปฏิบัติงานดี และส,งผลให(องค"กรบรรลุเปgาประสงค"ท่ีต(องการไว( 
ตัวอย,างเช,น การกําหนดสมรรถนะการบริการท่ีดี เพราะหน(าท่ีหลักของข(าราชการคือการให(บริการแก,
ประชาชน ทําให(หน,วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค" คือการทําให(เกิดประโยชน"สุขแก,ประชาชน 
องค"ประกอบในการพัฒนาบุคลากร ประกอบด(วย ๓ องค"ประกอบหลัก ได(แก, 
  ๑) กลุ,มความรู( (Knowledge) คือ ความสามารถอธิบาย เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย,างถูกต(อง
และชัดเจน แบ,งเปYน ๓ ประเภท คือ รู(ความหมาย รู(ข้ันตอน รู(ประยุกต"ใช( 
 ๒) กลุ,มทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการลงมือทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งให(เกิดผลผลิต
ผลลัพธ"อัน พึงประสงค"ได(อย,างมีประสิทธิภาพ การวัดทักษะมี ๓ ระดับ คือระดับความซับซ(อนในการ
ปฏิบัติ ระดับความหลากหลาย ระดับความสมํ่าเสมอ 
  ๓) กลุ,มพฤติกรรมหรืออุปนิสัยในการทํางาน (Attribute) คือ รูปแบบการแสดงออกหรือ
พฤติกรรมของบุคคลท่ีสอดคล(องกับงานท่ีปฏิบัติอยู, ซ่ึงการแสดงออกอันพึงประสงค"ได(นั้นข้ึนกับปeจจัย 
๓ ประการ คือ ค,านิยม แนวโน(มการแสดงออก และแรงจูงใจ ซ่ึงส,งผลให(องค"กรมีความได(เปรียบ
คู,แข,งขัน เช,น ความกระตือรือร(น ความอดทน และขยันขันแข็งในการทํางาน ค,านิยมในการยอมรับ
ฟeงความคิดเห็นอย,างสร(างสรรค"เพ่ือการสร(างนวัตกรรมใหม,ๆ และการปรับปรุงงานอย,างต,อเนื่อง   
เปYนต(น๗  
 จากการให(คํานิยามของนักวิชาการเก่ียวกับสมรรถนะ สามารถสรุปได(ว,า สมรรถนะ คือ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปYนผลมาจากความรู( ทักษะ ความสามารถ พฤติกรรมหรืออุปนิสัยใน  
การทํางานและคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีทําให(สามารถสร(างผลงานได(โดดเด,นกว,าเพ่ือนร,วมงานอ่ืนๆ       

                                         

 ๔ วณิช นิรันตรานนท", “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู(สอนกลุ,มสาระการเรียนรู(สุขศึกษาและพล
ศึกษาท่ีมีประสิทธิผลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตบริการของสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต ๑”, 
วิทยานิพนธ%การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒). 
 ๕ ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, COMPETENCY ภาคปฏิบัติเขาทํากันอย'างไร?, (กรุงเทพมหานคร : 
สมาคมส,งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุsน), ๒๕๔๙), หน(า ๖. 
 ๖ สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย%ด�วย Competency BASED 
LEARNING, (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, ๒๕๔๙), หน(า ๑๔. 
  ๗ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปWงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕, (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒), หน(า ๖. 



๑๐ 
 
ในองค"กร เปYนสิ่ ง ท่ีองค"การต(องการจากบุคลากรท่ีทํางาน สามารถใช( เปYนสิ่ ง ท่ี ทํานายผล             
การปฏิบัติงานได( เปYนคุณลักษณะความสามารถของบุคคลท่ีแสดงออกมาซ่ึงสามารถวัดและ
สังเกตเห็นได(ถึงทักษะ สมรรถนะ ความรู( ความสามารถ ความชํานาญ แรงจูงใจหรือคุณลักษณะ      
ท่ีเหมาะสมของบุคคลท่ีสามารถปฏิบัติงานให(ประสบผลสําเร็จ  
 
ตารางท่ี ๒.๑ แสดงความหมายการพัฒนาสมรรถนะ 

นักวิชาการหรือแหล'งข�อมูล แนวคิดหลัก 
ดนัย เทียนพุฒิ,  
(๒๕๔๖, หน(า ๔๑) 
 

ความสัมพันธ"ระหว,างคุณลักษณะท่ีดีของบุคคลในองค"กร
กับระดับทักษะความรู(ความสามารถ ควรว,าจ(างบุคคลท่ีมี
ความสามารถมากกว,าคะแนนทดสอบ 

สํานักงานคณะกรรมการข(าราชการพล
เรือน (ก.พ), 
(๒๕๔๘, หน(า ๔-๗) 

กลุ,มพฤติกรรมท่ีองค"การต(องการจากข(าราชการ สามารถ
ใช(เปYนสิ่งท่ีทํานายผลการปฏิบัติงาน  

ณรงค"วิทย" แสนทอง,  
(๒๕๕๑, หน(า ๓๗) 
 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปYนผลมาจากความรู( ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ทําให(สามารถสร(าง
ผลงานได(โดดเด,นกว,าเพ่ือนร,วมงานอ่ืนๆ ในองค"กร 

วณิช นิรันตรานนท"  
(๒๕๕๒, หน(า ๓๓) 
 

คุณลักษณะความสามารถท่ีวัดและสังเกตเห็นได(ว,าเปYนผู(
มีความรู( ความสามารถ ทักษะ และลักษณะอ่ืนๆท่ีโดด
เด,นกว,าบุคคลอ่ืนๆในองค"กร 

ธํารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ,  
(๒๕๔๙, หน(า ๖) 
 

ทักษะ สมรรถนะ ความรู( ความสามารถ ความชํานาญ 
แรงจูงใจหรือคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของบุคคลท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานให(ประสบผลสําเร็จ 

McClelland,   
(สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, ๒๕๔๙,  
หน(า ๑๔) 

บุคลิกลักษณะท่ีซ,อนอยู,ภายใน ประกอบจากความรู( 
ทักษะ และทัศนคติ แรงจูงใจ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง,  
(๒๕๕๒, หน(า ๖) 
 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรรม ๓ องค"ประกอบ  
๑) กลุ,มความรู(  
๒) กลุ,มทักษะ  
๓) กลุ,มพฤติกรรมหรืออุปนิสัยในการทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 
 ๒.๑.๒ หลักการพัฒนาสมรรถนะ 
 หลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย"สามารถจําแนกออกเปYนแนวทางใหญ,ๆ คือ   
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย" เปYนการดําเนินให(บุคลากรได(รับประสบการณ"และการเรียนรู(ในช,วง
ระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือนํามาปรับปรุงความสามารถในการทํางาน โดยวิธีการ ๓ ประการ๘  คือ 
  ๒.๑.๒.๑ การศึกษา (Education) การศึกษานับว,าเปYนวิธีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย"โดยตรงเพราะการให(การศึกษาเปYนการเพ่ิมพูนความรู( ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร(าง
ความสามารถในการปรับตัวในทุกๆ ด(านให(กับบุคคล ถ(าพิจารณาในแง,องค"การแล(ว การศึกษาจะเน(น
การเตรียมพนักงานสําหรับในอนาคต เพ่ือเตรียมพนักงานให(มีความพร(อมท่ีจะทํางานตามความ
ต(องการขององค"การในอนาคต หรืออีกกรณีหนึ่ง การให(การศึกษาสามารถใช(เพ่ือเตรียมพนักงานเพ่ือ
การเลื่อน ตําแหน,งงานใหม,ซ่ึงอาจต(องใช(ระยะเวลานาน 
  ๒.๑.๒.๒ การฝuกอบรม (Training) เปYนกิจกรรมท่ีก,อให(เกิดการเรียนรู( มุ,งเน(น
เก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติอยู,ในปeจจุบัน เปgาหมายคือการยกระดับความรู( ความสามารถ ทักษะของ
พนักงานในขณะนั้นให(สามารถทํางานในตําแหน,งนั้น ๆ ได( ผู(ท่ีผ,านการอบรมไปแล(วสามารถนําความรู(
ไปใช(ได(ทันที 
  ๒.๑.๒.๓ การพัฒนา (Development) เปYนกระบวนการปรับปรุงองค"การให(มี
ประสิทธิภาพ เปYนกิจกรรมการเรียนรู(ท่ีไม,ได(มุ(งเน(นท่ีตัวงาน แต,มีจุดเน(นเพ่ือให(เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามท่ีองค"การต(องการ การพัฒนาองค"การนั้นเปYนการเตรียมความพร(อมให(กับองค"การเพ่ือ         
การปฏิบัติงานขององค"การในอนาคต เพ่ือให(สอดคล(องกับเทคโนโลยีรวมท้ังสิ่งแวดล(อมต,างๆ         
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย,างรวดเร็ว สอดคล(องกับความคิดเห็นของแนดเลอร" (Nadler) และ วิกส" (Wiggs) 
กล,าวไว(สรุปได(ว,า ขอบเขตของการพัฒนาบุคลากรในองค"การจะครอบคลุมองค"ประกอบ ๓ ด(าน คือ๙ 
๑) การฝuกอบรม ๒) การศึกษา ๓) การพัฒนา 
  มีการกล,าวถึงหลักวิธีการพัฒนาบุคคลตามแนวทางพระพุทธศาสนาท่ีเรียกว,า สัทธรรม ๓ 
แปลว,า ธรรมอันดี ธรรมท่ีแท( ธรรมของสัตบุรุษ หลักหรือแก,นศาสนา คือ 
  ๑. ปริยัติสัทธรรม คือ สัทธรรมคือคําสั่งสอนอันจะต(องเล,าเรียน ได(แก, พุทธพจน" 
  ๒. ปฏิปeตติสัทธรรม สัทธรรมคือปฏิปทาอันจะต(องปฏิบัติ ได(แก, อัฎฐังคิกมรรค หรือ 
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปeญญา 
  ๓. ปฏิเวธสัทธรรม สัทธรรมคือผลอันจะพึงเข(าถึงหรือบรรลุด(วยการปฏิบัติ ได(แก, 
มรรค ผล และนิพพาน๑๐ 
  สัทธรรม ๓ ประการดังกล,าวมาหรือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เปYนวิธีการพัฒนาบุคคลจาก
ปุถุชนให(เปYนกัลยาณชน จากกัลยาณชนให(เปYนอริยชนได(ด(วย ๓ วิธีการดังกล,าว และนํามาประยุกต"ใช(

                                         

  ๘ นิสดารก" เวชยานนท", บทความวิชาการ HR, (คณะรัฐประศาสนศาสตร" สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร", ๒๕๔๘), หน(า ๒๐ – ๔๐. 
  ๙ เรื่องเดียวกัน, หน(า ๒๐ – ๔๐. 
  ๑๐ พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร% ฉบับประมวลธรรม, พิมพ"ครั้งท่ี ๓๔, 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพ พระธรรมป}ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๙), หน(า ๑๐๕. 



๑๒ 
 
ได(กับการพัฒนาสมรรถนะบุคคลให(มีสมรรถนะท่ีดีตามเปgาหมายท่ีประสงค"นั้น ต(องใช(วิธีการศึกษาคือ 
ปริยัติ ต(องฝuกอบรมโดยการปฏิบัติ และการบรรลุถึงเปgาหมายด(วยการพัฒนา คือปฏิเวธ 

   จากแนวคิดหลักการพัฒนาสมรรถนะข(างต(น สรุปได(ว,า การพัฒนาสมรรถนะมีอยู, ๓ ด(าน
คือ ๑. การฝuกอบรม เปYนกิจกรรมท่ีก,อให(เกิดการเรียนรู( เปgาหมายคือการยกระดับความรู( ทักษะ และ
ความสามารถ ๒. การศึกษา เปYนวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย"โดยตรงเพราะการให(การศึกษาเปYนการ
เพ่ิมพูนความรู( ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร(างความสามารถในการปรับตัวในทุกๆด(านเน(นการเตรียม
พนักงานสําหรับในอนาคต ๓. การพัฒนา เปYนกระบวนการปรับปรุงองค"การให(มีประสิทธิภาพ มีจุดเน(น
เพ่ือให(เกิดการเปลี่ยนแปลงตามท่ีองค"การต(องการ ส,วนการพัฒนาบุคคลตามหลักพระพุทธศาสนาคือ      
มี ๓ ด(าน คือ ๑. ปริยัติ คือ การศึกษา (Education) ๒. ปฏิบัติ คือ การอบรม (Training) ๓. ปฏิเวธ คือ 
การบรรลุผลลัพธ" (Achieve-outcome) 

 
ตารางท่ี ๒.๒ แสดงหลักการพัฒนาสมรรถนะ 

นักวิชาการหรือแหล'งข�อมูล แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๕๙, หน(า ๑๐๕) 

๑. ปริยัติ คือ การศึกษา (Education)  
๒. ปฏิบัต ิคือ การอบรม (Training)  
๓. ปฏิเวธ คือ การบรรลุผลลัพธ" (Achieve-outcome) 

นิสดารก" เวชยานนท"  
(๒๕๔๘, หน(า ๒๐–๔๐) 

๑) การฝuกอบรม (Training)  
๒) การศึกษา (Education)  
๓) การพัฒนา (Development)  

แนดเลอร" และ วิกส", 
นิสดารก" เวชยานนท", (๒๕๔๘,  
หน(า ๒๐–๔๐) 

๑) การฝuกอบรม 
๒) การศึกษา 
๓) การพัฒนา 

 

  ๒.๑.๓ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย%ด�วย Competency 
 นักวิชาการท่ีศึกษาเรื่อง Competency ท่ีกล,าวว,า Competency คือ บุคลิกลักษณะ   
ท่ีซ,อนอยู,ภายใต(ปeจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลักดันให(ปeจเจกบุคคลนั้น สร(างผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือ
ตามเกณฑ"ท่ีกําหนด ในงานท่ีตนรับผิดชอบ ความสามารถตามกรอบแนวคิดเรื่องขีดความสามารถ    
ซ่ึงสามารถอธิบายได(ตามแผนภาพโมเดลภูเขาน้ําแข็ง  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 
             
  
 
 
 
 
 
 
    
 
  
       
      
      

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ แสดงแนวคิดหลักการเก่ียวกับ Competency๑๑ 
  สามารถอธิบายได(ว,า คุณลักษณะของบุคคลนั้นเปรียบเหมือนภูเขาน้ําแข็งท่ีลอยอยู,ในน้ํา
โดยมีส,วนหนึ่งท่ีเปYนส,วนน(อยลอยอยู,เหนือน้ํา ได(แก, ความรู(ท่ีบุคคลมีในสาขาต,างๆ ท่ีเรียนรู(มาและ
ส,วนของทักษะ ได(แก, ความเชี่ยวชาญ ชํานาญพิเศษในด(านต,างๆ ส,วนท่ีลอยอยู,เหนือน้ํานี้เปYนส,วน    
ท่ีสังเกตและวัดได(ง,าย สําหรับส,วนของภูเขาน้ําแข็งท่ีอยู,ใต(น้ํานั้นเปYนส,วนท่ีมีปริมาณมากกว,า สังเกต
และวัดได(ยากกว,า และเปYนส,วนท่ีมีอิทธิพลต,อพฤติกรรมของบุคคลมากกว,า ส,วนต,างๆ นี้ได(แก, 
บทบาทท่ีแสดงออกต,อสังคม (Social role) ภาพลักษณ"ของบุคคลท่ีมีต,อตนเอง (Self-image) 
คุณลักษณะส,วนบุคคล (Traits) และแรงจูงใจ (Motives) ส,วนท่ีอยู,เหนือน้ํานั้นเปYนส,วนท่ีสัมพันธ"กับ
เชาวน"ปeญญาของบุคคล ซ่ึงการท่ีบุคคลมีเพียงความฉลาดท่ีทําให(เขาสามารถเรียนรู(องค"ความรู(และ
ทักษะได(เท,านั้น ซ่ึงยังไม,เพียงพอท่ีจะทําให(เขาเปYนผู(ท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีโดดเด,น บุคคลจําเปYนต(อง
มีแรงผลักดันเบ้ืองลึก คุณลักษณะส,วนบุคคล ภาพลักษณ"ของบุคคลท่ีมีต,อตนเอง และบทบาท        
ท่ีแสดงออกต,อสังคมท่ีเหมาะสมด(วยจึงจะทําให(เขาสามารถเปYนผู(ท่ีมีผลงานท่ีโดดเด,นได(และคํานิยมนี้
มักจะถูกนํามาเปYนกรอบแนวทางในการกําหนด 
 ความหมายของคําว,า Competency คือ ความรู( (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
คุณลักษณะส,วนบุคคล (Personal characteristic of attributes) ท่ีส,งผลต,อการแสดงพฤติกรรม 
(Behavior)ท่ีจําเปYนและมีผลทําให(บุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได(ดีกว,าผู( อ่ืน 

                                         

 ๑๑ Spencer, G. L. Basic Principles of Curriculum and Instruction, (Chicago: University of 
Chicago, 1993), p.11. 

ทักษะ ความรู( 

แรงจูงใจ 

ทักษะ 

แนวคิดของตนเอง The Iceberg Model 

แนวคิดของตนเอง 
แรงจูงใจ 

ลักษณะนิสัย 
ส่ิงซ,อนเร(น 

 
พ้ืนผิว : พัฒนาได(ง,าย 
 

สิ่งท่ีมองเห็น   
โมเดลภูเขานํ้าแข็ง 
 

ความรู( 

  บุคลิกภาพ : พัฒนาได(ยากสุด 

ลักษณะนิสัย ค,านิยม 



๑๔ 
 
Competency ของคนซ่ึงเกิดได(จาก ๓ ทาง๑๒ คือ ๑.เปYนพรสวรรค"ท่ีติดตัวมาต้ังแต,เกิด ๒.เกิดจาก
ประสบการณ"การทํางาน ๓. เกิดจากการฝuกอบรมและพัฒนา 

นักวิชาการ ได(กล,าวถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย" หรือการพัฒนาสมรรถนะ
ไว(ดังนี้๑๓ 
 ๑. คุณภาพทรัพยากรมนุษย"เริ่มจากสถาบันครอบครัว (Family) สิ่งแวดล(อมในครอบครัว
เปYนท่ีหล,อหลอมคุณค,าหรือคุณภาพของบุตร ครอบครัวท่ีดีมีความรักและความอบอุ,นเปYนรากฐานท่ี
สําคัญท่ีเปYนแรงผลักดันให(เด็กและเยาวชนอันเปYนกําลังสําคัญในการพัฒนาคน พัฒนาสังคมในอนาคต
ให(เติบโตข้ึนอย,างสมบูรณ"ท้ังทางร,างกายและจิตใจ สิ่งแวดล(อมในครอบครัวเปYนปeจจัยสําคัญท่ีมี
อิทธิพลอย,างมากต,อพัฒนาการต,างๆของเด็กทุกด(าน มนุษย"ท่ีจะเปYนทรัพยากรมนุษย"ของสังคมนั้น
จะต(องเปYนมนุษย"ท่ีมีคุณภาพ คือมีความรู( ความสามารถ ความชํานาญ และมีคุณธรรม มนุษย"ท่ีจะมี
คุณภาพนั้นเริ่มต(นต้ังแต,อยู,ในครรภ"มารดา 
 ๒. คุณภาพทรัพยากรมนุษย"เกิดจากการศึกษา (Education) ในท่ีนี้จะพูดถึงการศึกษา 
ใน ๒ ความหมายคือ 
  ๒.๑ การศึกษาในความหมายอย,างกว(าง หมายถึง ขบวนการเรียนรู(ทุกรูปแบบต้ังแต,
เกิดจนตาย เปYนขบวนการของชีวิต เปYนขบวนการหาความรู(และประสบการณ"ทุกอย,างทีได(รับต้ังแต,
วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ,น วัยหนุ,มสาว วัยผู( ใหญ, และวัยชรา ขบวนการดังกล,าวอาจจะอาศัย
สื่อการศึกษา คือบ(าน วัด โรงเรียน สังคมและสิ่งแวดล(อม การศึกษาจึงหมายถึง ประสบการณ"รวม   
ท่ีบุคคลได(รับท้ังในและนอกโรงเรียนและสถาบันการศึกษา และได(สะสมตลอดชีวิต การศึกษาในกรณี
นี้คือ ชีวิต (Education is life) 
  ๒.๒ การศึกษาในความหมายแคบ หมายถึง การเรียน การสอนในโรงเรียน วิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย โดยประเภทการศึกษาอาจจะแบ,งออกเปYนประเภทใหญ, ๆ ๓ ประเภท คือ 
   ๒.๑.๑ การศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal education) เปYนการศึกษา 
ท่ีจัดข้ึนในสถานศึกษาต,างๆ เช,น โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย มีการจัดชั้นเรียน กําหนด
หลักสูตรและจํานวนปCท่ีเรียน และกําหนดหลักเกณฑ"ต,างๆ ไว(อย,างแน,นอน มีอุปกรณ"การเรียน     
การสอน อาคาร สถานท่ี บุคลากร จํานวนครูและอาจารย" 
   ๒.๒.๑ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาท่ีไม,มีรูปแบบ (Non-formal 
education) เปYนการศึกษาท่ีจัดตามความต(องการของประชาชนท่ีไม,มีโอกาสได(รับการศึกษาในระบบ
โรงเรียน หรืออาจเคยได(รับการศึกษาในระบบโรงเรียนมาบ(าง แต,มีเหตุจําเปYนต(องออกจากโรงเรียน
ก,อนสําเร็จการศึกษา งานการศึกษานอกโรงเรียนในปeจจุบันได(ขยายออกไปกว(างขวางบางประเภท
อาจมีหลักสูตรแน,นอน บางประเภทเปYนหลักสูตรระยะสั้น กําหนดเปYนจํานวนชั่วโมงท่ีเรียน เช,น    
การเป}ดสอนอาชีพต,างๆ เช,น ตัดผม ตัดเสื้อผ(า ซ,อมเครื่องยนต" เปYนต(น 

                                         

 ๑๒ ณรงค"วิทย" แสนทอง, มารู�จัก COMPETENCY กันเถอะ, (กรุงเทพมหานคร : เอช อาร" เซ็นเตอร", 
๒๕๔๗), หน(า ๘. 

 ๑๓ บุญคง หันจางสิทธ์ิ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย%, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๐), หน(า ๒๕. 



๑๕ 
 
   ๒.๒.๓ การศึกษาอย,างไม,เปYนทางการหรือจะเรียกว,า การศึกษาตลอดชีวิต 
(Informal education หรือ Life education) เปYนการเรียนรู(ด(วยตนเองในชีวิตประจําวัน เรียนรู(จาก
ประสบการณ"และสิ่งแวดล(อมรอบตัว เปYนการเรียนรู(ตลอดชีวิต เปYนการศึกษาท่ีให(ทัศนคติค,านิยม 
ทักษะ ความรู(โดยตรงจากประสบการณ" และสิ่งแวดล(อม 
 ๓. คุณภาพทรัพยากรมนุษย"เกิดจากการฝuกอบรม (Training) 
 การฝuกอบรม คือ กรรมวิธีท่ีจะเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการทํางานของผู(ปฏิบัติงานให(
พัฒนาในด(านความคิด การกระทํา ความสามารถ ความรู( ความชํานาญ และทัศนคติต,างๆ โดยมี
จุดมุ,งหมายท่ีจะยกระดับประสิทธิภาพการทํางาน และการผลิตในปeจจุบันและอนาคต การฝuกอบรม
แบ,งออกเปYน ๒ ประเภทใหญ,ๆ๑๔ คือ  
   ๓.๑ การฝuกอบรมท่ัวไป (General training) เปYนการฝuกอบรมท่ีมิได(
เจาะจงงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ เปYนการฝuกอบรมเพ่ือจะสร(างเสริมความรู(กว(างๆ และเปYนการสร(าง
ประสบการณ"สําหรับงานท่ัวๆไป 
   ๓.๒ การฝuกอบรมเฉพาะ (Specific training) เปYนการฝuกอบรมท่ีจําเปYน
สําหรับงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะของบริษัทหรือหน,วยงาน 
 ๔. คุณภาพทรัพยากรมนุษย"เกิดจากการมีสุขภาพอนามัยและโภชนาการท่ีดี (Health 
and nutrition) 
 จิตใจและร,างกายมีความสัมพันธ"กัน เวลาเจ็บปsวยไม,สบาย จะรู(สึกหงุดหงิด ไม,อยากจะ
ทํางานหรือแม(แต,ทํางานก็ไม,ได(ผลเต็มท่ี ในทํานองเดียวกัน หากเปYนนักเรียนหรือนักศึกษาถ(าสุขภาพ
ไม,ดี ก็ไม,สามารถจะรับการศึกษาได(เต็มท่ี การเรียนก็จะไม,ได(ผลเท,าท่ีควร ความรู( ความสามารถ หรือ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย"ท่ีควรจะได(รับเต็มก็ได(รับน(อยกว,าปกติ นักเศรษฐศาสตร"จึงมอง         
ว,าการลงทุนในสุขภาพอนามัยจึงเปYนการลงทุนร,วมกับการลงทุนในการศึกษา สุขภาพดี เรียนย,อม
ได(ผลดีและในทางกลับกัน บุคคลท่ีได(รับการศึกษาดี ย,อมรู(จักรักษาสุขภาพอนามัยของตนมากกว,า
บุคคลท่ีด(อยการศึกษา มารดาท่ีมีสุขภาพอนามัยท่ีดี บุตรในครรภ"ย,อมจะสมบูรณ" ฉะนั้น ค,าใช(จ,ายใน
การบํารุงสุขภาพอนามัย หรือโภชนาการท่ีดี มีการปgองกันและรักษาสุขภาพเวลาเจ็บปsวย ทําให(เปYน
ทรัพยากรมนุษย"ท่ีมีคุณภาพหรือมีคุณค,าในสังคม 
 ๕. การอพยพ (Migration) เปYนการเพ่ิมคุณภาพทรัพยากร 
 การท่ีบุคคลใดจะต(องตัดสินใจอพยพย(ายถ่ินท่ีอยู,อาศัยจากท่ีหนึ่งไปอยู,อีกท่ีหนึ่งหรือจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอยู,กรุงเทพมหานคร หรือจากประเทศไทยไปอยู,ตะวันออกกลาง ผู(อพยพ
ได(พินิจพิจารณาแล(วว,า ผลประโยชน"อ่ืนใดท่ีเปYนตัวเงินและไม,เปYนตัวเงินจากการอพยพครั้งนั้นจะต(อง
สูงกว,าต(นทุน (Cost) หรือรายจ,ายท่ีเปYนตัวเงิน แรงงานท่ีอพยพเข(ามาในกรุงเทพมหานคร หรือไป
ต,างประเทศ ย,อมได(รับความรู(ประสบการณ"และรายได(มากกว,าท่ีจะอยู,ถ่ินเดิมจึงเปYนการเพ่ิมคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย" 
 
 

                                         

 ๑๔ Gary S. Becker อ(างถึงใน บุญคง หันจางสิทธ์ิ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย%, ๒๕๔๐, หน(า ๓๐. 



๑๖ 
 
 ๖. ข,าวสารเก่ียวกับตลาดแรงงาน (Job-market information) 
  ข,าวสารเก่ียวกับตลาดแรงงาน เช,น ตําแหน,งงานว,าง คุณสมบัติแรงงานท่ีต(องการ และ
แหล,งท่ีต(องการแรงงาน ข,าวสารดังกล,าวนี้มีประโยชน"มากสําหรับนายจ(างและลูกจ(าง การจะได(
ข,าวสารเช,นนี้จะต(องมีการเสาะแสวงหาและเสียค,าใช(จ,าย ปกติรัฐบาลจะเปYนผู(ให(บริการข,าวสารนี้และ
ต้ังเปYนศูนย"บริการหางาน จะช,วยลดเวลาและค,าใช(จ,ายในการหางาน เม่ือแรงงานหางานได(เร็ว ย,อมมี
รายได(และเวลาในการหาประสบการณ"มากข้ึนกว,าปกติ ข,าวสาร ข(อมูลเก่ียวกับตลาดแรงงาน จึงช,วย
ในการเพ่ิมรายได( และลดรายจ,ายในการหางานของแรงงานด(วย 
 ๗. คุณภาพทรัพยากรมนุษย"เกิดจากประสบการณ"ในการทํางาน (Work experience) 
 บุคคลท่ีได(ลงทุนในการศึกษาต้ังแต,ต(นจนจบมหาวิทยาลัย ย,อมต(องการท่ีจะได(งานทําสม
กับความรู(ท่ีตนได(เรียนมา การทํางานเปYนการนําเอาความรู(ท่ีได(ศึกษาเล,าเรียนมา เอามาใช(ในทาง
ปฏิบัติ เปYนการฝuกฝนจากของจริง (On the job training) การทํางานในหน(าท่ีจะเปYนการเพ่ิม
ประสบการณ"ในการทํางาน ทําให(เกิดความชํานาญ ล(วนเปYนการเพ่ิมพูนคุณค,าในตัวทรัพยากรมนุษย" 
 ๘. คุณภาพทรัพยากรมนุษย"ข้ึนอยู,กับสภาวะสิ่งแวดล(อม (Environment) 
 สิ่งแวดล(อมมีผลกระทบต,อพฤติกรรมของมนุษย"ต้ังแต,อยู,ในครรภ"มารดาจนกระท่ังถึงวัน
ตาย ในปeจจุบันภัยอันตรายท่ีไม,มีใครคาดคิดมาก,อนกําลังคืบคลานเข(ามาครอบคลุมประเทศต,างๆ   
ท่ัวโลก ซ่ึงเปYนผลสืบเนื่องมาจากการขยายตัวอย,างรวดเร็วของประชากรโลก และการนําเอาวิทยาการ
ใหม,ๆ มาใช(พัฒนาความเปYนอยู,ของมนุษย" โดยในบางครั้งไม,ได(คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
 
ตารางท่ี ๒.๓ แสดงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย"ด(วยสมรรถนะ  

นักวิชาการหรือแหล'งข�อมูล แนวคิดหลัก 
บุญคง หันจางสิทธิ์  
(๒๕๔๐, หน(า ๒๕) 

 

คุณภาพทรัพยากรมนุษย" 
๑) เริ่มจากสถาบันครอบครัว  
๒) เกิดจากการศึกษา  
๓) เกิดจากการฝuกอบรม  
๔) เกิดจากการมีสุขภาพอนามัยและโภชนาการท่ีดี  
๕) การอพยพเปYนการเพ่ิมคุณภาพทรัพยากร 
๖) ข,าวสารเก่ียวกับตลาดแรงงาน 
๗) เกิดจากประสบการณ"ในการทํางาน  
๘) ข้ึนอยู,กับสภาวะสิ่งแวดล(อม  

Gary S. Becker  
(บุญคง หันจางสิทธิ์, ๒๕๔๐,  
หน(า ๓๐) 

การฝuกอบรมแบ,งออกเปYน ๒ ประเภท 
๑) การฝuกอบรมท่ัวไป (General training)  
๒) การฝuกอบรมเฉพาะ (Specific training)  

ณรงค"วิทย" แสนทอง  
(๒๕๔๗, หน(า ๘) 
 

ความรู( (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ
ส,วนบุคคล (Personal characteristic of attributes)  
ท่ีส,งผลต,อการแสดงพฤติกรรม เกิดได(จาก ๓ ทาง คือ 
 



๑๗ 
 

นักวิชาการหรือแหล'งข�อมูล แนวคิดหลัก 
๑) เปYนพรสวรรค"ท่ีติดตัวมาต้ังแต,เกิด 
๒) เกิดจากประสบการณ"การทํางาน 
๓) เกิดจากการฝuกอบรมและพัฒนา 

 

 ๒.๑.๔ องค%ประกอบของการพัฒนาสมรรถนะ 
  เนื่องจากตัวของบุคคลประกอบด(วยองค"ประกอบหลายด(าน ซ่ึงความสําคัญของแต,ละ
องค"ประกอบ ทําให(ต(องมีการพัฒนาเกิดข้ึนพร(อม ๆ กัน ดังนี้ 
   ๒.๑.๔.๑ องค"ประกอบทางร,างกาย หมายถึง รูปร,างหน(าตา การแสดงออกด(วยสี
หน(าท,าทาง น้ําเสียงในการเจรจาและการสื่อความหมาย การแต,งกาย การรักษาความสะอาดของ
ร,างกายรวมไปถึงสุขภาพและสุขอนามัยของร,างกาย 
   ๒.๑.๔.๒ องค"ประกอบทางด(านจิตใจ หมายถึง สภาพของจิตท่ีมีความรู(สึกท่ีดีต,อ
ตนเองและสิ่งแวดล(อม มีความสงบเยือกเย็น มีคุณธรรมและมีความยุติธรรม เปYนต(น 
   ๒.๑.๔.๓ องค"ประกอบทางด(านอารมณ" หมายถึง ความสามารถในการควบคุม
ความรู(สึกและการแสดงออกซ่ึงเปYนหลักสําคัญในการพัฒนาตน เช,น ไม,แสดงอาการทางอารมณ"อย,าง
รุนแรงจนเกินไปฝuกการควบคุมอารมณ"ท่ีเปYนโทษต,อตนเองและผู(อ่ืน 
    ๒.๑.๔.๔ องค"ประกอบทางด(านสังคม หมายถึง ท,าทีและการปฏิบัติต,อสิ่งแวดล(อม 
เช,น รู(สึกว,าตนเองเปYนส,วนหนึ่งของสังคม ขจัดพฤติกรรมเห็นแก,ตัว มีจรรยามารยาททางสังคม 
ประพฤติตนตามปทัสถานสังคม เปYนต(น 
   ๒.๑.๔.๕ องค"ประกอบทางด(านทักษะและสติปeญญา หมายถึง การรอบรู(ศิลปะและ
ศาสตร"ต,างๆ การมีความฉลาดและไหวพริบในการวิเคราะห"และตัดสินใจ ความสามารถใน          
การแสวงหาความรู( และฝuกทักษะใหม,ๆ และมีความสามารถในการเรียนรู(แนวทางในการดําเนินชีวิต 
ท่ีดี๑๕ องค"ประกอบในการพัฒนาตนเองมีองค"ประกอบ ๖ ด(าน ท่ีสําคัญดังนี้ 
   ๑) การพัฒนาด(านสติปeญญาและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ" 

   ๒) การพัฒนาด(านร,างกาย 
   ๓) การพัฒนาด(านจิตใจ 
   ๔) การพัฒนาด(านสังคม 
   ๕) การพัฒนาด(านศึกษา 
   ๖) การพัฒนาตนเองสู,ความต(องการของตลาด๑๖ 
 

                                         

  ๑๕ รุ,งฤดี กิจควร, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย%คืออะไร : พัฒนาทําไม ทําไมต�องพัฒนา, [ออนไลน"]. 
แหล,งท่ีมา: http://joomla.ru.ac.th/hrd/Journal/vol_1No_1/ rungredee.pdf [๑ มกราคม ๒๕๕๓]. 
  ๑๖ สงวน สุทธิเลิศอรุณ, พฤติกรรมมนุษย%กับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน", 
๒๕๔๕), หน(า ๔๙. 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย"ด(วยสมรรถนะ (ต,อ) 
 



๑๘ 
 
 สรุปองค"ประกอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย" คือ องค"ประกอบทางร,างกาย ด(านจิตใจ 
ด(านอารมณ" ด(านสังคม ด(านทักษะและสติปeญญา การพัฒนาด(านสติปeญญาและความเฉลียวฉลาด 
ทางอารมณ" การพัฒนาด(านศึกษาการพัฒนาตนเองสู,ความต(องการของตลาด องค"ประกอบเหล,านี้ 
เปYนปeจจัยสําคัญส,วนหนึ่งท่ีมีผลต,อการประสบความสําเร็จตามเปgาหมายในการการพัฒนาสมรรถนะ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ แสดงองค"ประกอบของการพัฒนาสมรรถนะ 

นักวิชาการหรือแหล'งข�อมูล แนวคิดหลัก 
รุ,งฤดี กิจควร,  
(๒๕๕๓, 
http://joomla.ru.ac.th/hrd/ 
Journal/vol_1No_1/ 
rungredee.pdf) 

๑) องค"ประกอบทางร,างกาย  
๒) องค"ประกอบทางด(านจิตใจ  
๓) องค"ประกอบทางด(านอารมณ"  
๔) องค"ประกอบทางด(านสังคม  
๕) องค"ประกอบทางด(านทักษะและสติปeญญา  

สงวน สุทธิเลิศอรุณ,  
(๒๕๔๕, หน(า ๔๙) 
 

๑) การพัฒนาด(านสติปeญญาและความเฉลียวฉลาดทาง
อารมณ" 
๒) การพัฒนาด(านร,างกาย 
๓) การพัฒนาด(านจิตใจ 
๔) การพัฒนาด(านสังคม 
๕) การพัฒนาด(านศึกษา 
๖) การพัฒนาตนเองสู,ความต(องการของตลาด 

 

  ๒.๑.๕ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 
 กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินงานในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย"อย,างมีแบบแผนเปYนระบบ นักวิชาการหลายท,านได(เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย"ไว(ได(ดังนี้ 
 มีนักวิชาการท่ีได(ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะ ได(เสนอข้ันตอนการพัฒนาบุคลากรไว(ดังนี้๑๗ 

๑. วิเคราะห" และคาดการณ"เก่ียวกับความต(องการและสถานการณ"ด(านกําลังคน 
๒. การจําแนก และเลือกปeญหา 
๓. การจัดทําโครงการพัฒนาเจ(าหน(าท่ีตามปeญหาท่ีเลือก 
๔. การดําเนินงานตามโครงการ 
๕. ประเมินผลโครงการ 
 
 

                                         

 ๑๗ เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ, โครงการกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย%,         
พิมพ"ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร", ๒๕๓๗), หน(า ๔๒๑. 



๑๙ 
 

นักวิชาการได(เสนอแนวคิดข้ันตอนกระบวนการฝuกอบรม และการพัฒนาสมรรถนะบุคคล 
๕ ข้ันตอน๑๘  

๑. ประเมินความต(องการฝuกอบรม 
๒. กําหนดเปgาหมายการฝuกอบรม 
๓. คัดเลือกการฝuกอบรม 
๔. ดําเนินการจัดฝuกอบรม 
๕. ประเมินผลโครงการฝuกอบรม 

 นักวิชาการต,างประเทศกําหนดข้ันตอนกระบวนการฝuกอบรมการพัฒนาสมรรถนะ ไว(   
๔ ข้ันตอน ดังนี้๑๙ 
 ๑. การกําหนดความจําเปYนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย" 
 ๒. วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย" 
 ๓. การปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย" 
 ๔. ประเมินผลการพัฒนา 
 
ตารางท่ี ๒.๕  แสดงแสดงกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 

นักวิชาการหรือแหล'งข�อมูล แนวคิดหลัก 
Catheter, 1996  
(บุญเรือง พรหมสิทธิ์, ๒๕๔๐,  
หน(า ๓๗-๓๘) 
 

๑) การกําหนดความจําเปYนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย" ๒) วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย" ๓) การปฏิบัติ
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย" ๔) ประเมินผลการ
พัฒนา 

เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ,  
(๒๕๓๗, หน(า ๔๒๑) 

๑)  วิ เคราะห"  และคาดการณ"ความต(องการ และ
สถานการณ"ด(านกําลังคน ๒) การจําแนก และเลือก
ปeญหา ๓) การจัดทําโครงการพัฒนา ๔) การดําเนินงาน
ตามโครงการ ๕) ประเมินผลโครงการ 

ธงชัย สันติวงศ",   
(๒๕๔๒, หน(า ๓๕๗) 
 

๑) ประเมินความต(องการฝuกอบรม ๒) กําหนดเปgาหมาย
การฝuกอบรม ๓) คัดเลือกการฝuกอบรม ๔) ดําเนินการจัด
ฝuกอบรม ๕) ประเมินผลโครงการฝuกอบรม 

 

 ๒.๑.๗ รูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะ 
 การพัฒนาสมรรถนะนั้นต(องมีรูปแบบ หรือกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ ซ่ึงมี
หลากหลายรูปแบบ มีนักวิชาการได(แสดงทัศนะไว(ดังต,อไปนี้ 

                                         

 ๑๘ ธงชัย สันติวงศ", การบริหารงานบุคคล, พิมพ"ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๔๒), หน(า ๓๕๗. 

 ๑๙ Catheter, 1996 อ(างถึงใน บุญเรือง พรหมสิทธ์ิ, การพัฒนาองค%การเพ่ือการเปลี่ยนแปลง, 
(กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน", ๒๕๔๐), หน(า ๓๗-๓๘. 



๒๐ 
 
  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ ๖ รูปแบบ๒๐   
  ๑. การพัฒนาด(วยระบบพ่ีเลี้ยง 
 ๒. การจัดปฐมนิเทศ 
 ๓. การจัดทําคู,มือ 
 ๔. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  ๕. การฝuกอบรมและ 
  ๖. การศึกษาดูงาน 
  มีนักวิชาการเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะไว(อีก ๓ ลักษณะ๒๑ คือ 
 ๑. ให(การศึกษาและส,งเสริมให(พัฒนาตนเอง (self-development) มีวิธีการต,างๆ ดังนี้ 
  ๑.๑ ใช(บทเรียนสําเร็จรูป 
  ๑.๒ การศึกษาทางไกล 
  ๑.๓ การจัดทําวารสารวิชาการในสาขาอาชีพ 
  ๑.๔ ศึกษาจากเอกสาร คู,มือการทํางาน 
  ๑.๕ ศึกษาจากสื่อโสตทัศนูปกรณ"ต,างๆ 
  ๑.๖ ให(การศึกษาเพ่ิมเติมในระยะสั้นและระยะยาว 
  ๑.๗ ส,งเอกสารให(สรุป รายงานและเสนอ 
  ๑.๘ การมอบหมายให(วิจารณ"หนังสือ 
 ๒. ให(การฝuกอบรมและการพัฒนา (training and development) มีรูปแบบต,างๆ คือ 
  ๒.๑ จัดโครงการฝuกอบรมภายในองค"การ 
  ๒.๒ ส,งเข(าอบรมสถาบันภายนอก 
  ๒.๓ วางแผนโครงการฝuกอบรมประจําปC 
  ๒.๔ วางแผนการฝuกอบรม พัฒนาบุคลากรตามความจําเปYน 
  ๒.๕ พัฒนาบุคลากรให(สอดคล(องกับแผนการและเทคโนโลยี 
  ๒.๖ ใช(เทคนิคการฝuกอบรมแบบผสมผสานและการพัฒนาบุคลากรสมัยใหม, 
  ๒.๗ ใช(หลักสูตรอบรมในการประเมินผลงาน การเลื่อนข้ัน และการโยกย(าย 
   ๒.๘ สร(างแรงจูงใจในการฝuกอบรมและพัฒนาด(วยกิจกรรม/เกมต,างๆ 
 ๓. การพัฒนาในงาน (in-service development) มีวิธีการต,างๆ คือ 
  ๓.๑ การรักษาราชการแทน 
  ๓.๒ ทําหน(าท่ีเปYนคณะกรรมการ 
  ๓.๓ ให(ความร,วมมือคณะกรรมการ 
  ๓.๔ การจัดต้ังกลุ,มร,วมกิจกรรม 

                                         

  ๒๐ Seldin, P., Evaluating and developing administrative performance, (San Francisco: 
Jossey-Bass Inc., 1988), p. 178. 
  ๒๑ สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย" ณ ตะก่ัวทุ,ง, เทคนิคการจัดฝlกอบรม, (กรุงเทพมหานคร : สมาคม
ส,งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุsน), ๒๕๕๐), หน(า ๘๐. 



๒๑ 
 
  ๓.๕ การให(คําปรึกษาหารือ 
  ๓.๖ การให(ออกไปสังเกตการณ" 
  ๓.๗ การมีเพ่ือนร,วมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๘ การเปYนตัวอย,างท่ีดี 
  ๓.๙ การเสนอแนะให(นําไปประยุกต"ใช( 
  ๓.๑๐ การศึกษาดูงาน 
  ๓.๑๑ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
   ๓.๑๒ การสอนงาน แนะนํา 
  ๓.๑๓ การฝuกอบรมในงาน 
  ๓.๑๔ การมอบหมายงาน 
 มีนักวิชาการท,านหนึ่งได(กําหนดกิจกรรมสําหรับการพัฒนาสมรรถนะไว( ๑๘ วิธี๒๒ คือ 
 ๑. การปฐมนิเทศ 
 ๒. การสอนงาน 
 ๓. การมอบอํานาจให(ปฏิบัติงาน ให(รู(จักรับผิดชอบงาน 
 ๔. การสับเปลี่ยนโยกย(ายหน(าท่ี 
 ๕. การหาพ่ีเลี้ยงช,วยสอนงานให( 

 ๖. ให(ทําหน(าท่ีผู(ช,วยงาน 
 ๗. การให(รักษาการแทน 
 ๘. พาไปสังเกตการณ"ทํางาน 
 ๙. ส,งไปศึกษาดูงาน 
 ๑๐. ประชุมสัมมนาและฝuกอบรม 
 ๑๑. ส,งเข(าประชุมเรื่องท่ีเก่ียวกับงาน 
 ๑๒. จัดเอกสารทางวิชาการให(เพียงพอ 
 ๑๓. จัดให(มีคู,มือการปฏิบัติงานให(พอใช( 
 ๑๔. การอ,านแสวงหาความรู(ด(วยตนเอง ฟeงปาฐกถาทางวิชาการ 
 ๑๕. ให(ทําการทดลองวิจัย โดยเฉพาะวิจัยในงานท่ีทําอยู,เปYนประจํา 
 ๑๖. ให(มีส,วนร,วมในกิจกรรมของชุมชน 
 ๑๗. ให(มีการปรึกษาหารือ 
 ๑๘. การนิเทศงาน 
 
 
 
 

                                         

 ๒๒ กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบ้ืองต�น, (กรุงเทพมหานคร : อักษรการ
พิมพ", ๒๕๓๒), หน(า ๑๑๙. 



๒๒ 
 
 นักวิชาการอีกหนึ่งท,าน ได(เสนอวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย"ดังนี้๒๓ 

๑. การศึกษาในสถาบันการศึกษา 
๒. การฝuกอบรมก,อนหรือในขณะปฏิบัติงาน 
๓. การปฐมนิเทศผู(ปฏิบัติงานใหม, 
๔. การสอนแนะนํานํางาน 
๕. การฝuกปฏิบัติหรือการดูงาน 
๖. การประชุมสัมมนา 
๗. การย(ายสับเปลี่ยน หมุนเวียนตําแหน,ง 
๘. การอบรมมอบหมายภารกิจใหม,ๆ 
๙. การเลื่อนตําแหน,ง 
๑๐. กิจกรรมอ่ืนๆท่ีนําไปสู,การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 สรุปว,ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ ในปeจจุบันมีหลายหลายแนวทาง ท้ังการศึกษา    
การส,งเสริมให(พัฒนาตนเอง การฝuกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาในงาน เปYนการพัฒนาด(วยกล
ยุทธ"เชิงรุกมากกว,าเชิงรับ มีทัศนะท่ีกว(างข้ึน ท้ังในเรื่องของกิจกรรม (activity) และกระบวนการ 
(process) เพ่ือพัฒนาความรู( ทักษะ และทัศนคติ จุดเน(นเพ่ือพัฒนาการเรียนรู( มีหลักการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรท่ีมีประสิทธิผล คือ เน(นเพ่ือการเรียนรู(ด(านพุทธิพิสัย ด(านจิตพิสัย ด(านทักษะพิสัย 
เน(นการเปลี่ยนแปลงท้ังระดับบุคคล ระดับกลุ,ม และระดับองค"การ เช,น การพัฒนาตนเอง การสังเกต
หรือการประเมิน การให(มีส,วนเก่ียวข(องในกระบวนการพัฒนาหรือการปรับปรุง การฝuกอบรม      
การสืบค(น การพัฒนาด(วยระบบพ่ีเลี้ยง การจัดปฐมนิเทศ การจัดทําคู,มือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน การให(การศึกษา เปYนต(น    
 
ตารางท่ี ๒.๖ แสดงรูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะ 

นักวิชาการหรือแหล'งข�อมูล แนวคิดหลัก 
สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย"  ณ 
ตะก่ัวทุ,ง,  
(๒๕๕๐, หน(า ๘๐) 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ ๓ ลักษณะ 
๑) ให(การศึกษา และส,งเสริมให(พัฒนาตนเอง   
๒) ให(การฝuกอบรมและการพัฒนา  ๓) การพัฒนาในงาน   

Seldin, P. 
(1988, p. 178) 
  

๑) การพัฒนาด(วยระบบพ่ีเลี้ยง ๒) การจัดปฐมนิเทศ 
๓) การจัดทําคู,มือ ๔) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๕) การฝuกอบรมและ ๖) การศึกษาดูงาน 

กิติมา ปรีดีดิลก,  
(๒๕๓๒, หน(า ๑๑๙) 
 
 

๑) การปฐมนิเทศ ๒) การสอนงาน ๓) การมอบอํานาจให(
ปฏิบัติงาน  ๔) การสับเปลี่ยนโยกย(ายหน(าท่ี ๕) การหาพ่ี
เลี้ยงช,วยสอนงานให( ๖) ให(ทําหน(าท่ีผู(ช,วยงาน ๗) การให(
รักษาการแทน ๘) พาไปสังเกตการณ"ทํางาน ๙) ส,งไป

                                         

 ๒๓ ดนัย เทียนพุฒ, กลยุทธ%การพัฒนาคน, พิมพ"ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ก.พลพิมพ", ๒๕๔๐), 
หน(า ๒๔. 



๒๓ 
 

นักวิชาการหรือแหล'งข�อมูล แนวคิดหลัก 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา ดู ง าน  ๑๐ )  ประชุ มสั มมนาและฝu กอบรม          
๑๑) ส,งเข(าประชุมเรื่องท่ีเก่ียวกับงาน ๑๒) จัดเอกสาร
ทางวิชาการให(เพียงพอ ๑๓) จัดให(มีคู,มือการปฏิบัติงาน
ให(พอใช( ๑๔) การอ,านแสวงหาความรู( ๑๕) ให(ทําการ
ทดลองวิจัย ๑๖) ให(มีส,วนร,วมในกิจกรรมของชุมชน   
๑๗) ให(มีการปรึกษาหารือ ๑๘) การนิเทศงาน 

ดนัย เทียนพุฒ,  
(๒๕๔๐, หน(า ๒๔) 
 
 
 

๑) การศึกษาในสถาบันการศึกษา 
๒) การฝuกอบรมก,อนหรือในขณะปฏิบัติงาน 
๓) การปฐมนิเทศผู(ปฏิบัติงานใหม, 
๔) การสอนแนะนํานํางาน 
๕) การฝuกปฏิบัติหรือการดูงาน 
๖) การประชุมสัมมนา 
๗) การย(ายสับเปลี่ยน หมุนเวียนตําแหน,ง 
๘) การอบรมมอบหมายภารกิจใหม,ๆ 
๙) การเลื่อนตําแหน,ง 
๑๐) กิจกรรมอ่ืนๆท่ีนําไปสู,การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

  
 ๒.๑.๖ สมรรถนะของหน'วยงาน 
   ๒.๑.๖.๑ คุณลักษณะหลักของข(าราชการ 
  สํานักงานคณะกรรมการข(าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได(กําหนดนิยามของสมรรถนะ 
คือ “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปYนผลมาจากความรู(ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ    
ท่ีทําให(บุคคลสามารถสร(างผลงานได(อย,างโดดเด,น” 
  โมเดลสมรรถนะ มีวัตถุประสงค"เพ่ือสร(างแบบสมรรถนะ(Competency) ให(ภาคราชการ 
พลเรือนโดยเฉพาะสําหรับใช(ในการบริหาร และประเมินผลงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในระยะยาว 
ประกอบด(วยสมรรถนะ ๒ ส,วน คือ๒๔   
   ๑) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ คุณลักษณะร,วมของข(าราชการ
พลเรือนไทยท้ังระบบเพ่ือหล,อหลอม ค,านิยม และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค"ร,วมกัน ประกอบด(วย          
๕ สมรรถนะ คือ 
    ๑. การมุ,งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
    ๒. การบริการท่ีดี (Service Mind) 
 
 

                                         

  ๒๔ สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ., ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐ
เวียดนาม, (นนทบุรี : กรกนกการพิมพ", ๒๕๕๖), หน(า ๗๖. 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงรูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะ (ต,อ) 
 



๒๔ 
 
    ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
    ๔. จริยธรรม (Integrity) 
    ๕. ความร,วมแรงร,วมใจ (Teamwork) 
   ๒ )  ส ม ร ร ถ น ะ ป ร ะ จํ า ก ลุ, ม ง า น  ห รื อ เ ฉ พ า ะ ง า น  ( Functional 
Competency) คือ สมรรถนะท่ีกําหนดเฉพาะสําหรับกลุ,มงาน เพ่ือสนับสนุนให(บุคลากรแสดง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับสมรรถนะประจํากลุ,มงานมีท้ังหมด ๒๐ ด(าน ประกอบด(วย 
    ๑. การคิดวิเคราะห" (Analytical Thinking) 
    ๒. การมองภาพองค"รวม (Conceptual Thinking) 
    ๓. การพัฒนาศักยภาพคน (Caring and Developing) 
    ๔. การสั่งการตามอํานาจหน(าท่ี (Holding People Accountable) 
    ๕. การสืบเสาะหาข(อมูล (Information Seeking) 
    ๖. ความเข(าใจองค"กรและระบบราชการ (Organizational Awareness) 
    ๗. การดําเนินการเชิงรุก (Pro-activeness) 
    ๘. ความถูกต(องของงาน (Concern for Order) 
    ๙. ความม่ันใจในตนเอง (Self Confidence) 
    ๑๐. ความยืดหยุ,นผ,อนปรน (Flexibility) 
    ๑๑. สภาวะผู(นํา (Leadership) 
    ๑๒. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 
    ๑๓. ความเข(าใจข(อแตกต,างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 
    ๑๔. ความเข(าใจผู(อ่ืน (Interpersonal Understanding) 
    ๑๕. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication and Influencing) 
    ๑๖. วิสัยทัศน" (Visioning) 
    ๑๗. การวางกลยุทธ"ภาครัฐ (Strategic Orientation) 
    ๑๘. ศักยภาพเพ่ือนําการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) 
    ๑๙. การควบคุมตนเอง (Self-Control) 
    ๒๐. การให(อํานาจแก,ผู(อ่ืน (Empowering Others) 
  ๒.๑.๖ .๒ .  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค"ของข(าราชการไทยในทศวรรษหน(า            
ควรประกอบด(วย ๓ คุณลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
   ๑) คุณลักษณะของข(าราชการมืออาชีพ (Professionalism) 
   ๒) คุณลักษณะของข(าราชการท่ีมีจิตสาธารณะ (Public Ethos) 
   ๓) คุณลักษณะของข(าราชการท่ีมีจริยธรรม (Ethics) 
 
 
 
 



๒๕ 
 
 คุณลักษณะหลักสําคัญท้ัง ๓ ประการดังกล,าว มีท้ังคุณลักษณะท่ีข(าราชการไทย 
จําเปYนต(องมีไม,ว,าจะอยู,ในภาพอนาคตท่ีน,าจะเปYนไปได(มากท่ีสุด หรือภาพอนาคตด(านบวก หรือภาพ
อนาคตด(านลบ และคุณลักษณะย,อยซ่ึงมีความแตกต,างกันไปเฉพาะภาพอนาคตท่ีน,าจะเปYนไปได(มาก
ท่ีสุด แต,คุณลักษณะท่ีพึงประสงค"ดังแผนภาพท่ี ๒.๒๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 สมรรถนะหลักของเทศบาลโดยยึดสมรรถนะหลักท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส,วนท(องถ่ิน ได(ประกาศเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส,วน
ท(องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สรุปใจความได(ว,า ระบบจําแนกตําแหน,งของ
ข(าราชการหรือพนักงานส,วนท(องถ่ิน แนบท(ายประกาศประกอบด(วยความรู( ทักษะ และสมรรถนะท่ี
จําเปYน ในงานของข(าราชการหรือพนักงานส,วนท(องถ่ินโดยสมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะท่ี
ข(าราชการทุกประเภทและระดับตําแหน,งจําเปYนต(องมีเพ่ือเปYนการหล,อหลอมให(เกิดพฤติกรรมและ
ค,านิยมท่ีพึงประสงค"ร,วมกัน ซ่ึงจะก,อให(เกิดประโยชน"สูงสุดต,อองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน ประชาชน 
สังคม และประเทศชาติ ประกอบด(วย ๕ สมรรถนะ ๑.) การมุ,งผลสัมฤทธิ์ ๒.) การยึดม่ันในความ
ถูกต(องและจริยธรรม ๓.) ความเข(าใจในองค"กรและระบบงาน ๔.) การบริการเปYนเลิศ ๕.) การทํางาน
เปYนทีม๒๖  
  ด(านหน,วยงานองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินรูปแบบพิเศษ กล,าวถึงสมรรถนะหลักของ     
ข(าราชการกรุงเทพมหานครสามัญว,ามีดังนี้ 
  ๑. คุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การครองตนและการประพฤติปฏิบัติตนถูกต(องตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีความสํานึก และรับผิดชอบต,อตนเองตลอดจนวิชาชีพของตน เพ่ือธํารง
รักษาศักด์ิศรีแห,งอาชีพข(าราชการ  

                                         

  ๒๕ เรื่องเดียวกัน, หน(า ๗๗. 
  ๒๖ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส,วนท(องถ่ิน, ประกาศเร่ือง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส'วนท�องถิ่น (ฉบับท่ี ๔), (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ"คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๘), 
หน(า ๑๕-๑๘. 

คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค%ของ
ข�าราชการไทย 

มีจิตสาธารณะ มีความเปpนมืออาชีพ 

มีจริยธรรม 

แผนภาพท่ี ๒.๒ แสดงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค"ของข(าราชการไทย 



๒๖ 
 
 ๒. การบริการท่ีดี หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความต้ังใจ ความพยายามความพร(อมใน
การให(บริการประชาชน และอุทิศเวลาท่ีตอบสนองความต(องการของผู(รับบริการ  
 ๓. การมุ,งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ,งม่ันในการปฏิบัติราชการให(เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานและ คุณภาพงานท่ีกําหนด และหรือให(เกินจากมาตรฐานท่ีกําหนด  
 ๔. ทํางานเปYนทีม หมายถึง การทํางานโดยมีพฤติกรรมท่ีสามารถทํางานร,วมกับผู(อ่ืนได( 
สามารถรับฟeง ความคิดเห็นของสมาชิกในทีม เต็มใจเรียนรู(จากผู(อ่ืน และมีความสามารถในการสร(าง
และรักษาความมีสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม  
 ๕. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความขวนขวาย สนใจใฝsรู(เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ ความรู( ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ด(วยการศึกษาค(นคว(าหาความรู( พัฒนา
ตนเองอย,างต,อเนื่องอีก ท้ังยังรู(จักพัฒนา ปรับปรุงประยุกต"ใช(ความรู(เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต,างๆ 
เข(ากับการปฏิบัติงานให(เกิดผลสัมฤทธิ์๒๗ 
  นักวิชาการท่ีได(ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะ ได(กล,าวถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีอยู, ๕ ด(านคือ     
 ๑. การมุ,งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

 ๒. การบริการท่ีดี (Service Mind) 
 ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
 ๔. จริยธรรม (Integrity) 
 ๕. ความร,วมแรงร,วมใจ (Teamwork)๒๘ 

 เทศบาลตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได(กล,าวถึงสมรรถนะของผู(บริหาร
และพนักงานเทศบาล พนักงานจ(างเทศบาลไว(ว,า๒๙ 
 ๑. สมรรถนะหลักพนักงานเทศบาล พนักงานจ(าง 
  ๑. การมุ,งผลสัมฤทธิ์ 
  ๒. ความซ่ือสัตย"ต,อสายงาน 
  ๓. ความเข(าใจในองค"กรและระบบงาน 
  ๔. การบริการเปYนเลิศ 
  ๕. การทํางานเปYนทีม 
 

                                         

  ๒๗ สํานักงานกรุงเทพมหานคร, สมรรถนะหลักของข�าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ, [ออนไลน"]. 
แหล,งท่ีมา: http://office.bangkok.go.th/csc/images/Files/Completency/Main_Competency.pdf 
[๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙). 
 ๒๘ รัตนาภรณ" สุวรรณมณี, แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, 
[ออนไลน"]. แหล,งท่ีมา: http://sbs-app.com/multim/Ebook/data/EIC/EIC2558_9_43.pdf [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙). 
  ๒๙ เทศบาลตําบลครึ่ง, หลักสมรรถนะ(Competency)ของผู�บริหารและพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ�างเทศบาลตําบลคร่ึง, [ออนไลน"]. แหล,งท่ีมา: http://www.khrueng.go.th/attachments/view/ 
?atta ch_id =71367 [๑ กุมภาพันธ" ๒๕๖๐]. 
 



๒๗ 
 
 ๒. หลักสมรรถนะ พฤติกรรมการทํางานของผู(บริหาร 
  ๑. การเปYนผู(นําในการเปลี่ยนแปลง 
  ๒. ความสามารถในการเปYนผู(นํา 
  ๓. ความสามารถในการพัฒนาคน 
  ๔. การคิดเชิงกลยุทธิ์ 
 เทศบาลนครอุดรธานี ได(กําหนดสมรรถนะหลักไว(ว,า มี ๕ ด(าน คือ๓๐ 

๑. การมุ,งผลสัมฤทธิ์ 
๒. การยึดม่ันในความถูกต(องและจริยธรรม 
๓. ความเข(าใจในองค"กรและระบบงาน 
๔. การบริการเปYนเลิศ 
๕. การทํางานเปYนทีม 

 เทศบาลตําบลท,าสาย จังหวัดเชียงราย ได(กําหนดสมรรถนะหลักไว(ว,ามี ๕ เรื่อง คือ๓๑ 
๑. การมุ,งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation - ACH) 
๒. ความซ่ือสัตย"ต,อสายอาชีพ (Integrity- ING) 
๓. ความเข(าใจในองค"กรและระบบงาน (Organization and process Understanding 

- OPU) 
๔. การบริการเปYนเลิศ (Service Mind - SERV) 
๕. การทํางานเปYนทีม (Teamwork - TW) 

 เทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ, จังหวัดสงขลา ได(กําหนดสมรรถนะหลักบุคลากร
เทศบาลในหน,วยงานไว(ว,ามีอยู, ๕ สมรรถนะ คือ๓๒ 

๑. การมุ,งผลสัมฤทธิ์(Achievement Motivation - ACH) 
๒. การยึดม่ันในความถูกต(องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity- ING) 
๓. ความเข(าใจในองค"กรและระบบงาน (Organization and process Understanding 

- OPU) 
๔. การบริการเปYนเลิศ (Service Mind - SERV) 
๕. การทํางานเปYนทีม (Teamwork - TW) 
 

                                         

  ๓๐ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, คู'มือสมรรถนะหลัก, [ออนไลน"]. แหล,งท่ีมา: http://udon 
city.dungbhumi.com/public4/sites/default/files/basic/1-3.คู,มือสมรรถนะหลัก.pdf [๑ กุมภาพันธ" ๒๕๖๐]. 
  ๓๑ เทศบาลตําบลท,าสาย จังหวัดเชียงราย, สมรรถนะ (Competency) ท่ีใช�ประกอบการสรรหา 
แต'งต้ังและเลื่อนตําแหน'งของพนักงานเทศบาล พนักงานจ�าง เทศบาลตําบลท'าสาย, [ออนไลน"]. แหล,งท่ีมา: 
http://www.tumboltasai.go.th/modules/download/1476255734.pdf [๑ กุมภาพันธ"  ๒๕๖๐]. 
  ๓๒ เทศบาลเมืองควนลัง, สมรรถนะหลัก, [ออนไลน"]. แหล,งท่ีมา:  http://www.banraicity.go.th 
/networknews/download/?id=92885&file=files/com_networknews/2016-06/2016-06_77257cd99d5 
f34b.pdf&name=1.สมรรถนะหลัก.pdf [๑ กุมภาพันธ" ๒๕๖๐]. 



๒๘ 
 
  เทศบาลตําบลสายน้ําคํา อําเภอแม,จัน จังหวัดเชียงราย ได(กําหนดสมรรถนะหลัก 
(Competency Core) ของบุคลากรท่ีจําเปYนต(องมี คือ๓๓ 

๑. ความเปYนพนักงานส,วนท(องถ่ิน 
๒. การมุ,งม่ันสู,ความสําเร็จ (Achievement Oriention) 
๓. ทักษะการสื่อสาร (Communicatve Skill) 
๔. การพัฒนาตนเอง (Self-Development) 

 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม,สาย จังหวัดเชียงราย ได(กําหนดสมรรถนะหลักของ
เทศบาลไว( ๕ สมรรถนะคือ๓๔ 

๑. การมุ,งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation - ACH) 
๒. การยึดม่ันในความถูกต(องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity- ING) 
๓. ความเข(าใจในองค"กรและระบบงาน (Organization and process Understanding 

- OPU) 
๔. การบริการเปYนเลิศ (Service Mind - SERV) 
๕. การทํางานเปYนทีม (Teamwork - TW) 

  เทศบาลตําบลห(วยสัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายได(กําหนดสมรรถนะหลักของ
บุคลากรในหน,วยงานไว(คือ๓๕ 

๑. การมุ,งผลสัมฤทธิ์ 
๒. การยึดม่ันในความถูกต(องชอบธรรมและจริยธรรม   
๓. ความเข(าใจในองค"กรและระบบงาน  
๔. การบริการเปYนเลิศ   
๕. การทํางานเปYนทีม  
 
 
 
 
 

                                         

  ๓๓ เทศบาลตําบลสายนํ้าคํา, สมรรถนะหลักของพนักงานเทศบาล พนักงานจ�าง เทศบาลตําบลสาย
น้ํ า คําเ พ่ือใช�ประกอบการสรรหา แต' ง ต้ังและเลื่ อนระดับตําแหน'ง , [ออนไลน" ] .  แหล, ง ท่ีมา :  
http://sainamkham.com/attachments/article/212/สมรรถนะหลัก-competency.pdf [๑ กุมภาพันธ" 
๒๕๖๐]. 
  ๓๔ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา, สมรรถนะหลัก, [ออนไลน"]. แหล,งท่ีมา: http://www.wpkms.com 
/33/uploadfile/630.pdf [๑ กุมภาพันธ" ๒๕๖๐]. 
  ๓๕ เทศบาลตําบลห(วยสัก อําเภอเมือง เชียงราย, Competency บุคลากร, [ออนไลน"]. แหล,งท่ีมา: 
http://www.huaisak.go.th/home/index.php?pages=info&type=15 [๑ กุมภาพันธ" ๒๕๖๐]. 
 



๒๙ 
 
 สรุปสมรรถนะหลักเทศบาล คือ สมรรถนะท่ีบุคลากรทุกคนในหน,วยงานจําเปYนต(องมีโดย
กําหนดเปYนมาตรฐาน เช,น การมีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การสร(างเครือข,าย
พันธมิตรและทีมงาน การทํางานเปYนทีม ความร,วมแรงร,วมใจ ความมุ,งม่ันสู,ความสําเร็จท่ีเปYนเลิศ   
การบริการท่ีดี การมุ,งผลสมฤทธิ์ ความเข(าใจองค"กรและระบบราชการ ภาวะผู(นํา เปYนต(น สมรรถนะ
หลักของเทศบาลโดยส,วนมากยึดตามหน,วยงานต(นสังกัดคือ กรมการปกครองส,วนท(องถ่ิน หรือ
กําหนดเพ่ิมเติมข้ึนเองบ(างในบางเทศบาล   
 
ตารางท่ี ๒.๗ แสดงสมรรถนะหลักบุคลากรเทศบาล  

นักวิชาการหรือแหล'งข�อมูล แนวคิดหลัก 
สถาบันพัฒนาข(าราชการพลเรือน 
สํานักงาน ก.พ., 
(๒๕๕๖, หน(า ๗๖) 

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

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส,วนท(องถ่ิน เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส,วนท(องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี 
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
(๒๕๕๘, หน(า ๑๕-๑๘) 

สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะท่ีข(าราชการทุก
ประเภทและระดับตําแหน,งจําเปYนต(องมี เพ่ือเปYนการ
หล,อหลอมให(เกิดพฤติกรรมและค,านิยมท่ีพึงประสงค"
ร,วมกัน ประกอบด(วย ๕ สมรรถนะ  
๑.) การมุ,งผลสัมฤทธิ์ 
๒.) การยึดม่ันในความถูกต(องและจริยธรรม 
๓.) ความเข(าใจในองค"กรและระบบงาน 
๔.) การบริการเปYนเลิศ 
๕.) การทํางานเปYนทีม 

สํานักงานกรุงเทพมหานคร,  
(ออนไลน", ๒๕๕๙) 
 

๑) คุณธรรมและจริยธรรม  
๒) การบริการท่ีดี  
๓) การมุ,งผลสัมฤทธิ์  
๔) ทํางานเปYนทีม  
๕) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  

รัตนาภรณ" สุวรรณมณี,  
(ออนไลน", ๒๕๕๙) 
 

๑) การมุ,งผลสัมฤทธิ์   
๒) การบริการท่ีดี   
๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
๔) จริยธรรม  
๕) ความร,วมแรงร,วมใจ  
 
 
 



๓๐ 
 

นักวิชาการหรือแหล'งข�อมูล แนวคิดหลัก 
เทศบาลตําบลครึ่ง อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 
(ออนไลน", ๒๕๖๐) 
 
 

๑. การมุ,งผลสัมฤทธิ์ 
๒. ความซ่ือสัตย"ต,อสายงาน 
๓. ความเข(าใจในองค"กรและระบบงาน 
๔. การบริการเปYนเลิศ 
๕. การทํางานเปYนทีม 

เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
(ออนไลน", ๒๕๖๐) 
 

๑. การมุ,งผลสัมฤทธิ์ 
๒. การยึดม่ันในความถูกต(องและจริยธรรม 
๓. ความเข(าใจในองค"กรและระบบงาน 
๔. การบริการเปYนเลิศ 
๕. การทํางานเปYนทีม 

เทศบาลตําบลท,าสาย จังหวัดเชียงราย 
(ออนไลน", ๒๕๖๐) 
 

๑. การมุ,งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation - 
ACH) 
๒. ความซ่ือสัตย"ต,อสายอาชีพ (Integrity- ING) 
๓. ความเข(าใจในองค"กรและระบบงาน (Organization 
and process Understanding - OPU) 
๔. การบริการเปYนเลิศ (Service Mind - SERV) 
๕. การทํางานเปYนทีม (Teamwork - TW) 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา         
อําเภอแม,สาย จังหวัดเชียงราย 
(ออนไลน", ๒๕๖๐) 
 

๑. การมุ,งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation - 
ACH) 
๒. การยึดม่ันในความถูกต(องชอบธรรมและจริยธรรม 
(Integrity- ING) 
๓. ความเข(าใจในองค"กรและระบบงาน (Organization 
and process Understanding - OPU) 
๔. การบริการเปYนเลิศ (Service Mind - SERV) 
๕. การทํางานเปYนทีม (Teamwork - TW) 

เทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ, 
จังหวัดสงขลา 
(ออนไลน", ๒๕๖๐) 
 

๑. การมุ,งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation - 
ACH) 
๒. การยึดม่ันในความถูกต(องชอบธรรมและจริยธรรม 
(Integrity- ING) 
๓. ความเข(าใจในองค"กรและระบบงาน (Organization 
and process Understanding - OPU) 
๔. การบริการเปYนเลิศ (Service Mind - SERV) 
๕. การทํางานเปYนทีม (Teamwork - TW) 
 
 

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงสมรรถนะหลักบุคลากรเทศบาล (ต,อ) 
 



๓๑ 
 

นักวิชาการหรือแหล'งข�อมูล แนวคิดหลัก 
เทศบาลตําบลสายน้ําคํา อําเภอแม,จัน 
จังหวัดเชียงราย 
(ออนไลน", ๒๕๖๐) 
 

๑. ความเปYนพนักงานส,วนท(องถ่ิน 
๒. การมุ,งม่ันสู,ความสําเร็จ (Achievement Oriention) 
๓. ทักษะการสื่อสาร (Communicatve Skill) 
๔. การพัฒนาตนเอง (Self-Development) 

เทศบาลตําบลห(วยสัก อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 
(ออนไลน", ๒๕๖๐) 

๑. การมุ,งผลสัมฤทธิ์   
๒. การยึดม่ันในความถูกต(องชอบธรรมและจริยธรรม   
๓. ความเข(าใจในองค"กรและระบบงาน  
๔. การบริการเปYนเลิศ   
๕. การทํางานเปYนทีม   

  
  จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับเรื่องสมรรถนะ ผู(วิจัยสนใจแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะตามหลักพระพุทธศาสนาท่ีมีวิธีการพัฒนาสมรรถนะใช(หลัก ๑.ปริยัติ ๒.ปฏิบัติ ๓.ปฏิเวธ 
และจากการทบทวนสมรรถนะหลักของเทศบาลท่ียกมาข(างต(นนั้น พบว,าเทศบาลได(กําหนดสมรรถนะ
หลัก ซ่ึงเปYนสมรรถนะหลักท่ัวไปท่ีบุคลากรทุกคนในองค"กรต(องมี จากการศึกษาสมรรถนะหลักของ
หน,วยงานเทศบาล พบว,าองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน คือเทศบาลส,วนใหญ,จะยึดสมรรถนะท่ีกําหนด
โดยคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส,วนท(องถ่ิน ๕ สมรรถนะ ดังนั้น ผู(วิจัยจึงกําหนดท่ี
จะศึกษาสมรรถนะหลักของเทศบาล โดยยึดสมรรถนะหลักของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส,วนท(องถ่ิน ท่ีได(ประกาศเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส,วน
ท(องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในราชกิจจานุเบกษา สรุปใจความได(ว,า 
สมรรถนะท่ีจําเปYนในงานของข(าราชการหรือพนักงานส,วนท(องถ่ินโดยสมรรถนะหลักประกอบด(วย   
๕ สมรรถนะ คือ ๑.) การมุ,งผลสัมฤทธิ์ ๒.) การยึดม่ันในความถูกต(องและจริยธรรม ๓.) ความเข(าใจ
ในองค"กรและระบบงาน ๔.) การบริการเปYนเลิศ ๕.) การทํางานเปYนทีม ดังนั้น ผู(วิจัยจะศึกษาและ
นําไปเปYนแบบสัมภาษณ"กับผู(ทรงคุณวุฒิต,อไป  
 
๒.๒ หลักพุทธธรรมที่ใช�ในการพัฒนาสมรรถนะ 
 ผู(วิจัยได(ศึกษาค(นคว(าหาข(อมูลจากพระไตรป}ฎก รวมถึงเอกสารและงานวิจัยด(าน
พระพุทธศาสนาแล(วนําเอาหลักธรรมมาสังเคราะห"จําแนกงานวิจัยได(ดังนี้ 
 การพัฒนาของประเทศในเชิงบริหารบุคคลนั้น มนุษย"เปYนเปgาหมายสูงสุดของการพัฒนา
สังคม สังคมท่ีเก้ือกูลต,อความเปYนอยู,ท่ีดีงามนั้นจักต(องเปYนสังคมท่ีสงบสุขม่ันคงและราบรื่น มีโภค
ทรัพย" ปราศจากความยากจนและสามารถพ่ึงตนเองได(ในทางเศรษฐกิจ มีการจัดระเบียบหรือองค"การ
ทางสังคมท่ีเอ้ือให(ประชาชนอยู,ร,วมกันอย,างผาสุก ด(วยเหตุนี้ การพัฒนาสังคมเพ่ือการพัฒนาบุคคล
จักต(องสร(างเง่ือนไขแวดล(อมดังกล,าวให(เกิดมีข้ึนในสังคม พุทธธรรมนั้นมองโลกและชีวิตอย,างเชื่อม
โยงสัมพันธ"กัน ทุกสิ่งทุกอย,างล(วนเปYนเหตุปeจจัยอาศัยกัน การพัฒนาชีวิตหรือการพัฒนาบุคคล      

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงสมรรถนะหลักบุคลากรเทศบาล (ต,อ) 
 



๓๒ 
 
จึงแยกไม,ออกจากการพัฒนาสังคม๓๖ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย"ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นต(อง
พัฒนาตนให(เปYนคนดีก,อนแล(ว สังคมก็จะดีไปด(วย ซ่ึงตรงกับข(อความท่ีว,า “หลักแห,งความประพฤติ” 
หรือแนวทางของการประพฤติดี ปฏิบัติชอบของการดําเนินชีวิตของมนุษย" เพราะหลักศีลธรรมเปYน 
แนวทางประพฤติปฏิบัติตนท่ีสร(างสรรค"ชีวิตคนให(เปYนคนดี ท้ังเปYนพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต       
เพ่ือบรรลุถึงจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิต๓๗   
 มีแนวคิดทางจิตวิทยากล,าวไว(ว,า คนจะประสบความสําเร็จในชีวิตได( ต(องประกอบไป
ด(วยความฉลาดทางปeญญา (IQ)  และความฉลาดทางอารมณ" (EQ) ใช(สติปeญญาและการควบคุม
อารมณ"ให(อยู,อย,างปกติสุข หากแต,ปeจจุบันความสามารถหรือความฉลาดของมนุษย"ได(แตกแขนง
ออกไปอีกหลายด(าน แต,ละด(านมีองค"ประกอบสําคัญในการเสริมสร(างประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และ
เปYนพ้ืนฐานของความสําเร็จในการทํางานเช,นกัน 6Q ซ่ึงมีความสําคัญและการฝuกฝนเพ่ือสามารถ
นําไปพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานได(ไม,น(อยและเปYนสิ่งท่ีองค"การควรสนับสนุนพัฒนาคนใน
องค"การ ดังต,อไปนี้๓๘  
  ๑. Intelligence Quotient (IQ) หมายถึง ความฉลาดทางสติปeญญา เชาวน"ไหวพริบ 
และมีความสามารถในการแก(ไขปeญหาในการทํางาน แน,นอนว,าจะต(องใช(สติปeญญาท่ีจะคิดสร(างสรรค"
งานต,างๆ ออกมา คิดหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพ แนวทางการแก(ไขปeญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน  
โดยสามารถเสริมสร(างได(โดยการเรียนรู( การฝuกอบรม การหาความรู(เพ่ิมเติมนั้นเอง 
  ๒. Emotion Quotient (EQ) หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ" มีความสามารถใน    
การระงับอารมณ" เพ่ือให(อยู,ร,วมกับผู( อ่ืนได(อย,างมีความสุข มีทักษะสร(างสรรค" มีจินตนาการ              
มีการดําเนินชีวิตอย,างเปYนสุขท้ังกายและใจ พอใจในสิ่งท่ีตนเองมี ไม,ต(องไปดูอ่ืนไกล เพียงเห็นคุณค,า
ในตนเอง เชื่อม่ัน มองโลกในแง,ดี มีอารมณ"ขัน รู(จักผ,อนคลาย มีความสงบทางจิตใจ อาจทําได(โดย
การฝuกสมาธิบ,อยๆ เพราะหากมีสมาธิแล(วก็ทําให(เกิดปeญญา ไม,ตัดสินใจอะไรด(วยอารมณ"ความรู(สึก 
ควรใช(เหตุและผลในการตัดสินใจแทน การแสดงออกด(านอารมณ"ท่ีเหมาะสม จะทําให(ทํางานได(อย,าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การแสดงออกด(านอารมณ"ได(อย,างเหมาะสม จะทําให(มีความเหมาะสมใน
การข้ึนดํารงตําแหน,งงานท่ีสูงๆข้ึนไปด(วย 
 ๓. Adversity Quotient (AQ) หมายถึง ความฉลาดในการเผชิญปeญหาหรือ
ความสามารถท่ีจะเผชิญกับความยากลําบาก เรียกว,า เปYนพฤติกรรมมุ,งผลสัมฤทธิ์ ไม,ย(อท(อต,อความ
ยากลําบาก ไม,ถอดใจอะไรง,ายๆ เปรียบเทียบได(เหมือนกับ นักไต,เขา ซ่ึงต(องเผชิญกับความ
ยากลําบากอย,างยิ่งยวดกว,าจะถึงยอดเขา โดยแบ,งเปYน ๓ กลุ,มคือ กลุ,มแรก คือประเภท ถอดใจต้ังแต,
ยังไม,ทันเริ่ม แค,เพียงเห็นความสูงของภูเขา และระยะทางอันยาวไกล ก็พาลล(มเลิกความคิดท่ีจะปCน

                                         

  ๓๖ พระไพศาล วิสาโล, การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย ", (คณะครุศาสตร" : สถาบันราชภัฎ
เชียงราย, ๒๕๔๒), หน(า ๒. 
  ๓๗ พระธรรมโกศาจารย" (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  พุทธศาสนากับปรัชญา,  (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร"
พริ้นติ้งกรุ�ป, ๒๕๓๓), หน(า ๓๑. 
  ๓๘ ศูนย"วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร"และพัฒนศาสตร" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"   
วิทยาเขตกําแพงแสน, โครงการค'ายอัจฉริยะ 6 Q : Summer Camp, [ออนไลน"]. แหล,งท่ีมา: http://crao. 
edu.kps.ku.ac.th/review_6q.html [๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙). 



๓๓ 
 
เสียแล(ว ลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ ถ(าเปYนการทํางาน คงไม,เปYนท่ีต(องการขององค"การ การทํางานใดๆ 
ก็คงไม,ถึงเปgาหมาย กลุ,มท่ีสอง ประเภทเอาสนุกเข(าว,า ตราบใดท่ียังรู(สึกสนุกอยู,ก็ยังไปต,อได(เรื่อยๆ 
แต,พอลําบากหนักๆ เข(า ทําให(หมดสนุก ก็จะเลิกล(มความต้ังใจเสียด้ือๆ กลุ,มสุดท(าย คือ นักไต,เขาตัว
จริง ท่ีสู(ไม,ถอย จะลําบากตรากตรําแค,ไหนก็ไม,หวั่น ยินดีท่ีจะทุ,มเทท้ังแรงกาย แรงใจ และสติปeญญา
เพ่ือไปให(ถึงยอดเขาให(ได( คือ บุคคลท่ีมี AQ สูงจริงๆ และเปYนคนท่ีองค"การส,วนใหญ,ต(องการ 
  ๔. Moral Quotient (MQ) หมายถึง ความฉลาดทางคุณธรรม มีความสามารถใน     
การควบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย" ความกตัญ�ู เปYนคนดี มีระเบียบวินัย การฝuกตัวเองให(
มีคุณธรรม คือ การฝuกให(มีความซ่ือสัตย"สุจริต ไม,เอาเปรียบผู(อ่ืน มีความเท่ียงตรง และมีธรรมะใน  
การทํางาน นั่นคือ อิทธิบาท ๔ ได(แก, ๑. ฉันทะ ความพอใจ รักงานท่ีทํา ๒.วิริยะ ความเพียรความ
พยายาม ๓.จิตตะ มีความเอาใจใส, เรียนรู(ในการทํางาน ๔.วิมังสา หม่ันทบทวนเอาใจใส,ต,องาน     
โดยองค"การสามารถสนับสนุนได(โดยการส,งเสริมกิจกรรมด(านคุณธรรม จริยธรรม ในองค"การ 
 ๕. Physical Quotient (PQ) หมายถึง ความฉลาดทางพลานามัยมีความม่ันใจใน      
การเคลื่อนไหว ร,างกายสมบูรณ"แข็งแรง นั่นคือการมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ"แข็งแรง การท่ีมี
ร,างกายท่ีแข็งแรง ก็เปYนพ้ืนฐานท่ีดีในการทํางาน หากร,างกายไม,พร(อมก็คงไม,สามารถทํางานได( 
สุขภาพพลานามัยจะแข็งแรงได( ก็ต(องมีเวลาออกกําลังกาย ดังจะเห็นได(ในบางองค"กร มีการจัด
กิจกรรมและพ้ืนท่ีการออกกําลังกายให(กับพนักงาน 
  ๖. Social Quotient (SQ) หมายถึง ทักษะทางสังคมการใช(ชีวิตอยู,ร,วมกับผู(อ่ืน        
เปYนเรื่องท่ีหลีกเลี่ยงไม,ได( เนื่องจากทุกๆคน ล(วนเปYนส,วนหนึ่งกับสังคม จึงต(องใช(ชีวิตอยู,กับผู(อ่ืน 
โดยเฉพาะกับสถานท่ีทํางาน ต(องพ่ึงพาอาศัย และสนับสนุนการทํางานซ่ึงกันและกัน มีการทํางานเปYน
ทีม จึงทําให(งานนั้นประสบความสําเร็จ องค"การควรให(สมาชิกในองค"การเข(าใจเรื่องการทํางานเปYน
ทีม การเข(าใจในเรื่องความแตกต,างของมนุษย" การละลายพฤติกรรมให(สมาชิกได(มีเวลาใช(ชีวิตทํา
กิจกรรมร,วมกัน ดังนั้น เพ่ือให(ได(มีคนท่ีมีศักยภาพท้ังทางร,างกาย ด(านสติปeญญา ด(านอารมณ" 
คุณธรรมจริยธรรม คนท่ีมีทักษะทางสังคม คนท่ีมุ,งม่ันทํางานเผชิญปeญหาอุปสรรคอย,างไม,ท(อถอย 
องค"การควรให(การสนับสนุน การพัฒนา IQ EQ AQ MQ SQ  และ PQ ให(ดีอย,างสมํ่าเสมอ หรือ
บุคคลอาจจะมองในแง,ของการพัฒนาตนเองให(ถึงพร(อมท้ัง 6Q เพ่ือดํารงตนให(เปYนผู(ท่ีมีความพร(อม
ในทุกๆด(าน๓๙ จากแนวคิดทางด(านจิตวิทยาท่ีได(กล,าวถึงการพัฒนาบุคลากรด(วยหลัก 6Q เพ่ือ
ความสําเร็จขององค"กร ผู(วิจัยได(วิเคราะห"แล(วพบว,า มีความสอดคล(องกับหลักภาวนา ๔ เปYนอย,าง
มาก คือ 
  ๑. Intelligence Quotient (IQ) ความฉลาดทางสติปeญญา มีความสอดคล(องกับภาวนา 
๔ ในด(านปeญญาภาวนา การเจริญปeญญา พัฒนาปeญญา การฝuกอบรมปeญญาให(รู(เข(าใจสิ่งท้ังหลาย
ตามเปYนจริง รู(เท,าทันเห็นแจ(งโลกและชีวิตตามสภาวะ   
 

                                         

  ๓๙ THAI TRAINING ZONE.COM, 6Q ท่ีองค%การต�องสนับนุน, [ออนไลน"]. แหล,งท่ีมา:
http://www.thaitrainingzone.com/HrdNewsDetail.asp?id=453 [๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙). 



๓๔ 
 
  ๒. Emotion Quotient (EQ) ความฉลาดทางอารมณ" มีความสอดคล(องกับภาวนา ๔ ใน
ด(านจิตตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝuกอบรมจิตใจ ให(เข็มแข็งม่ันคงเจริญงอกงามด(วย
คุณธรรมท้ังหลาย เช,น มีการเมตตา มีฉันทะ ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิและสดชื่นเบิกบาน      
เปYนสุขผ,องใส เปYนต(น ซ่ึงจะส,งผลต,อภาวะทางอารมณ" 
  ๓. Adversity Quotient (AQ) ความฉลาดในการเผชิญปeญหา มีความสอดคล(องกับ
ภาวนา ๔ ในด(านปeญญาภาวนา การเจริญปeญญา พัฒนาปeญญา การฝuกอบรมปeญญาให(รู(เข(าใจสิ่ง
ท้ังหลายตามเปYนจริง รู(เท,าทันเห็นแจ(งโลกและชีวิตตามสภาวะ 
  ๔. Moral Quotient (MQ) ความฉลาดทางคุณธรรม  มีความสอดคล(องกับภาวนา ๔ ใน
ด(านศีลภาวนา การเจริญศีล คุณธรรม พัฒนาความประพฤติ การฝuกอบรมศีลให(ต้ังอยู,ในระเบียบวินัย
ไม,เบียดเบียนหรือก,อความเดือดร(อนเสียหาย  
  ๕. Physical Quotient (PQ) ความฉลาดทางพลานามัย มีความสอดคล(องกับภาวนา ๔ 
ในด(านกายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย การฝuกอบรมกาย ใส,ใจดูแลสภาพแวดล(อมรอบๆตนเอง
และองค"กร การดูแลรักษาร,างกาย ชีวิตให(ปลอดภัย  
  ๖. Social Quotient (SQ) ทักษะทางสังคมการใช(ชีวิตอยู,ร,วมกับผู(อ่ืน มีความสอดคล(อง
กับภาวนา ๔ ในด(านปeญญาภาวนา การเจริญปeญญา พัฒนาปeญญา การฝuกอบรมปeญญาให(รู(เข(าใจสิ่ง
ท้ังหลายตามเปYนจริง รู(เท,าทันเห็นแจ(งโลกและชีวิตตามสภาวะ 
 
  ๒.๒.๑ ความหมายของภาวนา ๔ 
  ในทางพระพุทธศาสนาได(กล,าวถึงการพัฒนาท้ังในส,วนของสังคมและตัวมนุษย" แต,จะเน(น
ท่ีการพัฒนาคน เพราะเม่ือคนพัฒนาแล(วท้ังทางด(านร,างกายและจิตใจ จะนําไปสู,การพัฒนาชุมชน 
สังคมและเปYนการพัฒนาท่ีทําให(เกิดผลของการพัฒนาอย,างแท(จริง เปgาหมายของการพัฒนาคือ    
การปลดปล,อยตนเองให(พ(นจากความทุกข" ท้ังทางกายและทางจิตใจ โดยการให(ความสําคัญกับ
ความสุขทางจิตใจอันเกิดจากความมีอิสรภาพท่ีพ่ึงตนเองได(และความเข(มแข็งของบุคคลและสังคม   
ซ่ึงเปYนเครื่องชี้ให(เห็นระดับการพัฒนาประการหนึ่ง หลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีเปYนเครื่องพัฒนา
ทําให(เจริญทําให(เปYน ให(มีข้ึน ฝuกอบรม คือ ภาวนา ๔ ประการ  
 ๑) กายภาวนา หมายถึง การเจริญ การพัฒนากาย การฝuกอบรมกายให(รู(จักติดต,อ
เก่ียวข(องกับสิ่งท้ังหลายภายนอก ทางอินทรีย"ท้ัง ๕ ด(วยดีและปฏิบัติต,อสิ่งเหล,านั้นในทางท่ีเปYนคุณ
ไม,ให(เกิดโทษ ให(กุศลธรรมงอกงาม ให(อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ"กับสิ่งแวดล(อม
ทางกายภาพ 
 ๒) สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝuกอบรมศีลให(ต้ังอยู,ใน
ระเบียบวินัย ไม,เบียดเบียนหรือก,อความเดือดร(อนเสียหาย อยู,ร,วมกับผู(อ่ืนได(ด(วยดีเก้ือกูลแก,กัน 
  ๓) จิตตภาวนา หมายถึงการเจริญจิต พัฒนาจิต การฝuกอบรมจิตใจให(เข(มแข็งม่ันคงเจริญ
งอกงามด(วยคุณธรรมท้ังหลาย เช,น เช,น มีเมตตา กรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิและสดชื่น 
เบิกบานเปYนสุขผ,องใสเปYนต(น 



๓๕ 
 
 ๔) ปeญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปeญญา พัฒนาปeญญา การฝuกอบรมปeญญาให(รู(
เข(าใจสิ่งท้ังหลายตามเปYนจริง รู(เท,าทัน เห็นแจ(งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให(เปYนอิสระ 
ทําตนให(บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ(นจากความทุกข" แก(ไขปeญหาท่ีเกิดข้ึนได(ด(วยปeญญา๔๐  
  คําว,า “ภาวนา” ก,อนท่ีจะแปลว,า เจริญ ภาวนาถ(าแปลตามตัวอักษร แปลว,า “การทําให(
เปYนให(มี” หมายความว,าอันไหนท่ีไม,เปYน ก็ทําให(เปYนข้ึน อันไหนท่ีไม,มีก็ทําให(มีข้ึนซ่ึงหมายความเลย
ไปว,า การทําให(เพ่ิมพูนข้ึน ทําให(กล(าแข็งข้ึน แปลกันอีกความหมายหนึ่งว,า “ฝuก อบรม” คําว,า “ฝuก 
อบรม” ก็ไปใกล(กับความหมายของคําว,าสิกขา เพราะฉะนั้น สิกขากับภาวนาจึงเปYนคําท่ีใช(อย,างใกล(
เคียงกัน บางทีเหมือนกันแทนกันเลยทีเดียว นี้เปYนการโยงเข(ามาหาตัวหลักใหญ,ในการปฏิบัติทางพระ
พุทะศาสนา พระพุทธเจ(าตรัสในคําสอนของพระพุทธองค"เองเพ่ือใช( เปYนคุณสมบัติของบุคคลท,านใช( 
ว,า ภาวิตกาโย ภาวิตสีโล ภาวิตจิตโต ภาวิตปeญโญ คือคําว,า ภาวนา เวลาใช( เปYนคุณศัพท"เปYน ภาวิตะ 
ภาวิตกาโย ผู(มีกายท่ีเจริญแล(วหรือฝuกอบรมแล(ว ภาวิตสีโล ผู(มีศีลท่ีฝuก อบรมแล(วหรือเจริญแล(ว    
ภาวิตจิตโต ผู(มีจิตท่ีเจริญแล(วหรือมีจิตท่ีฝuกอบรมแล(ว ภาวิตปeญโญ ผู(มีปeญญาท่ีเจริญแล(วหรือปeญญา
ท่ีฝuกอบรมแล(ว ถ(าเปYนคํานาม ๔ อันนี้ก็คือ๔๑ 
   ๑. กายภาวนา คนเปYนภาวิตกาโย ตัวการกระทําเปYนกายภาวนา 
   ๒. ศีลภาวนา คนเปYนภาวิตสีโล ตัวกระทําเปYนศีลภาวนา 
   ๓. จิตตภาวนา คนเปYนภาวิตจิตโต ตัวกระทําเปYนจิตภาวนา 
  ๔. ปeญญาภาวนา คนเปYนภาวิตปeญโญ ตัวกระทําเปYนปeญญาภาวนา  
  ภาวนา เปYนคําในภาษาบาลี ท่ีมีรูปกิริยาศัพท"เปYน ภาเวติ มีความหมายตรงกับคําว,า   
วฑฺเฒติ ซ่ึงก็คือ วัฒนา หรือ การพัฒนา ท่ีใช ( ในภาษาไทย คําว ,า  ภาวนา ในคําสอนของ
พระพุทธศาสนา หมายถึงการทําให(มีข้ึนเปYนข้ึน, การทําให(เกิดข้ึน, การเจริญ, การบําเพ็ญ, การฝuก 
อบรม, การพัฒนาเพ่ือทําสิ่งท่ียังไม,มีให(มีข้ึน๔๒ โดยมีความหมายครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนท้ังหมดท่ี 
เปYนไปเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมภายในตน๔๓ ภาวนา ๔ ท่ีปรากฏในพระไตรป}ฎกมักแสดงในรูปท่ี        
เปYนคุณสมบัติของบุคคลผู(ได(เจริญกาย ศีล จิต และปeญญาแล(ว ดังข(อความตัวอย,างต,อไปนี้ 
 พระผู(มีพระภาคเจ(า ชื่อว,าทรงอบรมพระองค"แล(ว ทรงเปYนภาวิตัตต" หรือพระองค"ท่ีทรง
เจริญหรือพัฒนาแล(ว เปYนอย,างไร คือ พระผู(มีพระภาคเจ(าทรงอบรมพระวรกาย อบรมศีล อบรมจิตใจ 
อบรมปeญญา (ขยายความต,อไปอีกว,าทรงเจริญโพธิปeกขิยธรรม ๓๗ ประการแล(ว)๔๔ 
 ดังนั้นความหมายของภาวนา ๔ คือ การเจริญ การพัฒนา ท้ังทางด(านสมถะและวิปeสสนา 
เพ่ือให(มีผลปรากฏ เช,น มีบุคลิกภาพ ภาพลักษณ"ภายนอก และคุณธรรมภายในตนท่ีดีข้ึน การพัฒนา

                                         

  ๔๐ พระธรรมป}ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, พิมพ"ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ
ธรรม, ๒๕๔๓), หน(า ๘๑-๘๒. 
  ๔๑ พระธรรมป}ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 
๒๕๔๐), หน(า ๕๑. 
  ๔๒ พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), หน(า ๓๗๑. 
  ๔๓ พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ. ปยุตฺโต), หลักแม'บทของการพัฒนาตน, พิมพ"ครั้งท่ี ๑๕, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน(า ๑๐, ๑๕ 
  ๔๔ ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๘/๑๑๕. 



๓๖ 
 
ตามความหมายของพระพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา หมายถึง การทําให(เปYนให(มีข้ึน, การฝuกอบรม,    
การพัฒนา ซ่ึงมีการพัฒนาอยู, ๔ ประเภทคือ 
  ๑) กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝuกอบรม ให(รู(จักติดต,อเก่ียวกับสิ่ง
ท้ังหลายภายนอกทางอินทรีย"ท้ังห(าด(วยดี และปฏิบัติต,อสิ่งเหล,านั้นในทางท่ีเปYนคุณ มิให(เกิดโทษให(
กุศลธรรมงอกงาม ให(อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ"กับสิ่งแวดล(อมทางกายภาพ 
   ๒) ศีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝuกอบรมศีลให(ต้ังอยู,ใน
ระเบียบวินัยไม,เบียดเบียนหรือก,อความเดือดร(อนเสียหาย อยู,ร,วมกันกับผู(อ่ืนได(ด(วยดีเก้ือกูลแก,กัน 
  ๓) จิตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝuกอบรมจิตใจ ให(เข็มแข็งม่ันคงเจริญ
งอกงามด(วยคุณธรรมท้ังหลาย เช,น มีการเมตตา มีฉันทะ ขยันหม่ันเพียร อดทน มีสมาธิและสดชื่น
เบิกบาน เปYนสุขผ,องใส เปYนต(น 
  ๔) ปeญญาภาวนา คือ การเจริญปeญญา พัฒนาปeญญา การฝuกอบรมปeญญาให(รู(เข(าใจ
สิ่งท้ังหลายตามเปYนจริง รู(เท,าทันเห็นแจ(งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําให(เปYนอิสระทําตนให(
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ(นจากความทุกข" แก(ไขปeญหาท่ีเกิดข้ึนได(ด(วยปeญญาความหมายการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย"ตามแนวพระพุทธศาสนานั้นต(องพัฒนาร,วมกันหลายอย,างเช,น การพัฒนากาย
การพัฒนาจิต การพัฒนาปeญญา เข(าด(วยกันจึงจะเปYนการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยไม,เน(นอย,างใดอย,าง
หนึ่ง๔๕  
 การพัฒนา ตรงกับคําว,า “ภาวนา” หมายถึงการทําให(เจริญงอกงาม (ตรงกับภาษาอังกฤษ
ว,า Development) หากพิจารณาจากรากศัพท" คําว,า พัฒนามาจากภาษาบาลีว,า วัฒนะ หรือวัฒนาคํานี้
หมายถึงความเจริญก(าวหน(า หรือภาวะยืนยาวนานเช,น คําว,า อายุวัฒนะ หมายถึงทําให(อายุยืนนาน 
หมายรวมถึงความเปYนผู(มีสุขภาพแข็งแรงดีไม,มีโรค ภัยไข(เจ็บ มาเบียดเบียนและนอกจากนี้คําว,า วัฒนะ 
หมายถึงรกรุงรังไม,มีระเบียบเลยก็ได( เช,น คําว,า โลกวัฑฒโน หมายถึงเปYนคนรกโลกเปYนสิ่ง/เปYนคนท่ีโลก
ไม,ต(องการ อย,างไรก็ตามคําว,า การพัฒนา ในท่ีนี้เปYนคําท่ีกําหนดให(มีคุณค,าและตามหลักการของ
พระพุทธศาสนาการพัฒนาจะต(องดําเนินไปพร(อมๆ กัน ๔ ทาง คือการพัฒนาทางด(านกายภาพ         
การพัฒนาศีลธรรมและ/หรือการพัฒนาสังคม การพัฒนาทางด(านจิตใจและการพัฒนาทางด(านปeญญา 
นอกจากนี้พระพุทธศาสนาพิจารณาว,า การพัฒนา เปYนกระบวนการพยายามท่ีจะดําเนินการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง รักษาสิ่งท่ีดีให(คงอยู, ซ่ึงสามารถนํามาใช(ประโยชน"ใน   การเปลี่ยนแปลงฟ¢£นฟูและ
ปรับปรุงท้ังตนเองและสังคมรอบข(างให(ดีข้ึนและมีความหมายมากยิ่งข้ึน แต,ความสําเร็จหรือความ
ล(มเหลวในกระบวนการพัฒนาข้ึนอยู,กับบุคคลเปYนส,วนสําคัญ๔๖ 
  จากการท่ีนักวิชาการได(ให(ความหมายเก่ียวกับภาวนา ๔ สามารถสรุปได(ว,า ภาวนา ๔ 
คือ การทําให(ตนเอง หรือองค"กร หรือสังคม ประเทศชาติเจริญงอกงาม โดยยึดหลักการพัฒนาทาง
พระพุทธศาสนา ๔ ด(านได(แก, การอบรมพัฒนาด(ายกายภาพ (กายภาวนา) การอบรมพัฒนา       

                                         

  ๔๕ พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ"ครั้ง ๓๑, (กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพ พระธรรมป}ฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๙), หน(า ๓๗๑. 
  ๔๖ จํานงค" อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร%, พิมพ"ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ"มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร", ๒๕๔๘), หน(า ๑๑๗-๑๑๘. 



๓๗ 
 
ความประพฤติศีลธรรม, การพัฒนาระเบียบวินัย พัฒนาสังคม (สีลภาวนา) การอบรมพัฒนาจิตใจ  
(จิตตภาวนา) และการอบรมพัฒนาปeญญา (ปeญญาภาวนา)  
 
ตารางท่ี ๒.๘ แสดงความหมายของภาวนา ๔   

นักวิชาการหรือแหล'งข�อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมป}ฎก (ประยุทธ" ปยุตฺโต), 
(๒๕๔๓, หน(า ๘๑-๘๒) 

๑) กายภาวนา การเจริญ การพัฒนากาย  
๒) สีลภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ  
๓) จิตตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต  
๔) ปeญญาภาวนา การเจริญปeญญา พัฒนาปeญญา  

ศูนย"วิ จั ยและบริการวิชาการ คณะ
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร" แ ล ะ พั ฒ น ศ า ส ต ร" 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" วิทยาเขต
กําแพงแสน, โครงการค,ายอัจฉริยะ 6 
Q : Summer Camp, [ออนไลน"].  
แหล,งท่ีมา : http://crao.edu.kps.ku. 
ac.th/review_6q.html  [๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙). 

การพัฒนา 6Q  
๑) IQ ความฉลาดทางสติปeญญา (ปeญญาภาวนา) 
๒) EQ ความฉลาดทางอารมณ" (จิตตภาวนา) 
๓) AQ ความฉลาดในการเผชิญปeญหา (ปeญญาภาวนา) 
๔) MQ ความฉลาดทางคุณธรรม (ศีลภาวนา) 
๕) PQ ความฉลาดทางพลานามัย (กายภาวนา) 
๖) SQ ทักษะทางสังคมการใช(ชีวิตอยู,ร,วมกับผู(อ่ืน 
(ปeญญาภาวนา) 

พระไตรป}ฎ ขุ.จู. (ไทย)  
๓๐/๑๘/๑๑๕. 

อบรมศีล อบรมจิตใจ อบรมปeญญา 

จํานงค" อดิวัฒนสิทธิ์ 
(๒๕๔๘, หน(า ๑๑๗-๑๑๘) 
 

ภาวนา แปลว,า การทําให(เจริญงอกงาม 
การพัฒนา ๔ ทาง คือ 
๑) การพัฒนาทางด(านกายภาพ  
๒) การพัฒนาศีลธรรมและ/หรือการพัฒนาสังคม  
๓) การพัฒนาทางด(านจิตใจ 
๔) การพัฒนาทางด(านปeญญา 

 
 ๒.๒.๒ กระบวนการเก่ียวกับหลักภาวนา ๔ 
  ภาวนา ๔ หมายถึง การเจริญ, การทําให(เปYนให(มีข้ึน, การฝuกอบรม, การพัฒนา   
   ๒.๒.๒.๑ กายภาวนา การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝuกอบรมกาย ให(รู(จักติดต,อ
เก่ียวข(องกับสิ่งท้ังหลายภายนอกทางอินทรีย"ท้ังห(าด(วยดี และปฏิบัติต,อสิ่งเหล,านั้นในทางท่ีเปYนคุณ 
มิให(เกิดโทษ ให(กุศลธรรมงอกงาม ให(อกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความสัมพันธ"กับสิ่งแวดล(อม
ทางกายภาพ 
   ๒.๒.๒.๒ สีลภาวนา การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝuกอบรมศีล ให(ต้ังอยู,
ในระเบียบวินัย ไม,เบียดเบียนหรือก,อความเดือดร(อนเสียหาย อยู,ร,วมกับผู(อ่ืนได(ด(วยดี เก้ือกูลแก,กัน  



๓๘ 
 
   ๒.๒.๒.๓ จิตตภาวนา การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝuกอบรมจิตใจ ให(เข(มแข็งม่ันคง
เจริญงอก งามด(วยคุณธรรมท้ังหลาย เช,น มีเมตตากรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น
เบิกบานเปYนสุขผ,องใส เปYนต(น  
   ๒.๒.๒.๔ ปeญญาภาวนา การเจริญปeญญา, พัฒนาปeญญา, การฝuกอบรมปeญญา ให(รู(
เข(าใจสิ่งท้ังหลายตามเปYนจริง รู(เท,าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให(เปYนอิสระ    
ทําตนให(บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ(นจากความทุกข" แก(ไขปeญหาท่ีเกิดข้ึนได(ด(วยปeญญา๔๗ 
 
 ๒.๒.๓ กายภาวนา 
  ผู(วิจัยเองได(ศึกษาค(นคว(าหาข(อมูลจากพระไตรป}ฎก อรรถกถา ฎีกาเปYนรวมถึงเอกสาร
และงานวิจัยของผู(มีองค"ความรู(ทางด(านพระพุทธศาสนาแล(วนําเอาหลักธรรมมาสังเคราะห"จําแนก
งานวิจัย พบว,ามีพุทธธรรมท่ีสอดคล(องกับภาวนา ๔ ด(านกายภาวนา ได(แก, มงคล ๓๘ ประการ ข(อท่ี 
๑ ,ข(อท่ี ๒, ข(อท่ี ๔ มีรายละเอียดดังนี้ 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย"ให(ความสําคัญกับการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ      
การจัดการผลประโยชน"ตอบแทน แรงงานสัมพันธ" การฝuกอบรมและพัฒนารวมถึงการดูแลด(าน
สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน อาจกล,าวได(ว,างานด(านการจัดการทรัพยากรมนุษย"ต(อง
อาศัยความรู( ความสามารถและจริยธรรมอย,างเต็มท่ีเพ่ือสร(างจุดเด,นและความเข(มแข็งในแต,ละ
องค"การเม่ือเทียบกับคู,แข,งขันและสามารถยกสถานะขององค"การให(เหนือกว,าคู,แข,งขันและการได(รับ
การยอมรับ๔๘ 
  นักวิชาการท่ีได(ศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้ ได(กล,าวถึงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย"เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะว,า บุคลากรจะมีคุณภาพด(วยด(วยเหตุปeจจัย ๘ ประการ คือ ๑.คุณภาพทรัพยากร
มนุษย"เริ่มจากสถาบันครอบครัว ๒.คุณภาพทรัพยากรมนุษย"เกิดจากการศึกษา ๓.คุณภาพทรัพยากร
มนุษย"เกิดจากการฝuกอบรม ๔.คุณภาพทรัพยากรมนุษย"เกิดจากการมีสุขภาพอนามัยและโภชนาการท่ี
ดี ๕.การอพยพเปYนการเพ่ิมคุณภาพทรัพยากร ๖.ข,าวสารเก่ียวกับตลาดแรงงาน ๗.คุณภาพทรัพยากร
มนุษย"เกิดจากประสบการณ"ในการทํางาน ๘.คุณภาพทรัพยากรมนุษย"ข้ึนอยู,กับสภาวะสิ่งแวดล(อม๔๙   
  โดยเฉพาะอย,างยิ่งในข(อท่ี ๑ และ ข(อท่ี ๔ ได(กล,าวถึงการพัฒนาสมรรถนะทางกาย     
ซ่ึงสอดคล(องกับหลักกายภาวนา คือ การดูแลสุขภาพอนามัย ดูแลร,างกายตนเองให(ดี และรวมถึง
สภาพแวดล(อมในสถานท่ีทํางาน และครอบครัว ซ่ึงสิ่งเหล,านี้ส,งผลต,อการพัฒนาสมรรถนะดังท่ีว,า 
คุณภาพทรัพยากรมนุษย"เริ่มจากสถาบันครอบครัวคุณภาพทรัพยากรมนุษย"เกิดจากการมีสุขภาพ
อนามัยและโภชนาการท่ีดี (Health and nutrition) จิตใจและร,างกายมีความสัมพันธ"กัน เวลา
เจ็บปsวยไม,สบาย จะรู(สึกหงุดหงิด ไม,อยากจะทํางานหรือแม(แต,ทํางานก็ไม,ได(ผลเต็มท่ี ในทํานอง
เดียวกัน หากเปYนนักเรียนหรือนักศึกษาถ(าสุขภาพไม,ดี ก็ไม,สามารถจะรับการศึกษาได(เต็มท่ี การเรียน
                                         

  ๔๗ พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร% ฉบับประมวลธรรม, หน(า ๗๐-๗๑. 
  ๔๘ อนิวัช แก(วจํานงค", การจัดการทรัพยากรมนุษย%, (สงขลา : บริษัทนําศิลป¤โฆษณา จํากัด, ๒๕๕๔), 
หน(า ๙. 
  ๔๙ บุญคง หันจางสิทธ์ิ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย%, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๐), หน(า ๒๕. 



๓๙ 
 
ก็จะไม,ได(ผลเท,าท่ีควร ความรู( ความสามารถ หรือคุณภาพของทรัพยากรมนุษย"ท่ีควรจะได(รับเต็มก็
ได(รับน(อยกว,าปกติ นักเศรษฐศาสตร"จึงมองว,า การลงทุนในสุขภาพอนามัยจึงเปYนการลงทุนร,วมกับ
การลงทุนในการศึกษา สุขภาพดีเรียนย,อมได(ผลดีและในทางกลับกัน บุคคลท่ีได(รับการศึกษาดี     
ย,อมรู(จักรักษาสุขภาพอนามัยของตนมากกว,าบุคคลท่ีด(อยการศึกษา มารดาท่ีมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
บุตรในครรภ"ย,อมจะสมบูรณ" ฉะนั้น ค,าใช(จ,ายในการบํารุงสุขภาพอนามัย หรือโภชนาการท่ีดีมี     
การปgองกันและรักษาสุขภาพเวลาเจ็บปsวย ทําให(เปYนทรัพยากรมนุษย"ท่ีมีคุณภาพหรือมีคุณค,าใน
สังคม๕๐ 
 องค"ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย"พบว,า สอดคล(องกับหลักกายภาวนาอย,าง
ยิ่ง คือ บุคคลประกอบด(วยองค"ประกอบหลายด(าน ซ่ึงความสําคัญของแต,ละองค"ประกอบ ทําให(ต(องมี
การพัฒนาเกิดข้ึนพร(อมๆ กัน ได(แก, ๑. องค"ประกอบทางร,างกาย หมายถึง รูปร,างหน(าตาการ
แสดงออกด(วย สีหน(าท,าทาง น้ําเสียงในการเจรจาและการสื่อความหมาย การแต,งกาย การรักษา
ความสะอาดของร,างกาย รวมไปถึงสุขภาพและสุขอนามัยของร,างกาย ๒. องค"ประกอบทางด(านจิตใจ 
หมายถึง สภาพของจิตท่ีมีความรู(สึกท่ีดีต,อตนเองและสิ่งแวดล(อม มีความสงบเยือกเย็น มีคุณธรรม
และมีความยุติธรรม เปYนต(น ๓. องค"ประกอบทางด(านอารมณ" หมายถึง ความสามารถในการควบคุม
ความรู(สึกและการแสดงออกซ่ึงเปYนหลักสําคัญในการพัฒนาตน เช,น ไม,แสดงอาการทางอารมณ"อย,าง
รุนแรงจนเกินไป ฝuกการควบคุมอารมณ"ท่ีเปYนโทษต,อตนเองและผู(อ่ืน๕๑ จากการสังเกตพบว,าการใส,ใจ
ดูแลเรื่องสมรรถภาพสุขภาพร,างกายให(ดี ให(อยู,รอดปลอดภัย แข็งแรง ไร(โรคาพาธ มีสุขภาพทาง
อารมณ"ท่ีดีปราศจากอารมณ"ขุ,นมัวท่ีจะทําให(ร,างกายเจ็บปsวย การมีสุขภาพจิตใจอ,อนโยน สงบเยือก
เย็น เปYนต(นจะมีผลต,อสุขภาพร,างกายท้ังสิ้น หากมีอารมณ"ดี จิตใจดีก็ทําให(ร,างกายดีไปด(วย และการ
มีร,างกายท่ีดีก็ทําให(เกิดการพัฒนาสมรรถนะดีไปด(วย 
  ด(วยเหตุผลดังกล,าวมานั้น ผู(วิจัยขอเสนอพุทธธรรมท่ีเปYนหลักปฏิบัติในการจะทําให(เกิด
สมรรถนะสุขภาพร,างกายอยู,รอดปลอดภัย เกิดความร,มเย็นในชีวิต ส,งผลดีต,อการพัฒนาสมรรถนะ
ด(านกายภาวนาด(วย ซ่ึงมีความสําคัญไม,น(อยกว,าการดูแลเรื่องโภชนาการ อนามัยและสิ่งแวดล(อมซ่ึง
หากมีการดูแลเรื่องโภชนาการ และอนามัยดีเพียงไรก็ตาม แต,หากไม,มีพุทธธรรมสําหรับประพฤติท่ี
เชื่อมโยงกับด(านกายภาวนาแล(ว ก็อาจจะทําให(เกิดปeญหาเรื่องสุขภาพร,างกาย ความปลอดภัยในชีวิต 
และรวมถึงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลได( 
  มงคล๕๒  หมายถึง สิ่งท่ีทําให(มีโชคดี, ธรรมอันนํามาซ่ึงความสุขความเจริญ เรียกเต็มว,า 
อุดมมงคล คือมงคลอันสูงสุด พบว,ามีความสอดคล(องกับภาวนา ๔ ด(านกายภาวนา คือ “๑) อเสวนา 
จ พาลานํ ไม,คบคนพาล ๒) ปณฺฑิตาน�ฺจ เสวนา คบบัณฑิต ๔) ปฏิรูปเทสวาโส จ อยู,ในปฏิรูปเทศ, 
อยู,ในถ่ินมีสิ่งแวดล(อมดี”๕๓ มงคลข(อท่ี ๑ ไม,คบคนพาล คือ การหลีกเลี่ยงไม,คบค(าสมาคมกับบุคคลท่ี
มีอุปนิสัยสันดานท่ีจะก,อให(เกิดความขัดแย(ง เช,น คนข้ีอิจฉาตาร(อน คนเจ(าโทสะ คนขาดข(อมูลท่ีเปYน
                                         

  ๕๐ เรื่องเดียวกัน, หน(า ๒๕. 
  ๕๑ รุ,งฤดี กิจควร, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย%คืออะไร : พัฒนาทําไม ทําไมต�องพัฒนา, [ออนไลน"]. 
แหล,งท่ีมา: http://joomla.ru.ac.th/hrd/Journal/vol_1No_1/ rungredee.pdf [๑ มกราคม ๒๕๕๙]. 
 ๕๒ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑-๑๓/๖-๘. 
 ๕๓ พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน% ฉบับประมวลธรรม, หน(า ๒๗๔-๒๗๕. 



๔๐ 
 
จริงโดยการพูดยุยง โดยการกระทําของคนๆ นั้น หรือการไม,ฟeงความข(างเดียว อันจะทําให(การ
ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความขัดแย(งกันได( มงคลข(อท่ี ๒ คบบัณฑิต คือ การคบหาผู(รู( ผู(เชี่ยวชาญ 
ผู(ทรงคุณวุฒิ คนขยันขันแข็ง คนมีข(อมูลรอบรู(ในเรื่องต,างๆ ในการท่ีจะชี้แนวทางในการให(ความ
ขัดแย(งหมดไป มงคลข(อท่ี ๔ อยู,ในปฏิรูปเทศ คือ การอยู,ในถ่ินมีสิ่งแวดล(อมดี อยู,ในองค"กร หรือสังคม 
ท่ีมีหลักธรรมปฏิบัติ มีกฎเกณฑ" มีระเบียบ สมาชิกในสังคมนั้นก็รักษากติกาบ(านเมืองไม,มีความขัดแย(ง
วุ,นวาย๕๔  
 สรุปแนวคิดเก่ียวกับเรื่องมงคล ได(ว,า มงคลข(อท่ี ๑ ไม,คบคนพาล เปYนหลักของการรักษา
ตนเองให(ปลอดภัยจากภัยอันตรายท้ังหลายท้ังปวง เพราะการคบค(ากับบุคคลท่ีเปYนอันตราย เม่ือคบค(า
เสวนา ร,วมงานใช(ชีวิตอยู,ใกล(ด(วย ย,อมทําให(มีภัยต,อชีวิตต,อตนเองได( ส,วนมงคลข(อท่ี ๒ การคบบัณฑิต 
นักปราชญ"จะเปYนเหตุนํามาซ่ึงความสุขความเจริญ การได(อยู,ใกล( ได(คบ ได(สนทนากับผู(รู( ย,อมเปYนผลดี
คือได(แนวคิดแนวทาง ได(นักปราชญ"ชี้แนะพร่ําสอน มีอานิสงส"ดีต,ออัตตภาวะ สุขภาพร,างกาย ทําให(ไม,
หลงทางผิดประพฤติผิด จะประพฤติก็ถูกต(อง พูดถูกต(อง คิดถูกต(อง ส,วนมงคลข(อท่ี ๔ อยู,ในปฏิรูปเทศ 
คือ การอยู,ในถ่ินท่ีมีสิ่งแวดล(อมดี อยู,ในองค"กร หรือสังคมท่ีมีหลักธรรมปฏิบัติ มีกฎเกณฑ"อยู,ในศีลธรรม 
จะทําให(เกิดความปลอดภัย ในมงคลท่ียกกล,าวมาข(างต(น เปYนหลักดําเนินชีวิตท่ีบุคคลประพฤติแล(วทําให(
ชีวิตมีแต,ความสวัสดีมีโชค ปลอดภัย ส,งผลให(มีคุณภาพชีวิตยืนยาว และเปYนปeจจัยส,งผลต,อการพัฒนา
สมรรถนะให(มีประสิทธิภาพด(วย เพราะสมรรถนะท่ีดีย,อมอยู,ในร,างกายท่ีมีสุขภาพดีและปลอดภัย 
 สรุปภาวนา ๔ ด(านกายภาวนา ได(ว,า การพัฒนาสมรรถนะนั้นให(ความสําคัญกับ       
การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การฝuกอบรมและการพัฒนา รวมถึงสภาพแวดล(อมการทํางาน 
การดูแลด(านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรด(วย บุคลากรจะมีคุณภาพด(วยด(วย
หลายเหตุปeจจัย และหนึ่งในปeจจัยท่ีสําคัญยิ่ง คือ คุณภาพบุคลากรเกิดจากการมีสุขภาพอนามัยและ
โภชนาการท่ีดี สภาพแวดล(อมท่ีดี สมรรถนะท่ีดีจะมีอยู,ในร,างกายท่ีมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน จิตใจและร,างกาย อารมณ"มีความสัมพันธ"กัน การพัฒนาสมรรถนะให(เกิดผลมี
ประสิทธิภาพนั้น ต(องมีหลักมงคล โดยการไม,คบคนพาล คบหาคนเก,งคนดี อยู,ในสภาวะแวดล(อมท่ีดี 
การปรับปรุงสภาพแวดล(อมในการทํางานให(ดี เปYนอยู,ท่ีดีก็จะเปYนการพัฒนาสมรรถนะด(านกายภาวนา 
 
 
 
 
 

                                         

  ๕๔ คณะนิสิตปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร" รุ,นท่ี ๓ (วัดศรีสุดาราม),   
"รักผูกพัน สมานฉันท"ด(วยเบญจศีล : ศึกษาการขับเคลื่อนโครงการหมู,บ(าน", รายงานวิจัย, หลักสูตรปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร", (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน(า ๑๐๑-๑๐๒. 
  
 
 



๔๑ 
 
ตารางท่ี ๒.๙ แสดงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามหลักภาวนา ๔ ด(านกายภาวนา  

นักวิชาการหรือแหล'งข�อมูล แนวคิดหลัก 
บุญคง หันจางสิทธิ์,  
(๒๕๔๐, หน(า ๒๕) 
 

บุคลากรจะมีคุณภาพด(วยด(วยเหตุปeจจัย ๘ ประการ คือ  
๑) เริ่มจากสถาบันครอบครัว  
๒) เกิดจากการศึกษา  
๓) เกิดจากการฝuกอบรม  
๔) เกิดจากการมีสุขภาพอนามัยและโภชนาการดี  
๕) การอพยพเปYนการเพ่ิมคุณภาพทรัพยากร  
๖) ข,าวสารเก่ียวกับตลาดแรงงาน  
๗) เกิดจากประสบการณ"ในการทํางาน  
๘) ข้ึนอยู,กับสภาวะสิ่งแวดล(อม 

บุญคง หันจางสิทธิ์, 
(๒๕๔๐, หน(า ๒๕) 

คุณภาพทรัพยากรมนุษย"เกิดจากการมีสุขภาพอนามัย
และโภชนาการท่ีดี  

รุ,งฤดี กิจควร, 
(๒๕๕๓, http://joomla.ru.ac.th/ 
hrd/Journal/vol_1No_1/ 
rungredee.pdf) 
 

องค"ประกอบการพัฒนาสมรรถนะ 
๑) ร,างกาย คือ รูปร,างหน(าตาการแสดงออกด(วยสีหน(า
ท,าทาง น้ําเสียงในการเจรจาและการสื่อความหมาย การ
แต,งกาย การรักษาความสะอาดร,างกายรวมถึงสุขภาพ
และสุขอนามัยร,างกาย 
๒) จิตใจ คือ มีความรู(สึกท่ีดีต,อตนเองและสิ่งแวดล(อม   
๓) อารมณ" คือ ความสามารถในการควบคุมความรู(สึก
และการแสดงออก  

พระไตรป}ฎก ขุ.ขุ. (ไทย),  
๒๕/๑-๑๓/๖-๘. 

มงคล ๓๘ ประการ คือ สิ่งท่ีทําให(มีโชคดี, ธรรมอันนํามา
ซ่ึงความสุขความเจริญ เรียกเต็มว,า อุดมมงคล คือ มงคล
อันสูงสุด 

พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ. ปยุตฺโต),  
พจนานุกรมพุทธศาสน" ฉบับประมวล
ธรรม, (๒๕๕๙, หน(า ๒๗๔-๒๗๗)   

๑) การไม,คบคนพาล   
๒) การคบบัณฑิต  
๓) การอยู,ในปฏิรูปเทศ, อยู,ในถ่ินมีสิ่งแวดล(อมดี   

คณะนิสิตปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร" 
รุ,นท่ี ๓ (วัดศรีสุดาราม), 
(๒๕๕๗, หน(า ๑๐๑-๑๐๒. 

มงคลข(อ ๑ การไม,คบค(าสมาคมกับคนไม,ดี 
มงคลข(อ ๒ การคบหาผู(รู(   
มงคลข(อ ๔ การอยู,ในถ่ินมีสิ่งแวดล(อมดี  
 

 

 

 



๔๒ 
 

๒.๒.๔. ศีลภาวนา 

ผู(วิจัยได(ศึกษาค(นคว(าหาข(อมูล พบว,ามีหลักพุทธธรรมท่ีสอดคล(องกับหลักศีลภาวนา 
ได(แก, ศีล ๕ มงคลข(อท่ี ๙,ข(อท่ี ๑๖, ข(อท่ี ๑๘ และข(อท่ี ๑๙ มีรายละเอียดดังนี้    

ศีลเปYนข(อปฏิบัติในการเว(นจากความชั่ว ข(อปฏิบัติในการ ฝuกกายวาจาให(ดียิ่งข้ึน        
ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ๕๕ เปYนเครื่องสําหรับควบคุมกายและวาจาให(ต้ังอยู ,ในความดีงาม    
การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ปกติมารยาทท่ีสะอาดปราศจากโทษ๕๖  เพราะ “ศีล” เปYนสิ่งสําคัญท่ีควร
จะมีก,อน เพราะศีลเปYนเบ้ืองต(นแห,งความดีงาม เปYนท่ีพ่ึงเบ้ืองต(น เปYนมารดาแห,งกัลยาณธรรมและเปYน    
บ,อเกิดแห,งกุศลธรรม ท้ังปวง คําว,า ศีล แปลว,า ปรกติ สิ่งไรเปYนปรกติสิ่งนั้นย,อมไม,มีโทษ อย,างบ(านเมือง
สงบเปYนปรกติ หมายความว,า ปราศจากภัยจากภายในและภายนอก คนมีความปรกติภายในตนคือ ไม,มีภัย
เบียดเบียน มีอาหารเครื่องนุ,งห,มท่ีอยู,อาศัย เปYนปรกติ คนท่ีอยู,ร,วมกันไม,เบียดเบียน ก,อทุกข"แก,กัน คือ  
ไม,ฆ,ากัน ไม,ทําร(ายกัน ไม,ลักฉ(อแย,งชิงกัน ไม,ลักลอบทําชู (กัน ไม,ข้ีปดหลอกลวงกัน ไม,ข้ีเมาก,อความ 
รําคาญทะเลาะวิวาทกัน ในครอบครัวนั้นก็อยู เปYนปรกติไม,มีใครเดือดร(อนลําบากทุกข"ยาก คําว,าปรกตินี้ 
หมายถึง ความเรียบร(อยภายในตัวบุคคลแต,ละคนและท้ังหมู,คณะท่ีอยู,ร,วมกัน ปรกตินี้มาจากภาษาบาลี 
คือ ศีล๕๗ คําว,า เบญจ (บาลีว,า ป� ฺจ) แปล ว,า ห(า ศีล แปลว,า ปกติ คือความปกติเรียบร(อยแห,งกาย วาจา 
แปลรวม ว,า ปกติห(าอย,างเปYนหลักปฏิบัติสําหรับขจัดความชั่วทางกายและทางวาจา ศีล ๕ หรือ เบญจศีล 
คือ ความประพฤติชอบทางกายและวาจา เปYนข(อปฏิบัติในการเว(นจากความชั่ว ๕ ประการนี้ คือ 
 ๑. เว(นจากการปลงชีวิต เว(นจากการฆ,าการประทุษร(ายกัน 
 ๒. เว(นจากการลักขโมย โกง ละเมิดกรรมสิทธิ์ ทําลายทรัพย"สิน 
 ๓. เว(นจากการประพฤติผิดในกาม การล,วงละเมิดสิ่งท่ีผู(อ่ืนรักใคร,หวงแหน 
 ๔. เว(นจากการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง 
 ๕. เว(นจากน้ําเมา คือ สุราเมรัยและสิ่งเสพติดให(โทษอันเปYนท่ีต้ังแห,งความประมาท๕๘ 
 ศีลข้ันพ้ืนฐานสําหรับมนุษย" ได(แก, ศีล ๕ มีสาระมุ,งไปเพ่ือการไม,เบียดเบียน ซ่ึงเปYนข้ัน
เริ่มต(นของการสร(างสภาพแวดล(อมทางสังคมท่ีเก้ือกูลศีล ต,อจากนั้นจะเปYนการเน(นการเก้ือกูลสิ่ง
แวดล(อมและความเปYนอยู,ส,วนตัวและการฝuกหัดขัดเกลา (กิเลส) ตนเอง การรักษาศีลมีเปgาหมายหลัก 
๒ ประการ คือ ขัดเกลากิเลสพัฒนาตนเองให(เปYนคนดีสามารถอยู,ร,วมกันในสังคมได(อย,างสันติสุขและ
เพ่ือเก้ือกูลประโยชน"ต,อผู(อ่ืนและต,อสังคม๕๙ ซ่ึงพระพุทธเจ(าตรัสว,า ศีลสมบัติของบุคคลผู(มีศีลสม
ด(วยศีลมีอานิสงส" ๕ ประการ คือ 
 

                                         

 ๕๕ พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร% ฉบับประมวลธรรม, หน(า ๑๗๕. 
  ๕๖ สุชีพ ปุญญานุภาพ, พจนานุกรมศัพท%พุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ, พิมพ"ครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ"มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน(า ๒๖๒. 
  ๕๗ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏ§ฐายีมหาเถร), ธรรมคดี, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท อมรินทร"พริ้นติ้งแอนด"พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๖), หน(า ๖. 
  ๕๘ พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน% ฉบับประมวลธรรม, หน(า ๒๓๘. 
  ๕๙ พระเมธีวราภรณ" (สุทัศน" วรทสฺสี), เบญจศีลเบญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย", หน(า ๔๒-๔๓. 



๔๓ 
 
 ๑. บุคคลผู(มีศีลย,อมมีโภคทรัพย"เปYนอันมาก  
 ๒. กิตติศัพท"อันดีงามของบุคคลผู(มีศีลย,อมขจรไป  
 ๓. บุคคลผู(มีศีลจะเข(าไปยังบริษัทใดย,อมแกล(วกล(าไม,เก(อเขิน  
 ๔. บุคคลผู(มีศีลย,อมไม,หลงลืมสติในเวลาตาย 
 ๕. บุคคลผู(มีศีลหลังจากตายแล(วย,อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค๖๐ 
 นอกจากนี้ พระพุทธองค"ยังทรงแสดงอานิสงส"ไว(ในท่ีหลายแห,งว,า ผู (หวังความรักใคร,       
ความสรรเสริญจากบัณฑิตท้ังหลาย ควรทําศีลให(สมบูรณ" ศีลเปYนท่ีพ่ึงของผู (ประพฤติพรหมจรรย"ใน
พระพุทธศาสนา บุคคลแม(จะงดงามด(วยเครื่องประดับอันมีค,าก็ยังไม,งามเท,าบุคคลผู(มีศีลประดับกายใจ    
ผู(มีศีลย,อมติเตียนตนเองไม,ได( ผู(รู(ท้ังหลายใคร,ครวญแล(วย,อมสรรเสริญ เม่ือพิจารณาถึงความประพฤติของ
ตนย,อมเกิดความปCติยินดีปลื้มใจทุกเม่ือ ศีลจึงเปYนรากฐานแห,งคุณความดีท้ังหลายและกําจัดความชั่วท้ัง
ปวง กล,าวโดยสรุป อานิสงส"ของการประพฤติศีล ๕ ประมวลได(ดังนี้ 
 ๑. เปYนท่ีชอบใจของเทวดาและมนุษย"ท้ังหลาย 
 ๒. เปYนผู(ไม,ทําชีวิตให(เดือดร(อนเสียหาย 
 ๓. เปYนสมาชิกท่ีดีในสังคมและเปYนแบบอย,างท่ีดีแก,ผู(อ่ืน  
 ๔. เปYนสมาชิกท่ีมีคุณภาพของสังคม  
 ๕. เปYนผู(มีความแกล(วกล(าในสังคม 
 ๖. เปYนท่ีเคารพยกย,องและนับถือของสังคม  
 ๗. เปYนผู(นําท่ีดีในสังคม 
 ๘. เปYนผู(ไม,หลงลืมสติจนถึงวาระสุดท(าย (ไม,หลงเวลาตาย) 
 ๙. เปYนต(นเหตุให(บรรลุคุณธรรมวิเศษ มีพระโสดาบัน เปYนต(น 
 ๑๐. เปYนผู(ควรแก,การนับถือบูชา หลังจากสิ้นชีวิตไปแล(ว 
 ๑๑. เปYนผู(นอนเปYนสุขไม,ฝeนร(าย๖๑ 
 สรุปแนวคิดเก่ียวกับศีล ๕ ได(ว,า คือ หลักการไม,ละเมิดสิทธิของผู(อ่ืน การเคารพและอยู,ใน
กฎระเบียบ วินัย กติกาของสังคม องค"กร การปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจา การรักษาระเบียบวินัย 
เปYนข(อปฏิบัติในการเว(นจากความชั่ว ข(อปฏิบัติในการฝuก กายวาจาให(ดียิ่งข้ึน เปYนเบ้ืองต(นแห,งความดีงาม 
มี ๕ ประการคือ (๑) เว(นจากการปลงชีวิต เบียดเบียนผู(อ่ืน (๒) เว(นจากการลักขโมย (๓) เว(นจากการ
ประพฤติผิดในกาม (๔) เว(นจากการพูดเท็จ มีสัจจะวาจาในคําพูด  (๕) เว(นจากน้ําเมาเพ่ือรักษา
สติสัมปสชัญญะ ศีล ๕ มีวัตถุประสงค"เพ่ือขัดเกลากิเลส พัฒนาตนเองให(เปYนคนดีสามารถอยู,ร,วมกันใน
สังคมได(อย,างสันติสุข และเพ่ือเก้ือกูลประโยชน"ต,อผู(อ่ืนและต,อสังคม ศีลเปYนท่ีพ่ึงเบ้ืองต(นทําให(ปราศจาก
ภัยจากภายในและภายนอก ทําให(เกิดความเจริญก(าวหน(าในกิจการงาน มีโภคทรัพย"มีชื่อเสียง เปYนผู(
แกล(วกล(า เปYนท่ีรักของเทวดาและประชาชน เพราะไม,ทําบาป ไม,ทําชีวิตใครให(เดือดร(อนเสียหาย ไม,
เบียดเบียนใคร เปYนสมาชิกท่ีดีในสังคม ผู(มีศีลสามารถเปYนแบบอย,างเปYนผู(นําท่ีดีในสังคมได( ไม,นําภัย
หรือความเสียหายมาสู,ชีวิตตนเอง ซ่ึงสอดคล(องกับหลักภาวนา ๔ ด(านศีลภาวนา 

                                         

  ๖๐ ที.สี. (ไทย) ๑๐/๑๕๐/๙๔-๙๕. 
  ๖๑ พระเมธีวราภรณ" (สุทัศน" วรทสฺสี), เบญจศีลเบญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย", หน(า ๔๕. 



๔๔ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงความหมายของศีล ๕   

นักวิชาการหรือแหล'งข�อมูล แนวคิดหลัก 
สุชีพ ปุญญานุภาพ,  
(๒๕๔๑, หน(า ๒๖๒) 

ข(อปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจา การรักษาระเบียบ
วินัย มารยาทท่ีสะอาดปราศจากโทษ 

พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ. ปยุตฺโต),  
พจนานุกรมพุทธศาสตร" ฉบับประมวล
ธรรม (๒๕๕๙, หน(า ๑๗๕) 

ข(อปฏิ บั ติ ในการเว (นจากความชั่ ว ข (อปฏิ บั ติ ในการ            
ฝuกกายวาจาให(ดียิ่งข้ึน ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช (จวน อุฏ§ฐายีมหาเถร),  
(๒๕๔๖, หน(า ๖) 

ศีลเปYนเบ้ืองต(นแห,งความดีงาม เปYนท่ีพ่ึงเบ้ืองต(น การมีศีล
จะทําให(ปราศจากภัยจากภายในและภายนอก คนมีความ
ปรกติภายในตนคือ ไม,มีภัยเบียดเบียน  

พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(พจนานุกรมพุทธศาสน" ฉบับประมวล
ธรรม, หน(า ๒๓๘) 
 

ความปกติเรียบร(อยแห,งกาย วาจา เปYนข(อปฏิบัติในการ    
เว(นจากความชั่ว คือ การเว(นจากการปลงชีวิต เว(นจากการ
ลักขโมย เว(นจากการประพฤติผิดในกาม เว(นจากการพูดเท็จ  
เว(นจากน้ําเมา  

พระเมธีวราภรณ" (สุทัศน" วรทสฺสี),  
(๒๕๕๑, หน(า ๔๒-๔๓) 

เปgาหมายหลัก ๒ ประการของศีล 
๑. ขัดเกลากิเลสพัฒนาตนเองให(เปYนคนดีสามารถอยู,ร,วมกัน
ในสังคมได( อย,างสันติสุข ๒. เพ่ือเก้ือกูลประโยชน"ผู(อ่ืนและ 
ต,อสังคม 

พระไตรป}ฎก ที.สี. (ไทย)  
๑๐/๑๕๐/๙๔-๙๕. 
 

อานิสงส"การประพฤติศีล ๕ คือ มีทรัพย"มาก  ชื่อเสียงขจร
ไป เปYนคนแกล(วกล(าไม,เก(อเขิน ไม,หลงลืมสติในเวลาตาย    
ย,อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค" 

พระเมธีวราภรณ" (สุทัศน" วรทสฺสี), 
(๒๕๕๑, หน(า ๔๕) 
 

อานิสงส"การประพฤติศีล ๕  คือ (๑) เทวดาและมนุษย"ท้ังหลาย
ชอบใจ (๒) เปYนผู ( ไม, ทําชีวิตให(เดือดร(อนเสียหาย (๓)           
เปYนสมาชิกท่ีดีในสังคมและเปYนแบบ อย,างท่ีดี (๔) เปYนสมาชิก
ท่ีมีคุณภาพของสังคม (๕) เปYนผู(มีความแกล(วกล(าในสังคม (๖) 
เปYนท่ีเคารพยกย,องและนับถือของสังคม (๗) เปYนผู(นําท่ีดีใน
สังคม (๘) เปYนผู(ไม,หลงลืมสติจนถึงวาระสุดท(าย (๙) เปYนต(นเห
ตุให(บรรลุคุณธรรมวิเศษ มีพระโสดาบัน เปYนต(น (๑๐) เปYนผู(
ควรแก,การนับถือบูชา หลังจากสิ้นชีวิตไปแล(ว (๑๑) นอน    
เปYนสุขไม,ฝeนร(าย 
 

 
 นอกจากนั้นมีหลักมงคลท่ีมีความสอดคล(องและเชื่อมโยงกับศีลภาวนา ดังมีนักวิชาการ
ด(านพระพุทธศาสนา ได(กล,าวถึงการบูรณาการเก่ียวกับเรื่องมงคลไว(ว,า มงคลข(อท่ี ๙ มีระเบียบวินัย 
คือ การได(ฝuกอบรมตนไว(ดี การอยู,ในกฎหมาย อยู,ในวินัย ไม,ละเมิดกติกาของสังคม องค"กร ชุมชน 
ประเทศ มงคลข(อท่ี ๑๖ ประพฤติธรรม คือ ดํารงอยู,ในศีลธรรม โดยยึดหลักกฎหมาย กฎระเบียบ   



๔๕ 
 
ท้ังธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม ศีลธรรมจรรยาท่ีแม(มิได(บัญญัติไว(ในกฎหมายสังคม แต,จัดว,าถูกต(อง 
ซ่ึงการประพฤติดังกล,าวส,งผลต(องความสามัคคีปรองดองในสังคม มงคลข(อท่ี ๑๘ การงานท่ีไม,มีโทษ 
คือ ทํากิจกรรมท่ีดีงาม เปYนประโยชน" ซ่ึงไม,เปYนทางเสียหายท้ังต,อตนเองและผู(อ่ืน มงคลข(อท่ี ๑๙ เว(น
จากความชั่ว คือ การไม,ประพฤติผิดกฎระเบียบของสถานท่ีทํางาน องค"กร ชุมชน บ(านเมือง๖๒  
 สรุปภาวนา ๔ ด(านศีลภาวนาได(ว,า คือ หลักการประพฤติทางกาย วาจา และใจ อันจะ
ทําให(ส,งผลถึงสวัสดิภาพความปลอดภัย ความมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เจริญก(าวหน(าต,อตัวบุคคลโดยรวม
ด(วย ดังจะพิจารณาได(ว,า การพัฒนาสมรรถนะจะไม,ประสบความสําเร็จเลย หากมีการเข(มงวดเน(น
เรื่องโภชนาการ การดูแลสุขภาพอนามัยอย,างดีเยี่ยม แต,บุคคลยังบกพร,องในเรื่องการประพฤติในใน
หลักศีล ๔ และมงคลข(อท่ี ๕, ข(อท่ี ๙, ข(อท่ี ๑๖,ข(อท่ี ๑๘ และข(อท่ี ๑๙ ดังกล,าว    
 
 ๒.๒.๕. จิตตภาวนา 
 ผู(วิจัยได(ศึกษาค(นคว(าหาข(อมูล พบว,ามีหลักพุทธธรรมท่ีสอดคล(องกับหลักจิตตภาวนา 
ได(แก, ความซ่ือสัตย", หิริ โอตตัปปะ มีรายละเอียดคือ นักปราชญ"ผู(รู(ศัพทศาสตร"ได(ให(ความหมายของ
คําว,า “มนุษย"” เม่ือประมวลแล(วคงได(ความหมายเปYน ๓ ประการ คือ๖๓ ๑) คําว,า “มนุษย"” หมาย
ความว,า เปYนเหล,ากอ, เชื้อสายหรือลูกหลานของมนู  ๒) คําว,า “มนุษย"” หมายความว,า เปYนผู(รู(เหตุ
และมิใช,เหตุ ซ่ึงได(แก,ผู (ท่ีรู (จักดี รู(จักชั่ว รู (จักเหตุ รู(จักผล รู (จักบาป บุญ คุณและโทษนั่นเอง ผู(รู (จัก   
ประโยชน" มิใช,ประโยชน" ๓) คําว,า “มนุษย"” หมายความว,า ผู(มีใจสูง สูงโดยหนาข้ึน มากข้ึนพอกพูน
ข้ึน ก,อข้ึน สั่งสมข้ึน คือปฏิบัติฝuกหัดอบรมสั่งสมข้ึนนั่นเอง ใจท่ีประกอบด(วยมนุษยธรรม คุณธรรม   
มีศีลธรรมหรือใจท่ีคิดเปYนบุญ เปYนกุศลพระพุทธศาสนาให(ความสําคัญต,อเรื่องจิต เพราะจิตเปYนผู(   
บงการให(บุคคลมีพฤติกรรมต,างๆ ได(ใน  การพัฒนาจิตของบุคคลตามแนวพุทธนี้เปYนการฝuกให(บุคคลมี
จิตใจสงบถือว,า เปYนการทําให(บุคคลได(พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมตามท่ีสังคมต(องการ ผู(ท่ีได(รับ
การอบรมทางจิตให(ถูกวิธีจะสามารถพัฒนาจิตได( คํากล,าวท่ีได(ว,า “จิตเปYนนาย กายเปYนบ,าว” จึง     
เปYนความจริง เพราะเม่ือบุคคลมีจิตใจสงบและคิดแต,ในสิ่งท่ีดีแล(ว ก็จะมีผลทําให(ร,างกาย พฤติกรรม 
หรือการประพฤติปฏิบัติเปYนไปแต,ในสิ่งท่ีดีงาม การพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนานั้น บุคคลทุก
คนจําเปYนท่ีจะต(องลงมือฝuกปฏิบัติด(วยตนเอง จึงจะสามารถพัฒนาจิตได( เพราะการพัฒนาจิตใจใน
ลักษณะนี้ เปYนการฝuก จิตให(ลดจากกิเลสและเกิดความอดกลั้นต,อสิ่งยั่วยุท้ังหลายธรรมชาติของชีวิต
มนุษย" คือ เปYนสัตว"ท่ีต(องฝuกและฝuกได(  การท่ีมนุษย"เราจะมีชีวิตท่ีดีงามเราจะต(องศึกษาฝuกฝนพัฒนา
ตนเองให(ดีข้ึนไป ในระบบการดําเนินชีวิตของเราซ่ึงประกอบด(วยพฤติกรรมจิตใจ และปeญญา        

                                         

  ๖๒ คณะนิสิตปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร" รุ,นท่ี ๓ (วัดศรีสุดาราม),   
"รักผูกพัน สมานฉันท"ด(วยเบญจศีล : ศึกษาการขับเคลื่อนโครงการหมู,บ(าน", รายงานวิจัย, หลักสูตรปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร", (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หน(า ๑๐๑-๑๐๒. 
  ๖๓ พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ. ปยุตฺโต), การสร�างสรรค%ปxญญาเพ่ืออนาคตของมนุษยชาติ,         
พิมพ"ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๐), หน(า ๖๒. 



๔๖ 
 
เม่ือเราฝuกฝนพัฒนามีการศึกษา ก็ทําให(การดําเนินชีวิตของเราดีข้ึน แต,ถ(าเราไม,เรียนรู(ไม,ฝuก เราท่ีเปYน 
มนุษย"นั้นก็จะดําเนินชีวิตให(ไม,ดีเลย ท้ังนี้ เพราะมนุษย"อยู,ด(วยสัญชาตญาณอย,างเดียวไม,พอ๖๔ 

  ภาวนา ๔ ด(านจิตตภาวนาเก่ียวกับการพัฒนาจิต โดยการฝuกสมาธิ สําหรับแนวคิดเก่ียวกับ 
สมาธิ นั้นเปYนเรื่องของการฝuกในด(านจิต หรือระดับจิตใจ ได(แก, การพัฒนาคุณสมบัติต,างๆของจิต ท้ังใน   
ด(านคุณธรรม เช,น ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ¢£อเผื่อแผ,ในด(าน ความสามารถของจิต เช,น ความเข(มแข็ง
ม่ันคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความมีสติ สมาธิ และในด(านความสุข เช,น ความอ่ิมใจ    
ความ ร,าเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผ,องใส ความรู(สึกพอใจ พูดสั้นๆ ว,าพัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพ และ
สุขภาพของจิต และยังกล,าวถึงแนวคิดเก่ียวกับหลักของ ปeญญาว,า เปYนเรื่องของการฝuกหรือพัฒนาในด(าน
การรู(ความจริงเริ่มต้ังแต,ความเชื่อ ความเห็น ความรู( ความเข(าใจ ความหยั่งรู (เหตุผล การรู(จักวินิจฉัย    
ไตร,ตรองตรวจสอบ คิดการต,างๆ อย,างสร(างสรรค" เฉพาะอย,างยิ่ง เน(นการรู(ตรงตามความเปYนจริง หรือรู(
เห็นตามท่ีมันเปYน ตลอดจนรู(แจ(งความจริงท่ีเปYนสากลของสิ่งท้ังปวง จนถึงข้ันรู(เท,าทันธรรมดาของโลกและ
ชีวิตท่ีทําให(มีจิตใจเปYนอิสระ ปลอดปeญหา ไร(ทุกข" คิดเปYน แก(ปeญหาเปYน ดับทุกข"เปYน๖๕ นอกจากนั้นมีผู(
กล,าวเรื่องการฝuกทําสมาธิไว(ว,าการบริหารเพ่ือการพัฒนาสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนามีคุณค,าต,อ
ตนเอง ต,อสังคม องค"กร รวมท้ังต,อประเทศชาติ ท่ีภาครัฐหรือผู(นําการบริหารจะนําไปกําหนดเปYน
นโยบายเร,งด,วน และการสร(างแผนการปฏิบัติรวมท้ังการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการฝuกสมาธิเพ่ือหน,วย
ราชการ องค"กรท(องถ่ิน และองค"กรอ่ืนๆได(นําไปปฏิบัติให(เกิดการพัฒนาคน และเพ่ือการบรรลุ
เปgาหมายการพัฒนาชาติ การพัฒนาสมาธิจะสามารถลดปeญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมได(จริง และสร(างคน
ให(เปYนมนุษย" ศักยภาพของคนในประเทศจะพัฒนาอะไรก็ได( หากคนมีสมาธิท่ีสมบูรณ"๖๖ 

 หลักพุทธธรรมต,อมาท่ีมีความสอดคล(องกับการพัฒนาด(านจิตใจ หรือจิตตภาวนา ได(แก, 
ความสุจริต ความซ่ือตรง ซ่ึงเริ่มต(นเกิดข้ึนจากภายในจิตใจก,อนเปYนอันดับแรก “อาชฺชวํ เปYนคําบาลี 
ภาษาไทยว,า อาชวะ แปลตามศัพท"บาลี (ปทานุกรมบาลีไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ(าบรมวงศ"
เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ) ว,า สภาพซ่ือตรง แปลอย,างไทยว,าความซ่ือตรง ตรงกับภาษาอังกฤษว,า 
Rectitude/Upright ซ่ึ ง หมาย ถึ ง คว าม ถูกต( อ ง  ค ว าม มี ศี ล ธ ร รม  คว าม ซ่ื อสั ตย" / ซ่ื อ ตร ง               
ความยุติธรรม”๖๗ อาชวะ แปลว,า ความเปYนคนตรง  หมายถึง ความซ่ือตรง ความมีสัตย" ความเปYนผู(มี
อัธยาศัยตรง ไม,ลดเลี้ยวคดโกง แน,วแน,อยู,ในหลักสุจริต ลักษณะนิสัยของคนมีอาชวะ คือเปYนคน
ตรงไปตรงมา ไม,มีมายาสาไถย รักความซ่ือสัตย" สุจริต รักความยุติธรรม เกลียดความคดโกง ยึดหลัก
ความถูกต(องเปYนท่ีตั้ง ซ่ือสัตย"จริงใจต,อตนเอง ต,อผู(อ่ืน ต,อหน(าท่ีการงาน เปYนคนไม,ท้ิงคุณธรรมแม(จะ

                                         

  ๖๔ พระธรรมป}ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ถึงเวลาพัฒนาคนกันใหม,, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ"ธรรมสภา, 
๒๕๔๐), หน(า ๓๐. 
  ๖๕ พระธรรมป}ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันได�อย'างไร, พิมพ"ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หน(า ๒๗-๓๙. 

๖๖ ไพฑูรย" ใจก(าวหน(า, “การบริหารเพ่ือการพัฒนาสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา”, วารสาร
สังคมศาสตร%ปริทรรศน%, ปCท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม (๒๕๕๗) : ๘๑. 
 ๖๗ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย  ชยมงฺคโล), หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลปy : คุณลักษณะความเปpน
ผู�นําท่ีดี, หน(า ๔๔. 



๔๗ 
 
ถูกรังแกข,มเหง แม(ตัวเองจะลําบาก เปYนคนตรงต,อคุณธรรม ยอมสละชีวิตได(เพ่ือรักษาคุณธรรมและ
ความถูกต(องให(ดํารงคงอยู,๖๘ ความตรง ความซ่ือสัตย" โดยลักษณะแยกได(เปYน ๖ ประการคือ๖๙ 
  ๑. ซ่ือตรงต,อบุคคล การท่ีบุคคลมีความซ่ือสัตย"สุจริตต,อผู(อ่ืนท่ีเก่ียวข(องในฐานะใดๆ 
ไม,ว,าจะชั้นสูงหรือชั้นเสมอกัน หรือชั้นตํ่ากว,าตนก็ตาม ชื่อว,า ซ่ือตรงต,อบุคคล ได(แก, ไม,คดโกงผู(อ่ืน 
ไม,เล,นเล,ห"เพทุบายกับใคร มีอะไรก็ปฏิบัติตรงไปตรงมา ไม,นินทาว,าร(าย ไม,ประพฤติตนเปYนคนหน(า
ไหว(หลังหลอก รวมถึงการกตัญ�ูต,อบุคคลผู(มีอุปการคุณ เปYนต(น 
  ๒. ซ่ือตรงต,อเวลา การท่ีบุคคลนิยมการไปมาตรงต,อเวลา ในการประกอบภารกิจ
หรือในกาลใดๆ ถือเวลาท่ีกําหนดไว(เปYนสําคัญ นัดหมายกับใครไว(หรือต้ังใจจะทําอะไรเวลาใด ลงมือ
ปฏิบัติให(เปYนไปตามท่ีกําหนหดไว( 
  ๓. ซ่ือตรงต,อวาจา การท่ีบุคคลพูดไว(อย,างไรและรับปากว,าจะทําสิ่งนั้นและสามารถ
ปฏิบัติตามนั้นได(จริง 
  ๔. ซ่ือตรงต,อหน(าท่ี การท่ีบุคคลซ่ือสัตย"สุจริตและจริงใจต,อตําแหน,งหน(าท่ีของตน 
ไม,ปล,อยการปฏิบัติหน(าท่ีให(เสีย ไม,ปล,อยงานให(งานค่ังค(างอากูล ถืองานในหน(าท่ีเปYนสําคัญ ทําอะไร
ทําจริง พยายามอุตสาหะ บากบ่ัน เอาใจใส,หน(าท่ีจนสําเร็จตามท่ีได(รับมอบหมายหรือท่ีพึงกระทํา 
หากผิดก็เต็มใจรับผิด ไม,รับเข(าตัวขนชั่วใส,ผู(อ่ืน แยกออกไปอีก ๒ นัยคือ 
   ๔.๑ ตรงต,อหน(าท่ีตนเอง คือ ปฏิบัติงานในหน(าท่ีให(จริงจัง ไม,ละท้ิงหน(าท่ี 
ไม,ปeดความรับผิดชอบ ต,อหน(าท่ีท่ีรับมอบหมาย 

  ๔.๒ ตรงต,อหน(าท่ีของผู(น(อย ได(แก, กํากับผู(ใต(บังคับบัญชาให(ทํางานในหน(าท่ี 
ไม,ให(ความดีความชอบแก,ลูกน(องบริวารท่ีบริการประจบประแจง รู(จักให(เกียรติผู(ใต(บังคับบัญชาเปYนต(น 
  ๕. ซ่ือตรงต,อตนเอง การท่ีบุคคลซ่ือสัตย"สุจริตต,ออุดมการณ"ของตน ยอมเอาเหตุผล
ปรับปรุงตนให(เข(ากับเหตุการณ" แต,ถือหลักคืออุดมการณ"เปYนสําคัญ  
  ๖. ซ่ือตรงต,อธรรมะ การท่ีบุคคลยึดม่ันในหลักคุณธรรม ซ่ือสัตย" สุจริตใจต,อ
คุณธรรมและขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี บูชาความถูกต(องเหนือสิ่งอ่ืนใด๗๐  
 มีการกล,าวถึงผลานิสงส"แห,งการปฏิบัติตามคําสอนแห,งการทําความดี มีความซ่ือสัตย"
สุจริต ดังนี้คือ๗๑ 
 ๑. ย,อมเปYนท่ีรักนับถือของมนุษย"และเทวดาท้ังหลาย 

 ๒. ย,อมเปYนผู(นําในสถานท่ีตนอยู, ย,อมได(ความเปYนใหญ, 
 ๓. ย,อมได(รับความศรัทธาจากคนท่ัวไป มีปeญญามาก ฉลาดในศิลปะศาสตร"ท้ังปวง 
 ๔. ย,อมเกิดในสถานท่ีรุ,งเรืองด(วยศีล สมาธิ ปeญญา 
 ๕. ย,อมได(ทรัพย"สมบัติได(ง,าย มีหลักฐานม่ันคงตลอดไป 

                                         

 ๖๘ พระธรรมกิตติวงศ" (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, หน(า ๒๐๘. 
 ๖๙ องค"การเผยแผ,วัดประยุรวงศาวาส, มุทิตานุสรณ% พระครูวิวิธธรรมโกศล (ชัยวัฒน% ธมฺมวฑฺฒโน), 
หน(า ๓๓๑-๓๓๕. 
 ๗๐ เรื่องเดียวกัน, หน(า ๓๓๑-๓๓๕. 
 ๗๑ วิจิตร อาวะกุล, เทคนิคมนุษยสัมพันธ% (ฉบับปรับปรุงแก�ไข), พิมพ"ครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : 
โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ(าส", ๒๕๔๒), หน(า ๑๔๔. 



๔๘ 
 

 ๖. มีความปลอดภัยในทุกท่ีทุกส,วน ไม,มีอุปeทวะเหตุอันตรายใดๆ กล้ํากราย 
 ๗. ศัตรูหมู,พาล ทําอันตรายไม,ได( พ,ายแพ(ไปเอง 
 ๘. มีอายุยืนยาว แข็งแรง ไม,มีโรคภัยไข(เจ็บเบียดเบียน 

หลักพุทธธรรมท่ีสอดคล(องและเก่ียวข(องกับจิตตภาวนาอีกอย,าง คือ ธรรมคุ(มครองโลก 
๒ อย,าง ได(แก, หิริ โอตตัปปะ โลกบาลธรรม คือ ปกครองควบคุมใจมนุษย"ไว(ให(อยู,ในความดี มิให(ละเมิด
ศีลธรรม และให(อยู,กันด(วยความเรียบร(อยสงบสุข ไม,เดือดร(อนสับสนวุ,นวาย มี ๒ คือ ๑) หิริ คือ ความละอาย
บาป ละอายใจต,อการทําความชั่ว ๒) โอตตัปปะ ความกลัวบาป เกรงกลัวต,อความชั่ว และผลของกรรมชั่ว 
ธรรมคุ(มครองโลก ๒ อย,าง เปYนธรรมะปกครองควบคุมในมนุษย"ไว(ให(อยู,ในความดี มิให(ละเมิดศีลธรรมและให(
อยู,ด(วยกันด(วยความเรียบร(อย สงบสุข ทําให(โลกอยู,ด(วยความร,มเย็นเปYนสุข๗๒ นักวิชาการด(านพุทธศาสนา
กล,าวว,า สังคมมีระเบียบวินัย ไม,เดือดร(อนสับสนวุ,นวาย ไม,เบียดเบียนกัน ไม,กดข่ีข,มเหงรบราฆ,าฟeนกัน 
เพราะมนุษย"ยังมีหลักธรรมคุ(มครองโลกอยู,ในจิตใจ มี ๒ ประการ๗๓ คือ ๑) หิริ (moral shame) ความอาย
บาป ละอายใจต,อการทําชั่ว ความละอายแก,ใจ ความเกลียดบาป คือเกิดความละอายไม,กล(าทําบาป ไม,คิดทํา
บาป แม(แต,ความคิดเพียงเล็กน(อย ๒) โอตตัปปะ (moral fear) ความกลัวบาป เกรงกลัวต,อความชั่วและผล
ของกรรมชั่ว คือไม,ทําบาปเพราะมีความเกรงกลัว เช,น กลัวถูกตําหนิ กลัวผิดกฎหมาย กลัวถูกลงโทษ 
 ราชบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา กล,าวว,า หิริ แปลว,า ความละอายแก,ใจ หมายถึง   
ความละอายใจตัวเองต,อการทําความชั่วความผิด ต,อการประพฤติทุจริตท้ังหลายและความละอายใจ
ตัวเองท่ีจะละเว(น ไม,ยอมทําความดีซ่ึงควรทําให(เกิดมีในตน เช,น บิดามารดามีความละอายใจท่ีจะ   
ไม,ดูแลบุตรธิดาของตน เช,นนี้เรียกว,ามีหิริ๗๔ ส,วนนักวิชาการอีกท,านกล,าวว,า หิริ หมายถึง          
ความละอายอดสูแก,ใจต,อการทําชั่วทุกอย,าง มีลักษณะรังเกียจต,อบาปทุจริตทุกชนิด ปรากฏให(เห็นได(
โดยมีอาการละอายใจตัวเองท่ีจะทําบาปทุจริตนั้นๆ กล,าวคือ บุคคลผู(มีหิริจะมีความละอายแก,ใจ
ตนเอง ต,อการท่ีจะลงมือประพฤติทุจริตท้ังหลายทางกาย วาจา และใจ มีความขยะแขยงต,อการทํา
บาปท้ังในท่ีลับและในท่ีแจ(ง๗๕ โอตตัปปะ คือ ความไม,กล(าทําผิดขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรม
อันดีของสังคมมนุษย"ก็ดี กลัวคนหรือผีสางเทวดาก็ดี ความเกรงกลัวผลของความชั่วท่ีจะมาถึงตน 
เหมือนกลัวความร(อนแล(วไม,กล(าจับไฟก็ดี ชื่อ โอตตัปปะ๗๖ อีกความหมายหนึ่งท่ีมีผู(แสดงทัศนะไว(  
คือ หมายถึง ความเกรงกลัวต,อผลของความชั่ว มีลักษณะหวาดสะดุ(งกลัวต,อผลท่ีจะเกิดข้ึนจาการทํา
บาปทุจริตโดยกลัวจะเปYนอย,างนั้น กลัวจะเปYนอย,างนี้ กล,าวคือ ผู(มีโอตตัปปะจะมีความเกรงกลัวต,อ
ผลของการทําชั่วหรือการประพฤติทุจริตท้ังทางกาย วาจา และใจ โดยมีปeญญาพิจารณาเห็นชัดว,าสัตว"

                                         

  ๗๒ พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน% ฉบับประมวลธรรม, หน(า ๖๕. 
  ๗๓ กรมการศาสนา, ความรู�ศาสนาเบ้ืองต�น, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 
๒๕๕๔), หน(า ๑๘. 
 ๗๔ พระธรรมกิตติวงศ" (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, หน(า ๑๘๑. 
 ๗๕ แก(ว ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพ่ือส'งเสริมเศรษฐกิจ, หน(า ๑๗๑. 
 ๗๖ คณาจารย"แห,งโรงพิมพ"เลี่ยงเซียง, ธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ"เลี่ยงเซียง, ๒๕๓๘), หน(า ๕. 



๔๙ 
 
โลกล(วนมีกรรมเปYนของตน ทํากรรมใดไว(ต(องรับผลของกรรมนั้น เม่ือพิจารณาได(ดังนี้ จึงมีความ
หวาดกลัวสะดุ(งต,อผลของกรรมชั่ว แม(เล็กน(อยก็ไม,กล(ากระทํา๗๗ 
   
 ๒.๒.๖. ปxญญาภาวนา  

 ผู(วิจัยเองได(ศึกษาค(นคว(าหาข(อมูล พบว,ามีหลักพุทธธรรมท่ีสอดคล(องกับหลักปeญญา
ภาวนา ได(แก, สัปปุริสธรรม ๗ ปeจจัยเกิดสัมมาทิฐิ ๒ มงคลข(อท่ี ๗ ข(อท่ี ๒๖ และข(อท่ี ๓๐ 
รายละเอียดดังนี้ 
  การพัฒนาปeญญา มีความสําคัญสูงสุดเพราะปeญญาเปYนตัวนําทางและควบคุมพฤติกรรม
ท้ังหมด คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร อย,างไร และแค,ไหน ก็อยู,ท่ีว,าจะมีปeญญาชี้นําหรือบอกทางให(เท,าใด 
และปeญญาเปYนตัวปลดปล,อยจิตใจ ให(ทางออกแก,จิตใจ เช,น เม่ือจิตใจอึดอัดมีปeญหาติดตันอยู, พอเกิด     
ปeญญารู (ว,าจะทําอย,างไร จิตใจก็โล,งเปYนอิสระได( การพัฒนาปeญญาเปYนเรื่องกว(างขวางแยกออกไปได(
หลายด(านและมีข้ันหลายระดับ เช,น 

   ๑. เปYนปeญญาท่ีช,วยให(ดําเนินชีวิตอย,างมีประสิทธิภาพประสบความสําเร็จความรู(ความ
เข(าใจในข(อมูล รวมท้ังศิลปวิทยาการต,าง ๆ เข(าถึงเนื้อหาความหมายถูกต(องชัดเจน การเรียนรู(อย,างถูกต(อง
ตามเปYนจริง โยงเข(ามาประสานเปYนภาพองค"รวมท้ังชัดเจน หรือโยงออกไปสู,ความหยั่งรู(หยั่งเห็นใหม, ๆ ได( 

   ๒. ปeญญาท่ีช,วยให(ดําเนินเข(าสู ,วิถีชีวิตท่ีถูกต(องดีงาม ความรู (เข(าใจในระบบความ
สัมพันธ"ของสิ่งท้ังหลายท่ีอิงอาศัยสืบเนื่องส,งผลต,อกันตามเหตุปeจจัย 

  ๓. ปeญญาท่ีช,วยให(บรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตท่ีดีงาม ความเข(าใจเข(าถึงเท,าทันความ
จริงของสังขารคือโลกและชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงเปYนไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถวางใจถูก    
ต(องต,อ สิ่งท้ังหลาย ทําจิตใจให(หลุดพ(นเปYนอิสระได(โดยสมบูรณ"๗๘ 

  การพัฒนาปeญญา เปYนการฝuกหรือพัฒนาให(เกิดความรู(ตามความเปYนจริง เริ่มต้ังแต,ความเชื่อ 
ความเห็น ความรู( ความเข(าใจ ความหยั่งรู(เหตุผล การรู(จักวินิจฉัย ไตร,ตรอง ตรวจสอบ คิดการต,าง ๆ สร(าง
สรรค" เฉพาะอย,างยิ่งเน(นการรู(ตรงตามความเปYนจริง หรือรู (เห็นตามท่ีมันเปYนตลอดจนรู(แจ(งความจริงท่ี   
เปYนสากลของสิ่งท้ังปวง จนถึงข้ันรู(เท,าทันธรรมดาของวัตถุและจิตใจท่ีทําให(มีจิตใจเปYนอิสระ ปลอดปeญหา 
ไร(ทุกข" เข(าถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ"๗๙ 

 

 

                                         

 ๗๗ แก(ว ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพ่ือส'งเสริมเศรษฐกิจ, หน(า ๑๗๑-๑๗๒. 
  ๗๘ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๖, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๑ 
  ๗๙ พระธรรมป}ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันอย'างไร, พิมพ"ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน(า ๓๘-๓๙. 



๕๐ 
 

สัปปุริสธรรม๘๐เปYนธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดี หรือคนท่ีแท( ซ่ึงมีคุณสมบัติความเปYน
คนท่ีสมบูรณ"และถือเปYนคุณธรรมท่ีสําคัญของการเปYนผู(นําท่ีสมบูรณ" สัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ธรรม
ของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี ธรรมท่ีทําให(เปYนสัตบุรุษ มี ๗ ประการ๘๑ คือ ๑) ธัมมัญ� ุตา รู(หลักหรือรู(
จักเหตุ ๒) อัตถัญ� ุตา รู(ความมุ,งหมายหรือรู(เหตุผล ๓) อัตตัญ� ุตา รู(จักตน ๔) มัตตัญ� ุตา รู(จัก
ประมาณ ๕) กาลัญ� ุตา รู(จักกาลเวลา ๖) ปริสัญ� ุตา รู(จักชุมชน สังคม ๗) ปุคคลัญ� ุตา รู(จักบุคคล 
ได(มีนักปราชญ" นักวิชาการได(แสดงทัศนะ ไว(ว,า สัปปุริสธรรม ๗ คือ คุณธรรมท่ีสําคัญสําหรับ       
สัปปุริสชน หรือคนดี และเปYนคุณธรรมสําคัญของผู(นําท่ีสมบูรณ"แบบด(วย คุณธรรมท้ัง ๗ ประการ
ย,อมนําบุคคลนั้นไปสู,ความมีคุณค,าอย,างแท(จริง เรียกได(ว,าเปYนคนสมบูรณ"แบบ๘๒   

 มีหลักท่ีมีความสอดคล(องกับปeญญาภาวนา คือ ปeจจัยให(เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒๘๓ แปลว,าทาง
เกิดแห,งแนวคิดท่ีถูกต(อง, ต(นทางของความดีงามท้ังปวง คือ ๑. ปรโตโฆสะ เสียงจากผู(อ่ืน การกระตุ(น
หรือชักจูงจากภายนอก คือ การรับฟeงคําแนะนําสั่งสอน เล,าเรียนความรู( สนทนาซักถาม ฟeงคําบอก
เล,าชักจูงของผู(อ่ืน โดยเฉพาะการสดับสัทธรรมจากผู(เปYนกัลยาณมิตร ๒. โยนิโสมนสิการ การใช(
ความคิดถูกวิธี ความรู(จักคิด คิดเปYนคือกระทําในใจโดยแยบคาย มองสิ่งท้ังหลายด(วยความคิด
พิจารณา รู(จักสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปeญหานั้นๆ ออก ให(เห็นตามสภาวะและตาม
ความสัมพันธ"แห,งเหตุปeจจัย๘๔ โดยนักวิชาการได(กล,าวถึงโยนิโสมนสิการ การพิจารณาโดยแยบคาย 
๑๐ ประการ ดังนี้๘๕  

๑. คิดแบบสืบสาวหาเหตุปeจจัย คือ คิดตามแบบอิทัปปeจจยตา เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึง
มี เพราะสิ่งนี้ไม,มี สิ่งนั้นจึงไม,มี หาเหตุปeจจัยของสิ่งต,างๆ ตามแบบปeจจัยท่ีเก่ียวเนื่อง เช,น ทําไมคนถึง
ชั่ว เพราะมีสิ่งกระตุ(นท้ังภายในภายอก ภายในคือกิเลส ภายนอกคือสิ่งยั่ว ทําไมจึงจะไม,ชั่ว         
ต(องสํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เม่ือมีสิ่งยั่ว แล(วดับกิเลสให(ได( เปYนต(น 

๒. คิดแบบแยกส,วนประกอบ แบบคิดถึงคน ก็มีส,วนประกอบ ๕ ท่ีเรียกว,าขันธ" ๕ 
คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือย,อๆ คือ กายกับใจ แล(วสิ่งต,างๆ รอบๆ ตัวเราก็เช,นกัน 
เราต(องรู(จักแยะแยะ องค"ประกอบดูแล(วพิจารณาดูว,า องค"ประกอบส,วนไหนดีหรือไม,ดีอย,างไร      
แล(วแก(ไขไปตามความเหมาะสม 

๓. คิดแบบรู( เท,าเท,าธรรมดา ตามแบบสามัญลักษณะ ๓ คือ รู(ว,าทุกสิ่ ง มัน
เปลี่ยนแปลงไปอยู,เสมอ ขัดแย(ง และเกิดข้ึนจากองค"ประกอบ ไม,มีสาระแก,นสารท่ีแท(จริง เม่ือทราบ
กระแสธรรมดาอย,างนี้แล(วรู(เท,าทันก็ไม,ทุกข" 

                                         

 ๘๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓. 
  ๘๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๔, ๔๓๙/๓๑๒/ องฺสตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๕/๑๑๔. พระพรหมคุณาภรณ"   
(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน% ฉบับประมวลธรรม, หน(า ๒๑๐. 
 ๘๒ พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต (A Constitution for Living), พิมพ"ครั้งท่ี 
๑๓๔, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ"จันทร"เพ็ญ, ๒๕๕๗), หน(า ๑๕ . 

๘๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๒/๔๙๑. 
๘๔ พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน% ฉบับประมวลธรรม, หน(า ๖๙. 
๘๕ แก(ว ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพ่ือส'งเสริมเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ"สํานักงาน

พระพุทธศาสนาแห,งชาติ, ๒๕๕๐), หน(า ๖๙-๗๐. 



๕๑ 
 

๔. คิดแบบแก(ปeญหา วิธีนี้เปYนวิธีคิดตามแบบอริยสัจ คือ เม่ือพบปeญหาอันใดเกิดข้ึน 
ก็ดูว,ามันคืออะไร มาจากเหตุอะไรบ(าง เปgาหมายสูงสุดของการแก(ปeญหาอยู,ท่ีไหน และจะมีข้ันตอน
การปฏิบัติเพ่ือแก(ปeญหาอย,างไร เปYนต(น 

๕. คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ" คือ คิดแบบหาเหตุหาผล หาความเหมาะสมตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ รู(ว,าอะไรเปYนเหตุเปYนผล รู(จักตน รู(จักประมาณ รู(จักกาล รู(จักชุมชน รู(จักบุคคลท่ี
เข(าไปเก่ียวข(อง เปYนต(น 

๖. คิดแบบ ๓ มิติ พระพุทธเจ(าสอนให(เรามองสิ่งต,างๆเปYน ๓ กลุ,ม(อัสสาทะวะนิสะ) 
เช,น มองกามเปYนต(น ต(องรู(ว,าอะไรเปYนคุณของกาม อะไรเปYนโทษของกาม และทางสลัดออกไปจาก
กามจะทําอย,างไร เปYนต(น อย,างไปคิดมุมใดมุดหนึ่งเพียงมุมเดียว 

๗. คิดแบบหาคุณค,าแท(คุณค,าเทียม ให(ได( วิธีนี้พระพุทธเจ(าทรงสอนพระสงฆ"ท่ีบวช
ในพระพุทธศาสนาให(รู(จักพิจารณาปeจจัย ๔ คือ เครื่องนุ,งห,ม อาหาร ท่ีอยู,อาศัย และยารักษาโรค   
ว,าอะไรคือประโยชน"แท(ๆ ของปeจจัยเหล,านี้ซ่ึงเปYนคุณค,าแท( อะไรคือคุณค,าเทียมท่ีเจือด(วยกิเลส
ตัณหา เปYนต(น  

๘. คิดแบบอุบายปลูกเร(าคุณธรรม ท่ีเรียกว,า ปลุกธรรมฉันทะ ให(มีความกล(าในการ
ทําความดี ไม,ย,อท(อ แม(จะพบอุปสรรคก็ต(องไม,ถอย ดังท่ีพระพุทธองค"ตรัสกับพระอานนท"ว,าเราจะ
ปฏิบัติตนเหมือนช(าศึก อดทนต,อคํากล,าวร(ายของคนอ่ืน เพราะคนส,วนใหญ,ไร(ศีลธรรมอยู,แล(ว      
(ทุสฺสีโล หิ พหุชโน) 

๙. คิดแบบเปYนอยู,ในปeจจุบัน เม่ือคิดอดีตก็วุ,น คิดถึงอนาคตก็ฟุgง ก็ควรจะคิดเฉพาะ
ปeจจุบัน คือ มีสติอยู,เฉพาะในอารมณ"ปeจจุบันให(อยู,ท่ีกายท่ีเคลื่อนไหวอยู, ความรู(สึกความคิด และสิ่งท่ี
ตนคิดอยู,ว,าอะไร ติดตามให(ทัน ไม,ฟุgงไปท่ีอ่ืนจนจิตสงบ นี่คือแนวสติปeฎฐาน ๔ 

๑๐. คิดแบบวิภัชชวาที คือ มองปeญหาแบบแยกแยะองค"ประกอบและความเปYนไป
ได( ตลอดถึงเกณฑ"มาตรฐานต,างๆ ในสังคมและแต,ละแห,ง บางอย,างบางสังคมชั่ว อีกสังคมหนึ่งอาจจะ
ว,าดีซ่ึงการสมมติว,าดีหรือชั่วนั้น ข้ึนอยู,กับกติกาหรือกฎเกณฑ"ของสังคมส,วนหนึ่ง ข้ึนอยู,กับสภาวะท่ี
เปYนจริง อีกส,วนหนึ่งต(องวิเคราะห"เปYนจึงจะเห็น 
 สรุปได(ว,า ปรโตโฆสะ เปYนการรับฟeงความคิดเห็น รับฟeงข(อมูลให(รอบด(าน ทุกมิติ       
ทุกมุมมอง ทุกแหล,งข(อมูล ซ่ึงจะทราบถึงข(อมูล ความต(องการ ปeญหาต,างๆได( ซ่ึงจะเปYนประโยชน"ต,อ
การนําข(อมูลเหล,านั้นมาวิเคราะห" เปYนแนวทางท่ีจะนําไปใช(ให(เกิดประโยชน" ด(วยเหตุผลว,า การรับ
ข(อมูลมากๆจากหลายฝsาย หลายๆ ด(าน ย,อมดีกว,ารับข(อมูลเพียงด(านเดียว ปรโตโฆสะกล,าวได(ว,า   
เปYนเสียงสวรรค" ข(อมูลท่ีได(จากหลายๆ คน จะเปYนเครื่องประกอบในการตัดสินใจ วินิจฉัยไม,ผิดพลาด 
ไม,ก,อให(เกิดความขัดแย(งกัน และมีผลต,อการการประสบผลสําเร็จขององค"กร อันเนื่องมาจากการมี
ข(อมูลถูกต(องเพียงพอในการวางแผนงานด(วย ส,วนโยนิโสมนสิการ คือ การไตร,ตรอง คิดพิจารณา 
วิเคราะห" สังเคราะห"ด(วยความแยบคาย ด(วยเหตุผลด(วยข(อมูล 
 



๕๒ 
 
 มงคล ๘๖  คือ สิ่งท่ีทําให(มีโชคดี, ธรรมอันนํามาซ่ึงความสุขความเจริญ เรียกเต็มว,า อุดม
มงคล คือมงคลอันสูงสุด มีนักวิชาการพระพุทธศาสนาได(กล,าวถึงการบูรณาการมงคล ๓๘ ไว(ว,า๘๗  

มงคลข(อท่ี ๗ เล,าเรียนศึกษามาก คือ การสดับรับฟeง ศึกษาความรู(รอบด(านอย,าง
กว(างขวาง, ใส,ใจสดับตรับฟeง ค(นคว(าหาความรู(อยู,เสมอจากคนหลายๆกลุ,ม อันจะไม,เปYนมูลเหตุให(เกิด
ความขัดแย(งเพราะความไม,รู( มงคลข(อท่ี ๒๖ ฟeงธรรมตามกาล คือ การเข(าหาฟeงข(อเสนอแนะ       
ฟeงแนวทาง วิธีการแก(ไขปeญหา หรือรับฟeงข(อมูลจากผู(เชี่ยวชาญรอบด(าน ทําให(เกิดปeญญามีข(อมูลมาก
ในการพิจารณาและตัดสินใจ มงคลข(อท่ี ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล คือ การหาโอกาสสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู(ความคิดเห็นกันเก่ียวกับเรื่องท่ีเปYนประโยชน" กล,าวคือให(มีการประชุมบ,อย เพ่ือหา
หนทางแก(ไขปeญหา  การพบกันพูดคุยกันบ,อย ทําให(เกิดเข(าใจกันมากข้ึนในการดําเนินงานต,างๆ    
เปYนการลดความขัดแย(งท่ีจะเกิดข้ึนเพราะการสื่อสารกันน(อย  
 จากการท่ีได(นําเสนอพุทธธรรม คือ หลักภาวนา ๔ ได(แก, ๑.ด(านกายภาวนา ๒.ด(านศีล
ภาวนา ๓.ด(านจิตตภาวนา และ ๔.ด(านปeญญาภาวนา เพ่ือพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล
พร(อมกับได(นําพุทธธรรม ท่ีสอดคล(องเชื่อมโยงกับหลักภาวนา ๔ ท้ังหมดสามารถสรุปได(คือ  
 ๑. กายภาวนา คือ การอบรมพัฒนาสมรรถภาพร,างกายทุกอย,าง รวมถึงสภาพแวดล(อม
ระบบ โครงสร(างองค"กร การทํางานของหน,วยงานเทศบาล เริ่มต้ังแต,การดูแลใสใจโภชนาการ สุขภาพ
อนามัย ความปลอดภัย สวัสดิการ การได(รับการปฏิบัติจากผู(บังคับบัญชา ฉะนั้นหลักพุทธธรรมท่ีเข(า
มาเก่ียวข(องได(แก, หลักมงคลข(อท่ี ๑, ข(อท่ี ๒, ข(อท่ี ๔ กล,าวถึงการรู(จักคบคน การเสวนาคบแต,
นักปราชญ"บัณฑิตผู(รู( ผู(มีปeญญา การอยู,ในสภาพแวดล(อมท่ีดี เหล,านี้ล(วนเปYนการดูแล พัฒนากาย 
เจริญกายภาพ สมรรถนะท่ีดีนั้นจะอยู,ในร,างกายท่ีมีสุขภาพสมบูรณ" ปลอดภัย และสภาพแวดล(อม
องค"กรท่ีเอ้ืออํานวยสะดวกสบายเท,านั้น 
 ๒. ด(านศีลภาวนา คือ การอบรมพัฒนาตนให(มีความประพฤติในศีลธรรมจรรยา กรอบ
กติกา ระเบียบวินัย คําสั่งของเทศบาล มีวัตถุประสงค"เพ่ือปgองกันตนเองให(ปลอดภัยจากอันตรายจาก
การละเมิดศีล หรือการละเมิดระเบียบ คําสั่ง กฎหมาย พุทธธรรมท่ีมาเก่ียวข(องเชื่อมโยงด(านนี้ได(แก, 
ศีล ๕ เปYนพ้ืนฐานของมนุษย"ท่ีควรปฏิบัติ เพ่ือเกิดความสงบสุขในการใช(ชีวิตในสังคมทุกสังคม ชีวิต  
ก็จะปลอดภัย และมงคล ข(อท่ี ๙, ข(อท่ี ๑๖, ข(อท่ี ๑๘ และข(อท่ี ๑๙ มีใจความว,า คือ การฝuกอบรม
ตนให(อยู,ในวินัย ไม,ละเมิดกติกาขององค"กรท่ีทํางาน ของชุมชน สังคม ประเทศ การประพฤติธรรม 
ดํารงตนในศีลธรรมจรรยาท่ีถูกต(อง การทํากิจกรรมท่ีดีมีประโยชน" ไม,เสียหายต,อตนเอง ต,อผู(อ่ืน     
ต,อสังคม และการเว(นจากความชั่วท้ังปวง 
 

                                         

 ๘๖ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑-๑๓/๖-๘. 
  ๘๗ คณะนิสิตปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร" รุ,นท่ี ๓ (วัดศรีสุดาราม), "รัก
ผูกพัน สมานฉันท"ด(วยเบญจศีล : ศึกษาการขับเคลื่อนโครงการหมู,บ(าน", รายงานวิจัย, หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร", (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน(า 
๑๐๑-๑๐๓. 



๕๓ 
 
 ๓. ด(านจิตตภาวนา คือ การฝuกฝนอบรมพัฒนาตนเองในด(านจิตใจ โดยการฝuกจิตตนเอง
ให(สูงข้ึนด(วยการฝuกสมาธิ มีความเมตตากรุณา มีความเอ้ือเฟ¢£อเผื่อแผ, มีกําลังใจ อดทน มีความเพียร
พยายาม มีสติรอบคอบ มีจิตสาธารณะในการบริหารแก,ประชาชน มีอุดมคติในการทํางาน มีปรัชญา 
ค,านิยมในงาน มีจิตใจสัตย"ซ่ือ มีความเกรงกลัวต,อผลแห,งกรรม หรือผลแห,งการละเมิดระเบียบคําสั่ง 
ทํางานผิดพลาด พุทธธรรมท่ีเชื่อมโยงเก่ียวข(องด(านนี้ ได(แก, ความซ่ือสัตย"สุจริต, ธรรมคุ(มครองโลก  
๒ ประการ คือ หิริ ความละอายแก,ใจ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต,อบาป   
 ๔. ด(านปeญญาภาวนา คือ การอบรมฝuกฝนพัฒนาด(านความรู( ทักษะ ความเชี่ยวชาญใน
หน(าท่ีตําแหน,งงานท่ีตนได(รับ ความสามารถต,างๆ โดยการยึดหลักพุทธธรรม คือ สัปปุริสธรรม         
๗ ประการ คือ รู(เหตุ รู(ผล รู(ตน รู(ประมาณ รู(กาล รู(ชุมชน รู(บุคคล การรับฟeงเสียงผู(อ่ืน หรือการรับฟeง
ข(อมูลอย,างรอบด(าน  มงคลข(อท่ี ๗, ๒๖ และ ๓๐ มีใจความว,า การศึกษาให(รอบรู(รอบด(าน การรับ
ข(อมูลจากผู(รู(ผู(เชี่ยวชาญ การได(พบปะสนทนากับผู(ทรงความรู(คนเก,ง เปYนเหตุนํามาซ่ึงความเจริญ      
มีชีวิตท่ีดีงาม มีการพัฒนาความรู(ตลอดเวลาท่ีเรียกว,า เปYนการพัฒนาฝuกอบรมปeญญา หรือปeญญา
ภาวนา 
 
ตารางท่ี ๒.๑๑ แสดงการพัฒนาสมรรถนะตามหลักภาวนา ๔  

นักวิชาการหรือแหล'งข�อมูล แนวคิดหลัก 
ด�านกายภาวนา   
พระไตรป}ฎก ขุ.ขุ. (ไทย),  
๒๕/๑-๑๓/๖-๘. 

มงคลข(อ ๑ – ๒ การรู(จักเลือกคบคน 
มงคลข(อ ๔ การอยู,ในถ่ินมีสิ่งแวดล(อมดี การปรับปรุง
สิ่งแวดล(อมในการอยู, การทํางาน 

ด�านศีลภาวนา  

พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ. ปยุตฺโต),  

(พจนานุกรมพุทธศาสน" ฉบับประมวล
ธรรม, หน(า ๒๓๘) 

ศีล ๕ คือ การเว(นจากการปลงชีวิต จากการลักขโมย     
จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการด่ืม
น้ําเมา  

พระไตรป}ฎก ขุ.ขุ. (ไทย),  
๒๕/๑-๑๓/๖-๘. 
 

มงคลข(อท่ี ๙ การมีระเบียบวินัย    
มงคลข(อท่ี ๑๖ การประพฤติธรรม มีศีลธรรม  
มงคลข(อท่ี ๑๘ การทํางานท่ีไม,มีโทษต,อตนเอง 
มงคลข(อท่ี ๑๙ การเว(นจากความชั่วท้ังปวง 

ด�านจิตตภาวนา  
พระครูวิวิธธรรมโกศล  
(ชัยวัฒน" ธมฺมวฑฺฒโน), 
(หน(า ๓๓๑-๓๓๕) 

ความซ่ือตรงต,อบุคคล ต,อเวลา ต,อวาจา ต,อหน(า ท่ี        
ต,อตนเอง ต,อธรรมะ 

พระธรรมกิตติวงศ" (ทองดี สุรเตโช), 
(หน(า ๑๘๑) 

ธรรมคุ(มครองโลก ๒ อย,าง คือ หิริ ความอายบาป       
และ โอตตัปปะ ความกลัวบาป  
 



๕๔ 
 

นักวิชาการหรือแหล'งข�อมูล แนวคิดหลัก 
ด�านปxญญาภาวนา  
พระไตรป}ฎก ที.ปา. (ไทย),  
๑๑/๓๓๑/๒๖๔. 
 

สัปปุริสธรรม ๗ 
๑) ธัมมัญ��ุตา รู(หลักหรือรู(จักเหตุ  
๒) อัตถัญ��ุตา รู(ความมุ,งหมายหรือรู(เหตุผล  
๓) อัตตัญ��ุตา รู(จักตน  
๔) มัตตัญ��ุตา รู(จักประมาณ  
๕) กาลัญ��ุตา รู(จักกาลเวลา  
๖) ปริสัญญ�ุตา รู(จักชุมชน สังคม  
๗) ปุคคลัญ��ุตา รู(จักบุคคล 

พระไตรป}ฎก ม.มู. (ไทย),  
๑๒/๔๕๒/๔๙๑. 

 

ปeจจัยให(เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ ทางเกิดแห,งแนวคิด 
ท่ีถูกต(อง, ต(นทางของความดีงามท้ังปวง  
๑) ปรโตโฆสะ เสียงจากผู(อ่ืน  
๒) โยนิโสมนสิการ การใช(ความคิดถูกวิธี    

พระไตรป}ฎก ขุ.ขุ. (ไทย),  
๒๕/๑-๑๓/๖-๘. 
 

มงคลข(อท่ี ๗ เล,าเรียนศึกษามาก  
มงคลข(อท่ี ๒๖ ฟeงธรรมตามกาล  
มงคลข(อท่ี ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล 

 
สรุปหลักภาวนา ๔ ท่ีเก่ียวข�องเช่ือมโยงกับหลักพุทธธรรมอ่ืนๆ 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ เทศบาล : ข�อมูลพ้ืนท่ีวิจัย 
  ผู(วิจัยจะทําการวิจัยเทศบาล ในเขต ๒ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซ่ึงได(แก, เทศบาลในเขต
จังหวัดเชียงใหม, จํานวน ๑๒๑ แห,ง, จังหวัดเชียงราย จํานวน ๗๓ แห,ง รวมท้ังหมด ๑๙๔ แห,ง และ
ใช(วิธีการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะเพ่ือให(ได(ข(อมูลท่ีตรงตามวัตถุประสงค" ดังมีรายละเอียดตามตารางนี้ 
 

แผนภาพท่ี ๒.๓ แสดงหลักภาวนา ๔ ท่ีเชื่อมโยงกับหลักพุทธธรรมอ่ืนๆ 
 

ศีล ๕ 
มงคลข(อท่ี ๙   
มงคลข(อท่ี ๑๖  
มงคลข(อท่ี ๑๘  
มงคลข(อท่ี ๑๙  

กายภาวนา 

สุจริต ๓   
มงคลข(อ ๑  
มงคลข(อ ๒  
มงคลข(อ ๔  
  

ศีลภาวนา 

ความซ่ือสัตย" 
หิริ โอตตัปปะ 
มงคลข(อท่ี ๑๕   
มงคลข(อท่ี ๒๗    
 

จิตตภาวนา ปxญญาภาวนา 

สัปปุริสธรรม ๗    
ปรโตโฆสะ-โยนิโสมนสิการ   
มงคลข(อท่ี ๗   
มงคลข(อท่ี ๒๖    
มงคลข(อท่ี ๓๐   

ภาวนา ๔ 

ตารางท่ี ๒.๑๑ แสดงการพัฒนาสมรรถนะตามหลักภาวนา ๔ (ต,อ) 
 



๕๕ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๒ แสดงพ้ืนท่ีวิจัย คือ เทศบาลในเขต ๒ จังหวัดภาคเหนือตอนบน  

จังหวัด  เทศบาล  รวมทั้งหมด  
เชียงใหม' ๑. เทศบาลนครเชียงใหม, อ.เมือง จ.เชียงใหม, 

๒. เทศบาลเมืองแม,เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม, 
๓. เทศบาลตําบลช(างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม, 
๔. เทศบาลตําบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม, 
๕. เทศบาลตําบลปsาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม, 

๕ แห,ง 

เชียงราย 
 

๑. เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 
๒. เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อ.แม,สาย จ.เชียงราย 
๓. เทศบาลตําบลแม,สาย อ.แม,สาย จ.เชียงราย 

๓ แห,ง 

 
  เทศบาลได( เกิดข้ึนมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ โดย
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ เทศบาลเปYนรูปแบบการปกครองท(องถ่ินไทยท่ีสมบูรณ"แบบซ่ึงมี
ลักษณะใกล(หลักการกระจายอํานาจมากท่ีสุด และได(กําหนดโครงสร(างของเทศบาลเปYนไปในทํานอง
รัฐบาลในระบบรัฐสภา (Parliamentary System) เปYนรูปการปกครองท(องถ่ินท่ีเป}ดโอกาสให(
ประชาชนเข(าไปมีส,วนร,วมในการปกครองท(องถ่ินอย,างแท(จริงในรูปเทศบาล เทศบาลในปeจจัย
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก(ไขเพ่ิมเติมโดย ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒๘๘ 
 ตามกฎหมายเทศบาล แบ,งเทศบาลออกเปYน ๓ ประเภท ซ่ึงเปYนการแบ,งตามขนาดเล็ก
ใหญ,ของชุมชนในท(องถ่ินต,างๆ ท่ีมีสภาพแตกต,างกัน เพ่ือให(การดําเนินกิจการของเทศบาลเหมาะสม
กับสภาพของแต,ละท(องถ่ินเรียงตามลําดับเล็กใหญ, ดังนี้ 

๑. เทศบาลตําบล เปYนเทศบาลขนาดเล็ก 
๒. เทศบาลเมือง เปYนเทศบาลขนาดกลาง 
๓. เทศบาลนคร เปYนเทศบาลขนาดใหญ, 

 การจัดต้ังเทศบาลนั้น จัดต้ังเปYนแห,งๆไป การยกฐานของท(องถ่ินข้ึนเปYนเทศบาลนั้นถือ
ความสําคัญของท(องถ่ิน จํานวนและความหนาแน,นของราษฎรในชุมชนนั้น และรายได(ท่ีคาดว,า
สามารถจัดเก็บมาเปYนค,าใช(จ,ายในการปฏิบัติหน(าท่ีบังคับไว(ตามกฎหมายได( ซ่ึงจะต(องเข(าหลักเกณฑ"
ดังต,อไปนี้ 

๑. เทศบาลตําบล กฎหมายเทศบาลมิได(กําหนดหลักเกณฑ"ไว(โดยเฉพาะเก่ียวกับ
จํานวนราษฎร ความหนาแน,นของราษฎร และรายได(ของท(องถ่ินเหมือนเทศบาลประเภทอ่ืน 
กฎหมายเทศบาลบัญญัติว,า “เทศบาลตําบล” ได(แก,ท(องถ่ินซ่ึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะข้ึนเปYน
เทศบาลตําบล พระราชกฤษฎีกานั้น ให(ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว(ด(วย๘๙  ดังนั้น การยกฐานะท(องถ่ิน
ใดข้ึนเปYนเทศบาลตําบล จึงข้ึนอยู,กับดุลยพินิจของรัฐบาลท่ีจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงจะต(อง
เปYนท(องถ่ินท่ีมีราษฎรอยู,มาก และมีความเจริญพอสมควร 

                                         

  ๘๘ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก(ไขเพ่ิมเติมโดย ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒. 
  ๘๙ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๙ แก(ไขเพ่ิมเติมโดย ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒. 



๕๖ 
 

๒. เทศบาลเมือง การจัดตั้งเทศบาลเมืองทําได� ๒ วิธี คือ 
(๑) ท(องถ่ินอันเปYนท่ีต้ังศาลากลางจังหวัดทุกแห,ง ต(องตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง

เปYนเทศบาลเมือง เว(นแต,จะต้ังเปYนเทศบาลนครก็ได( แต,จะต้ังเปYนเทศบาลตําบลไม,ได( 
(๒) ท(องถ่ินอ่ืนๆ นอกจากท(องถ่ินอันเปYนท่ีต้ังศาลากลางจังหวัด จะจัดต้ังเปYน

เทศบาลเมืองได( ต(องเข(าหลักเกณฑ"ดังนี้ 
  (ก) เปYนชุมนุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแต, ๑๐,๐๐๐ คนข้ึนไป 
 (ข) มีรายได(พอควรแก,การปฏิบัติหน(าท่ีท่ีบังคับไว(สําหรับเทศบาลเมือง  

เม่ือเข(าหลักเกณฑ"ดังกล,าวก็ให(ดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกายกฐานะเปYนเทศบาลเมือง๙๐ 
๓. เทศบาลนคร ท�องถ่ินท่ีจะจัดตั้งเปpนเทศบาลนคร จะต�องเข�าหลักเกณฑ%ดังต'อไปนี้ 

(๑) เปYนชุมนุมชนท่ีมีราษฎรอยู,ตั้งแต, ๕๐,๐๐๐ คนข้ึนไป 
(๒) มีรายได(พอควรแก,การปฏิบัติหน(าท่ีท่ีบังคับไว(สําหรับเทศบาลนคร เม่ือเข(า

หลักเกณฑ"ดังกล,าวก็ให(ดําเนินการตราพระราชกฤษฎีการยกฐานะเปYนเทศบาลนคร๙๑ 
 ท(องถ่ินท่ีจะยกฐานะข้ึนเปYนเทศบาลนั้น จะต(องเข(าหลักเกณฑ"ท่ีกฎหมายกําหนดไว( และ
การจัดต้ังจะต(องกระทําเปYน “พระราชกฤษฎีกา” โดยพระราชกฤษฎีกานั้นให(ระบุชื่อและเขตเทศบาล
ไว(ด(วย และเม่ือเปYนเทศบาลแล(ว ก็มีสภาพเปYนทบวงการเมือง ซ่ึงเปYนนิติบุคคลตามกฎหมายด(วย 
 กฎหมายเทศบาลได(กําหนดรูปแบบโครงสร(างการจัดองค"การและการบริหารของเทศบาล
จําลองแบบการปกครองแบบรัฐสภา (Parliamentary System) เปYนรูปแบบท่ีหนึ่ง ซ่ึงเปYนแบบ   
การบริหารประเทศมาใช(กับเทศบาลด(วย กล,าวคือ ให(ราษฎรเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเข(ามา
ควบคุมการบริหารงานทํานองเดียวกับสภาผู(แทนราษฎร และสภาเทศบาลเลือกสมาชิกของสภาเปYน
คณะเทศมนตรี ทําหน(าท่ีบริหารทํานองเดียวกับคณะรัฐมนตรี และได(จัดองค"การและการบริหารของ
เทศบาลอีกรูปแบบหนึ่งจําลองรูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดี (Presidential System) 
กล,าวคือ มีนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงและสมาชิกสภาเทศบาลก็มาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชนเช,นกัน 
 
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
  ๒.๔.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะ 
  จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับการพัฒนาสมรรถนะ พบว,ามีผู(ทําการวิจัยไว(ดังนี้ 
 ธนวัฒน% จอมประเสริฐ ได(วิจัยเรื่อง “กระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย"เพ่ือ
พัฒนาองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” 
ผลการวิจัยพบว,า บุคลากรเทศบาล ต(องการให(เพ่ิมการสนับสนุนให(ทุนการศึกษาแก,บุคลากร ต(องการ
ให(มีการจัดกิจกรรมสัมพันธ"กลุ,มเพ่ือเกิดความคุ(นเคย และการฝuกฝนเพ่ิมทักษะด(านภาษาต,างประเทศ 
ส,วนอุปสรรคและปeญหาส,วนใหญ, คือ มีช,องว,างระหว,างข(าราชการระดับบริหารกับระดับปฏิบัติการ 
แนวทางแก(ไขเริ่มจากการวิเคราะห"สภาพของปeญหาและอุปสรรค สํารวจความต(องการขององค"กร 

                                         

  ๙๐ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๑๐ แก(ไขเพ่ิมเติมโดย ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒. 
  ๙๑ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๑๑ แก(ไขเพ่ิมเติมโดย ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒. 



๕๗ 
 
ประเมินศักยภาพของบุคลากร วางแผนโครงการพัฒนาบุคลากร ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาและ
ติดตามและประเมินผลโครงการ โดยยึดหลักการสร(างบรรยากาศของการเปYนมิตร การให(ความคุ(นเคย
ระหว,างระดับบริหารกับการปฏิบัติการ การสร(างขวัญและกําลังใจในการทํางาน ยังพบว,าด(านความ
ต(องการบุคลากรต(องการให(มีศึกษาดูงานองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินท่ีได(รับรางวัลดีเด,น ต(องการ
พัฒนาทักษะการใช(โปรแกรมคอมพิวเตอร"ความรู(ด(านจิตวิทยาในการให(บริการ ต(องการอบรมด(าน
กฎหมาย ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ(าง การเขียนโครงการประเภทต,างๆและต(องการพัฒนาบุคลิกภาพ
ด(านการเปYนผู(นํา ส,วนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร คือ การประชุม สัมมนา การฝuกอบรม การประชุม
ย,อย การเยี่ยมเยียน การสอนงานและการศึกษาดูงาน กระบวนการในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย"เริ่มจากการวิเคราะห"ความจําเปYนในการพัฒนาบุคลากรท้ังจากผู(บริหารและระดับปฏิบัติการ
นําไปวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยจัดทําเปYนโครงการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว(และประเมินผลการ
พัฒนา๙๒ 
 นิมิตร โสชารี ได(วิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาองค"กรแห,งการเรียนรู(ของเทศบาลตําบล
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ผลการวิจัยพบว,า ปeจจัยท่ีมีผลต,อการพัฒนาองค"กรแห,งการเรียนรู(
ของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได(แก, ๑.บรรยากาศ และวัฒนธรรมองค"กร        
๒.การจูงใจ ๓.ภาวะผู(นําการเปลี่ยนแปลง ๔.ความสามารถของบุคลากรและทีมงาน ๕.การจัดการ
ความรู(  ๖.การบริหาร โดยรูปแบบการพัฒนาองค"กรแห,งการเรียนรู(ของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด(วย การพัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมองค"กร และการพัฒนาภาวะ
ผู(นําการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงท้ังสองประการมุ,งเน(นการส,งเสริมและผลักดันไปสู,องค"กรแห,งการเรียนรู(ให(
ประสบความสําเร็จ โดยจะต(องกระทําผ,านการพัฒนาทางการบริหาร การพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรและทีมงาน การพัฒนาการจัดการความรู( และการพัฒนาการจูงใจ๙๓ 
 พลอย สืบวิเศษ ได(วิจัยเรื่อง "การศึกษาความต(องการในการพัฒนาบุคลากรท(องถ่ินของ
องค"กรปกครองท(องถ่ินไทย" ผลการวิจัยพบว,า บุคลากรจากองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน มีความเห็น
ว,าตนเองยังขาดความรู(และทักษะในการปฏิบัติหน(าท่ีและยังต(องการฝuกอบรม ระบุว,าต(องการเข(า
อบรมในหลักสูตรของกรมส,งเสริมการปกครองส,วนท(องถ่ิน ความรู( ๓ อันดับแรกท่ีบุคลากรส,วนใหญ,
ต(องการ คือ ความรู(เก่ียวกับระบบราชการ/กฎหมาย/ทักษะในการปฏิบัติหน(าท่ีขององค"กรปกครอง
ส,วนท(องถ่ิน และถัดมาคือหัวข(อเก่ียวกับคอมพิวเตอร"/ระบบสารสนเทศ และอันท่ีสามคือความรู(ท่ี
เก่ียวข(องกับสายงานท่ีปฏิบัติหน(าท่ีอยู, ส,วนปeญหาอุปสรรคท่ีพบในการฝuกอบรมคือ ปeญหาท่ีมาจาก
หลักสูตรและสถาบันท่ีเป}ดอบรม มีหลักสูตรไม,เพียงพอและหน,วยงานท่ีให(การฝuกอบรมไม,หลากหลาย 
ปeญหาท่ีมาจากองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินเอง คือ การท่ีผู(บริหารขาดวิสัยทัศน"และเลือกปฏิบัติในการ
อนุมัติบุคลากรให(ไปฝuกอบรม และปeญหาด(านงานประมาณ ปeญหาสุดท(ายมาจากทัศนคติของบุคลากร

                                         

 ๙๒ธนวัฒน" จอมประเสริฐ, “กระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย"เพ่ือพัฒนาองค"กรปกครอง
ส,วนท(องถ่ินในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, วิทยานิพนธ%ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,   
(คณะมนุษยศาสตร"และสังคมศาสตร"มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, ๒๕๕๒). 
  ๙๓ นิมิตร โสชารี. รูปแบบการพัฒนาองค"กรแห,งการเรียนรู(ของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ. วารสารสังคมศาสตร%ปริทรรศน%. ปCท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒  พฤษภาคม - สิงหาคม (๒๕๕๙) : ๒๗-๒๘. 



๕๘ 
 
ส,วนท(องถ่ินเองท่ีขาดความกระตือรือร(น และเห็นว,าการฝuกอบรมเปYนการปลีกเวลาจากงานประจํา
เพ่ือไปพักผ,อน ทําให(ขาดความต้ังใจและไม,สามารถเรียนรู(ได(อย,างมีประสิทธิภาพ๙๔ 
 พระครูโกศลวชิรกิจ ได(วิจัยเรื่อง "กลยุทธ"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย"เชิงพุทธขององค"กร
ปกครองส,วนท(องถ่ินในจังหวัดกําแพงเพชร" ผลการวิจัยพบว,า กลยุทธ"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย"เชิง
พุทธมี ๕ กลยุทธ" คือ ๑)การปฐมนิเทศเชิงพุทธ มีกิจกรรมการแนะนําน(องก,อนทํา (The Worker 
Care) บุคคลาภิบาลและเข(าวัดขัดใจ ๒)การฝuกอบรมเชิงพุทธ มีกิจกรรมพุทธมามกะ และการปฏิบัติ
ธรรมสัญจร ๓)การส,งเสริมด(านวิชาการเชิงพุทธ มีการจัดต้ังคลินิก ให(คําปรึกษาเชิงพุทธบูรณาการ 
การจัดบอร"ดธรรมะน,ารู( และเครือข,ายความรู(ทางสังคม (Social Knowledge Network : SKN),     
๔)การศึกษาดูงานเชิงพุทธ มีกิจกรรมพุทธจาริก นบพระสัญจร และพุทธภูมิออนทัวร" และ            
๕)การส,งเสริมการศึกษาต,อเชิงพุทธ มีกิจกรรมการการธรรมะศึกษาซันเดย" ศึกษาหลักพุทธธรรม
บูรณาการกับศาสตร"สมัยใหม, และการเรียนธรรมะออนไลน" (E-Leanning) ส,วนพุทธธรรมท่ีเก่ียวข(อง
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย" ได(แก, หลักภาวนา ๔ คือ ๑)กายภาวนา การรักษาสุขภาพร,างกายให(
แข็งแรงปราศจากโรคภัยอันไม,พึงประสงค" ๒)สีลภาวนา มีความประพฤติเรียบร(อย อยู,ร,วมกันกับผู(อ่ืน
ได(ด(วยดี ๓)จิตตภาวนา การมีสุขภาพจิตดี มีจิตสาธารณะ มองโลกในแง,ดี มีความอดทน อดกลั้น และ 
๔)ปeญญาภาวนา มีความใฝsรู(ใฝsเรียน เข(าใจทุกอย,างตามความเปYนจริง๙๕ 
 สมยงค% สีขาว ได(วิจัยเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะทางด(านคอมพิวเตอร"และเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน โดยใช(เทคนิคการฝuกอบรมแบบผสมผสาน" 
ผลการวิจัยพบว,า เกณฑ"สมรรถนะท่ีพึงประสงค"ด(านความรู(และทักษะอยู,ในระดับมากท่ีสุดตามลําดับ 
ได(แก, การใช(งานเครือข,ายอินเทอร"เน็ตและการสืบค(นข(อมูล ส,วนสมรรถนะท่ีพึงประสงค"ด(านกิจนิสัยท่ี
ดีในการประกอบวิชาชีพอยู,ในระดับมากทุกข(อ หลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผ,านเกณฑ"ท่ี
กําหนดไว( ผู(เข(าฝuกอบรมมีความพึงพอใจต,อหลักสูตรการฝuกอบรมแบบผสมผสานในภาพรวม          
มีค,าเฉลี่ยอยู,ในระดับมากจากการประเมินผลสมรรถนะ หลังการฝuกอบรม ๑ เดือน และ ๓ เดือน 
พบว,า ผู(เข(าฝuกอบรมมีสมรรถนะคอมพิวเตอร"และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด(านความรู(และทักษะ และ
ด(านกิจนิสัยในการประกอบวิชาชีพอยู,ในระดับมาก ซ่ึงผ,านเกณฑ"ท่ีกําหนดไว( แสดงให(เห็นว,าหลักสูตร
ฝuกอบรมแบบผสมผสานท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใช(ในการฝuกอบรมได(จริง และมีข(อเสนอแนะว,า    
หน,วยงานต(นสังกัดของบุคลากรองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน ควรให(ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร   
ด(านคอมพิวเตอร"และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค"กรของตน     
อย,างต,อเนื่อง และหลักสูตรฝuกอบรมแบบผสมผสานท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใช(ฝuกอบรมกับบุคลากร

                                         

  ๙๔ พลอย สืบวิเศษ. การศึกษาความต(องการในการพัฒนาบุคลากรท(องถ่ินขององค"กรปกครองท(องถ่ิน
ไทย. วารสารรัฐประศาสนศาสตร%. ปCท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒  กรกฎาคม - ธันวาคม (๒๕๕๒) : ๑๑๗-๑๕๗. 
  ๙๕ พระครูโกศลวชิรกิจ. กลยุทธ"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย"เชิงพุทธขององค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน
ในจังหวัดกําแพงเพชร. วารสารสังคมศาสตร%ปริทรรศน%. ปCท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑  มกราคม - เมษายน (๒๕๕๙) : ๕๗-๕๘. 



๕๙ 
 
ในหน,วยงานอ่ืนๆ ได( เนื่องจากเปYนหลักสูตรท่ีเอ้ือต,อการพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรใน
สายสํานักงาน๙๖ 
 สุทธิพร สายทอง ได(วิจัยเรื่อง "การจัดการความรู(เชิงพุทธสู,การพัฒนาองค"กรปกครอง
ส,วนท(องถ่ินในภาคเหนือตอนบน"  ผลการวิจัยพบว,า 
 ๑. ด(านพัฒนาคน พบว,าการจัดการความรู(ในองค"การจําเปYนอย,างยิ่งในการพัฒนา
บุคลากร ให(เข(ารับการอบรม ศึกษาดูงาน ท้ังในประเทศและต,างประเทศ เพ่ือนําความรู( หรือ
ประสบการณ"มาพัฒนาองค"กร ส,วนด(านพัฒนางาน พบว,ามีการประชุมเพ่ือสร(างการเรียนรู(ร,วมกัน 
และทํางานเปYนทีม มีการเรียนรู(จากการศึกษาดูงาน จากการทํางานจากการใช(เทคโนโลยีในองค"กร
เพ่ือสะดวกต,อการบริหารจัดการด(านข(อมูล ในด(านพัฒนาองค"กร พบว,าการจัดการความรู(ในเทศบาล
นคร ยึดกฎ ระเบียบ และข(อบังคับ ของการบริหารราชการ โดยภาพรวมการจัดการความรู(ของ
เทศบาลนครจะมีองค"ความรู(การบริหารเปYนพ้ืนฐาน และฝeงตัวอยู,ในองค"กร แต,ไม,มีการแลกเปลี่ยน
และพัฒนาเปYนองค"กรแห,งการเรียนรู(  
 ๒. มีการจัดการความรู(โดยการนําหลักสัปปุริสธรรม ๗ และหลักอปริหานิยธรรม ๗     
มาบูรณาการการจัดการความรู(ในองค"กร เพ่ือนําไปสู,การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค"กร    
ให(เปYนองค"กรแห,งการเรียนรู( เช,น มีการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย" พร(อมเพียงกันประชุม พร(อมเพียง
กันเลิกประชุม เปYนต(น ในขณะเดียวกันการจัดการความรู(ท่ีเก่ียวข(องกับองค"การจะคํานึงถึงหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนางานองค"การ เพ่ือให(มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต,อการพัฒนา
งาน พัฒนาคน และพัฒนาองค"กร อย,างยั่งยืนม่ันคง  
 ๓. รูปแบบการจัดการความรู( เชิงพุทธสู,การพัฒนาองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินใน
ภาคเหนือตอนบนพบว,า ควรมีการบูรณาการนําหลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ และสัปปุริสธรรม ๗ 
เปYนแนวทางในการบริหารจัดการความรู( และควรมีการวางแผนเก่ียวกับการบริหารจัดการความรู(ด(วย
การกําหนดแผนกลยุทธ"อย,างมีมาตรฐาน มีการสร(างกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู(มีการสร(างคลัง
ความรู(  ในการจัดระบบอย,างเปYนหมวดหมู, เ พ่ือให(สามารถเข(าถึงได(ง,ายอย,างเปYนรูปธรรมมี           
การประเมินผลการปฏิบัติงานด(านการจัดการความรู( ท้ังนี้เพ่ือให(บรรลุเปgาหมาย ๓ ประการ ได(แก, 
การพัฒนางานพัฒนาคน และการพัฒนาองค"กรไปสู,การเปYนองค"กรแห,งการเรียนรู(อย,างต,อเนื่อง๙๗ 
 
 
 
 

                                         

 ๙๖ สมยงค" สีขาว, "การพัฒนาสมรรถนะทางด(านคอมพิวเตอร"และเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรองค"กร
ปกครองส,วนท(องถ่ิน โดยใช(เทคนิคการฝuกอบรมแบบผสมผสาน", วิทยานิพนธ%ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร"
ศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล(าพระนครเหนือ, ๒๕๕๓). 
 ๙๗ สุทธิพร สายทอง, "การจัดการความรู(เชิงพุทธสู,การพัฒนาองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินในภาคเหนือ
ตอนบน", วิทยานิพนธ%พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร", (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๖๐ 
 
  เสน'ห% จุ�ยโต ได(วิจัยเรื่อง “การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรขององค"กรปกครองส,วน
ท(องถ่ิน” ผลการวิจัยพบว,า ต(นแบบสมรรถนะหลักของเทศบาลมี ๖ ประการ ได(แก, ๑.จิตสํานึก
บริการ ๒.คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต,อส,วนรวม ๓.การทํางานเปYนทีม ๔.การคิดนอก
กรอบ/ริเริ่ม ๕.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ และ ๖.การจัดการความขัดแย(งในชุมชน๙๘ 
  สรุปได(ว,า บุคลากรเทศบาลมีความต(องการพัฒนาสมรรถนะการทํางานตนเอง คือ 
ความรู(เก่ียวกับระบบราชการ กฎหมาย ทักษะในการปฏิบัติหน(าท่ี ต(องการรู(และมีทักษณะเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร" ระบบสารสนเทศ และความรู(ท่ีเก่ียวข(องกับสายงานท่ีปฏิบัติหน(าท่ีอยู, ต(องการให(มี
กิจกรรมสัมพันธ" การฝuกฝนเพ่ิมทักษะด(านภาษาต,างประเทศ ผู(มีส,วนเก่ียวข(องควรจัดให(มีการประชุม 
สัมมนา การฝuกอบรม การประชุมย,อย การเยี่ยมเยียน การสอนงานและการศึกษาดูงาน            
สร(างบรรยากาศของการเปYนมิตร การให(ความคุ(นเคยระหว,างระดับบริหารกับการปฏิบัติการ        
การสร(างขวัญและกําลังใจในการทํางาน เทศบาลจะได(รับการพัฒนาองค"กรแห,งการเรียนรู(ได( ต(อง
พัฒนา ๑.บรรยากาศ และวัฒนธรรมองค"กร ๒.การจูงใจ ๓.ภาวะผู(นํ าการเปลี่ยนแปลง                 
๔.ความสามารถของบุคลากรและทีมงาน ๕.การจัดการความรู( ๖.การบริหาร โดยมีกลยุทธ"การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย"เชิงพุทธ คือ ๑)การปฐมนิเทศเชิงพุทธ ๒)การฝuกอบรมเชิงพุทธ ๓)การส,งเสริมด(าน
วิชาการเชิงพุทธ ๔)การศึกษาดูงานเชิงพุทธ ๕)การส,งเสริมการศึกษาต,อเชิงพุทธ การจัดการความรู(
โดยการนําหลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักอปริหานิยธรรม ๗ หลักภาวนา ๔ คือ ๑)กายภาวนา             
๒)สีลภาวนา ๓)จิตตภาวนา และ ๔)ปeญญาภาวนา มาบูรณาการการจัดการความรู(ในองค"กร เพ่ือ
นําไปสู,การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค"กร ผู(มีส,วนเก่ียวข(องผู(บริหารระดับนโยบาย ฝsาย
การเมือง หัวหน(า ควรให(ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร ควรสนับสนุนให(มีมีการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในเทศบาลอย,างต,อเนื่อง 
 
ตารางท่ี ๒.๑๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับการพัฒนาสมรรถนะ 

นักวิจัยหรือแหล'งข�อมูล ผลการวิจัย 
ธนวัฒน" จอมประเสริฐ, 
(๒๕๕๒) 

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร คือ การประชุม สัมมนา 
การฝuกอบรม การประชุมย,อย การเยี่ยมเยียน การสอน
งานและการศึกษาดูงาน  

นิมตร โสชรี, 
(๒๕๕๙) 

รูปแบบการพัฒนาองค"กรแห,งการเรียนรู(  
๑.การบรรยากาศ และวัฒนธรรมองค"กร  
๒.การจูงใจ  
๓.การภาวะผู(นําการเปลี่ยนแปลง  
๔.การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและทีมงาน  
๕.การจัดการความรู(  
๖.การพัฒนาทางการบริหาร 

                                         

 ๙๘ เสน,ห" จุ(ยโต, “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน”, รายงานวิจัย, 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓), หน(า ๒๒๐. 



๖๑ 
 

นักวิจัยหรือแหล'งข�อมูล ผลการวิจัย 
พลอย สืบวิเศษ,   
(๒๕๕๒) 

บุคลากรต(องการฝuกอบรม ความรู( ๓ อันดับแรก 
๑. ความรู(เก่ียวกับระบบราชการ/กฎหมาย/ทักษะในการ
ปฏิบัติหน(าท่ี 
๒. คอมพิวเตอร"/ระบบสารสนเทศ  
๓. ความรู(ท่ีเก่ียวข(องกับสายงานท่ีปฏิบัติหน(าท่ีอยู,  
ปeญหาอุปสรรคการฝuกอบรม คือ 
๑. มีหลักสูตรไม,เพียงพอ 
๒. หน,วยงานท่ีให(การฝuกอบรมไม,หลากหลาย  
๓. ผู(บริหารขาดวิสัยทัศน"และเลือกปฏิบัติในการอนุมัติ
บุคลากรให(ไปฝuกอบรม 
๔. ด(านงบประมาณ  
๕. ทัศนคติของบุคลากรส,วนท(องถ่ินเองท่ีขาดความ
กระตือรือร(น  

พระครูโกศลวชิรกิจ,   
(๒๕๕๙) 

กลยุทธ"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย"เชิงพุทธ  
๑) การปฐมนิเทศเชิงพุทธ  
๒) การฝuกอบรมเชิงพุทธ  
๓) การส,งเสริมด(านวิชาการเชิงพุทธ  
๔) การศึกษาดูงานเชิงพุทธ 
๕) การส,งเสริมการศึกษาต,อเชิงพุทธ 
พุทธธรรมพัฒนาบุคลากร คือ ภาวนา ๔    
๑) กายภาวนา การรักษาสุขภาพร,างกายให(แข็งแรง
ปราศจากโรคภัย  
๒) สีลภาวนา มีความประพฤติเรียบร(อย   
๓) จิตตภาวนา การมีสุขภาพจิตดี มีจิตสาธารณะ       
มองโลกในแง,ดี มีความอดทน   
๔) ปeญญาภาวนา ใฝsรู(ใฝsเรียน เข(าใจทุกอย,างตามความ
เปYนจริง  

สมยงค" สีขาว,   
(๒๕๕๓) 
 

ควรให(ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรด(านคอม      
พิวเตอร"และเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในองค"กรของตนอย,างต,อเนื่อง   

สุทธิพร สายทอง, 
(๒๕๕๖) 

การจัดการความรู(โดยการนําหลักสัปปุริสธรรม ๗ และ
หลักอปริหานิยธรรม ๗ มาบูรณาการการจัดการความรู(
ในองค"กร เพ่ือนําไปสู,การพัฒนาคน พัฒนางาน และ
พัฒนาองค"กร ให(เปYนองค"กรแห,งการเรียนรู( 

ตารางท่ี ๒.๑๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับการพัฒนาสมรรถนะ (ต,อ) 
 



๖๒ 
 

นักวิจัยหรือแหล'งข�อมูล ผลการวิจัย 
เสน,ห" จุ(ยโต,   
(๒๕๕๓) 

 

ต(นแบบสมรรถนะหลักของเทศบาล  
๑) จิตสํานึกบริการ  
๒) คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต,อส,วนรวม 
๓) การทํางานเปYนทีม  
๔) การคิดนอกกรอบ/ริเริ่ม  
๕) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
๖) การจัดการความขัดแย(งในชุมชน  

  
 ๒.๔.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับหลักพุทธธรรม 
  จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับการบูรณาการพุทธธรรมเพ่ือไปพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรพบว,ามีผู(ทําการวิจัยไว(ดังนี้ 
 ธิติวุฒิ หม่ันมี ได(วิจัยเรื่อง "การจัดการทุนมนุษย"เพ่ือส,งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของ
บุคลากรองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน" ผลการวิจัยพบว,า รูปแบบการจัดการทุนมนุษย"กําหนดเปYนได(   
๓ รูปแบบ คือ ๑)รูปแบบการจัดการทุนมนุษย"ด(านความรู(นั้นองค"กรได(มีการจัดการประชุมบุคลากรใน
การเพ่ิมศักยภาพด(านความรู(เก่ียวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย,างสมํ่าเสมอ มีการจัดฝuกอบรม
บุคลากรจากวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ จัดให(มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีโดยเน(นไปหน,วยงานท่ีมี
การบริการจัดการเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเปYนหลักเพ่ือให(บุคลากรได(เพ่ิมพูนความรู(เรื่องนี้ และจัดให(มี
บุคลากรทางสงฆ"มาให(คําแนะนําเก่ียวกับการส,งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให(กับบุคลากรในองค"กร     
๒)รูปแบบการจัดการทุนมนุษย"ด(านความสามารถนั้น องค"กรได(จัดให(มีการเพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค"กร จัดให(มีโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค"กร เพ่ิม
วินัยในการปฏิบั ติงานของบุคลากรในองค"กรและผู(บริหารองค"กรต(องเปYนผู(นํา ท่ีดีทางด(าน
ความสามารถให(กับบุคลากรในองค"กร ๓)รูปแบบการจัดการทุนมนุษย"ด(านความชํานาญ องค"กรได(มี
การสนับสนุนจากผู(บริหาร วางแผนการดําเนินการอย,างเปYนระบบ กระทําอย,างจริงจังและต,อเนื่อง 
และส,งเสริมให(บุคลากรมีการศึกษาต,อในระดับท่ีสูงข้ึน๙๙ 
   พระครูนิวิฐศีลขันธ% (ณรงค% ฐิตวฑฺฒโน) ได(วิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย"ตาม
หลักพุทธธรรมในองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน" ผลการวิจัยพบว,า ไตรสิกขาท่ีประกอบด(วย ศีล สมาธิ 
และปeญญาเปYนรากฐานในการพัฒนานั้น หลักสําคัญในการพัฒนาจะต(องอาศัยกระบวนการและ
วิธีการฝuกอบรม การจัดการศึกษา และหลักแห,งการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาองค"กรตามแนวคิดทฤษฎี
ของ Leonard Nadler มาเปYนส,วนประกอบ คือ  
  ๑. ด(านศีล จะเน(นไปท่ีการประพฤติดี ประพฤติชอบ ถูกต(องตามกฎ ระเบียบ ตาม
ท,วงทํานองคลองธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามท้ังทางกาย ทางวาจา ไม,เปYนการทําให(
ผู( อ่ืน เ ดือดร(อน ไม, ทําให(ตนเองเ ดือดร(อน โดยเน(นพัฒนาตามหลักศีล ๕ โดยในข(อ ท่ี  ๑               

                                         

  ๙๙ ธิติวุฒิ หมั่นมี, "การจัดการทุนมนุษย"เพ่ือส,งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรองค"กรปกครอง
ส,วนท(องถ่ิน", วารสารสังคมศาสตร%ปริทรรศน%, ปCท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ กันยายน-ธันวาคม (๒๕๕๙) : ๒๐๓-๒๐๓. 

ตารางท่ี ๒.๑๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับการพัฒนาสมรรถนะ (ต,อ) 



๖๓ 
 
ปาณาติปาตา เวรมณี จะต(องงดเว(นจากการเบียดเบียน การมุ,งร(ายทําลายกัน ข(อท่ี ๒ อทินนาทานา 
เวรมณี คือ  การเคารพในทรัพย"สินหรือทรัพยากรของผู(อ่ืน ข(อท่ี ๓ กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี      
การเคารพในคู,ครองของผู(อ่ืน ข(อท่ี ๔ มุสาวาทา เวรมณี จะต(องไม,พูดปด ไม,พูดคําหยาบ ไม,พูด
ส,อเสียด และไม,พูดเพ(อเจ(อ และสุดท(ายข(อท่ี ๕ สุราเมรยะ มัชชะ ปมาทัฏฐานา เวรมณี คือ การจะ
ประพฤติปฏิบัติกิจการงานใดก็ตาม ขอให(ทําด(วยความมีสติ ไม,ประมาท เลินเล,อ  
  ๒. ด(านสมาธิ ถือเปYนการฝuกฝนพัฒนาจิตใจเพ่ือส,งผลไปสู,การพัฒนาด(านศีลและ
ปeญญา โดยฝuกให(สามารถบังคับจิตใจของตนไว(ได(ในสภาพท่ีจะใช(มันให(เปYนประโยชน"หรือให(เกิด
ประโยชน"มากท่ีสุดตามท่ีตนต(องการ บังคับให(อยู,ในลักษณะท่ีพร(อม มีสมรรถภาพถึงท่ีสุดใน        
การปฏิบัติหน(าท่ีทางจิต ท้ังนี้ต(องอาศัยความเพียร ความพอใจ มีใจจดจ,อ รอบคอบ ใคร,ครวญ และ
ก(าวข(ามนิวรณ"ท้ัง ๕ ท้ังกามฉันท" พยาบาท ความหดหู, ความฟุgงซ,าน และความลังเลสงสัยเพ่ือ
ยกระดับจิตใจให(มีคุณภาพสูงข้ึน มีสมรรถภาพมากข้ึน และมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน ท้ังนี้สิ่งท่ีเห็นผลชัด
ท่ีสุดในการพัฒนาทุนมนุษย"ด(านนี้ก็คือการใช(หลักสติปeฏฐาน ๔ มามีส,วนสนับสนุน  
  ๓. ด(านปeญญา เปYนการพัฒนาทุนมนุษย" ในข้ันสูงสุดและมีความสําคัญสูงสุด      
โดยเน(นการฝuกฝนอบรมให(เกิดความรู( ความเข(าใจ และเกิดการคิดดี คิดชอบ โดยอาศัยหลัก         
ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการท่ีต(องมีกัลยาณมิตรและสิ่งแวดล(อมท่ีดีมาเอ้ืออํานวย ขณะเดียวกันก็
ต(องพัฒนาตามหลักพรหมวิหารธรรมโดยการฝuกจิตให(เกิดความเมตตา เกิดความกรุณา เกิดมุทิตา 
และเกิดอุเบกขา ซ่ึงถือเปYนจิตท่ีบริสุทธิ์ สะอาด จิตท่ีคิดถึงประโยชน"คนอ่ืน ประโยชน"องค"กร และ
ประโยชน"เพ่ือส,วนรวม๑๐๐ 
  พิรัชย% ศรีราม ได(วิจัยเรื่อง "ยุทธศาสตร"การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค"กรปกครองส,วน
ท(องถ่ินด(วยหลักพุทธธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน" ผลการวิจัยพบว,า การบริหารงานของ
องค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน พบว,ามีปeญหาและผลกระทบด(านการบริหารงาน ๕ ด(าน คือ ด(านการ
บริหารงบประมาณ ด(านการบริการสาธารณะ ด(านการบริหารบุคคล ด(านบริหารการศึกษา และด(าน
บริหารสาธารณะสุข การบริหารงานขององค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินด(วยหลักพุทธธรรมตามหลัก    
ธรรมาภิบาล ๖ ด(าน และหลักทศพิธราชธรรม ๑๐ ด(าน พบว,าองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินมีการ
บริหารงานอยู,ในระดับดีมาก ซ่ึงเปYนหลักการบริหารงานและเปYนหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการ
บริหารงาน ยุทธศาสตร"การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินด(วยหลักพุทธธรรม 
ได(แก, ๑) การมีส,วนร,วมของบุคลากรเทศบาลกับประชาชน (Participation) ๒) ความสําคัญกับ
วัฒนธรรมองค"กร (Importance) ๓) ความรับผิดชอบร,วมกับระบบการบริหาร (Responsibility)      
๔) ปฏิบัติหน(าท่ีตามยุทธศาสตร"การพัฒนา (Authority) ๕) หลักความโปร,งใส (Transparency) และ
การมีส,วนร,วมภาคสังคม ให(มีความโปร,งใส สามารถตรวจสอบได(ในการบริหาร การบริการ ตลอดจน

                                         

 ๑๐๐ พระครูนิวิฐศีลขันธ" (ณรงค" ฐิตวฑฺฒโน), "รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย"ตามหลักพุทธธรรมใน
องค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน", วิทยานิพนธ%พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร", (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๖๔ 
 
การสนับสนุน บุคลากรเทศบาลต(องยึดม่ันในหลักการ ยึดม่ันในหลักคุณธรรม และการเสียสละ      
เพ่ือการบริหารงานให(มีความโปร,งใสและเกิดประสิทธิผล๑๐๑ 
  ศิริรัตน% คลังเย็น ได(วิจัยเรื่อง "การบริหารงานสู,ความเปYนเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาล
ขององค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน" ผลการวิจัยพบว,า  
 ๑. การบริหารงานสู,ความเปYนเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค"กรปกครองส,วน
ท(องถ่ิน ประกอบด(วย ๔ องค"ประกอบ ได(แก, ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ การให(บริการ การพัฒนาองค"กรหรือหน,วยงานอยู,ในระดับมากทุกด(าน  
 ๒. การประยุกต"ใช(หลักธรรมาภิบาล ๖ องค"ประกอบ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร,งใส หลักการมีส,วนร,วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ(มค,า และการใช(หลัก
ทศพิธราชธรรม ๑๐ องค"ประกอบ ประกอบด(วย ๑) ทาน ๒) ศีล ๓) ปริจจาคะ ๔) อาชวะ ๕)มัททวะ 
๖) ตปะ ๗) อักโกธะ ๘) อวิหิงสา ๙) ขันติ ๑๐) อวิโรธนะ และทฤษฎีการบริหารมาประยุกต"ใช(ได(ใน
องค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน  
 ๓. รูปแบบการบริหารงานสู,ความเปYนเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค"กรปกครอง
ส,วนท(อง ถ่ิน จะเกิด ข้ึนได(นั้ นจํา เปYนจะต(อง มีปeจจัยในการบริหารสู,ความเปYน เลิศ ได(แก,                  
๑. การให(บริการ (Service mind) ๒. การทํางานให(มีลักษณะเชิงบูรณาการ (Integration)           
๓.  ความรับผิดชอบร,วมกัน (Responsibility) ๔.การให(ความสํา คัญกับวัฒนธรรมองค"กร 
(Importance) ๕. ผลลัพธ" (Result) ท่ีได(จากการบริหารการดําเนินงาน ๖. การบริหารมุ,งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement)  ๗ .  กระบวนการทํางานกฎเกณฑ"  ก ติกา  มีความเป}ด เผยตรงไปตรงมา 
(Transparency) ๑๐๒ 
  สายรุ�ง บุบผาพันธ% ได(วิจัยเรื่อง "การพัฒนาทุนมนุษย"ตามหลักพุทธธรรมขององค"การ
บริหารส,วนจังหวัดภาคเหนือตอนล,าง เพ่ือรองรับการเข(าสู,ประชาคมอาเซียน" ผลการวิจัยพบว,า   
การพัฒนาทุนมนุษย"ตามแนวคิดของ ลีโอนาร"ด แนดเลอร" (Leonard Nadler) ได(แก, การฝuกอบรม 
(Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development) ซ่ึงเปYนการพัฒนาท่ีเพ่ิมพูน
ความรู( (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Capacities) ตลอดจนทัศนคติ (Attitude) 
รูปแบบในการพัฒนาทุนมนุษย" นําหลักภาวนา ๔ มาใช(เปYนกรอบในการพัฒนาประกอบด(วย         
๑)  กายภาวนา พัฒนากาย ๒) ศีลภาวนา พัฒนาศีล ๓)  จิตภาวนา พัฒนาจิต ใจ และ                    
๔) ปeญญาภาวนา พัฒนาปeญญา บูรณาการเข(ากับการพัฒนาทุนมนุษย"ตามแนวคิดของ ลีโอนาร"ด 
แนดเลอร" (Leonard Nadler) ประกอบด(วย ๓ รูปแบบ  
 

                                         

 ๑๐๑ พิรัชย" ศรีราม, "ยุทธศาสตร"การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินด(วยหลักพุทธ
ธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน", วิทยานิพนธ%พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร", (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๑๐๒ ศิริรัตน" คลังเย็น, "การบริหารงานสู,ความเปYนเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค"กรปกครอง
ส,วนท(องถ่ิน", วิทยานิพนธ%พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร", (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๖๕ 
 
   ๑. ด�านการฝlกอบรม เพ่ือเปYนการปรับทัศนคติเสริมสร(างอัตลักษณ" มีแนวทางการ
ปฏิบัติคือ ๑) ส,งเสริมการฝuกอบรมและจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู(ในการปฏิบัติงานกับหน,วยงาน
อ่ืน ๒) ส,งเสริมการฝuกอบรมทักษะการใช(กฎหมายอย,างถูกต(อง ๓) ส,งเสริมโครงการฝuกอบรม
ข(าราชการท่ีดี และเสริมสร(างทัศนคติท่ีจําเปYน ๔) ส,งเสริมโครงการฝuกอบรมทักษะสู,อาเซียน ส,งเสริม
ความตระหนักรู(เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
   ๒. ด�านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู,ความเปYนมืออาชีพ มีแนวทางปฏิบัติ          
๑) ส,งเสริมการศึกษาเก่ียวกับบริบทนานาชาติ ได(แก, การเสริมสร(างความรู(เก่ียวกับ วัฒนธรรม สังคม 
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ๒) ส,งเสริมการศึกษาด(านกฎหมาย และโครงการเสริมสร(าง            
ธรรมาภิบาล ๓) เสริมสร(างความรู( เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเสริมสร(างมาตรฐานเดียวกัน      
๔) ส,งเสริมการศึกษาของบุคลากร และเสริมสร(างความชํานาญในอาชีพอย,างต,อเนื่อง 
   ๓. ด�านการพัฒนา เพ่ือพัฒนาทักษะก(าวสู,สากล มีแนวทางปฏิบัติได(แก, ๑) ส,งเสริม
การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให(สอดคล(องกับการเปลี่ยนแปลง ๒) ส,งเสริมการพัฒนาทักษะ   
การใช(กฎหมายอย,างถูกต(อง และการพัฒนาทักษะภาวะผู(นําในทุกระดับ ๓) ส,งเสริมโครงการปฏิบัติ
ธรรม รักษาศีล เสริมสร(างทักษะทางจิตให(มีสมาธิในการปฏิบัติงาน ๔) ส,งเสริมการพัฒนาทักษะด(าน
ภาษา และการใช(เทคโนโลยี๑๐๓ 
 สุทธญาณ% โอบอ�อม ได(วิจัยเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค"กรปกครองส,วน
ท(องถ่ิน ตามแนวพระพุทธศาสนา" ผลการวิจัยพบว,า แนวทางการพัฒนาศักยภาพเริ่มจากวิธีการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓ ด(าน คือ T (training) การฝuกอบรม, E (education) การศึกษา และ D 
(development) การพัฒนา นํามาบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนา คือ หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ และปeญญาจะก,อให(เกิดศักยภาพของบุคลากรในด(านความรู( ด(านทักษะ และด(านพฤตินิสัยท่ีพึง
ประสงค" ๑) ด(านการฝuกอบรม จัดโครงการฝuกอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู(ความสามารถ และ
ทักษะ ตามความแตกต,างของแต,ละบุคคล การฝuกอบรมข้ันศีล คือ ปรับแก(การแสดงออกของ
พฤติกรรมกาย วาจา ข้ันสมาธิ คือ พัฒนาจิตใจให(มีสภาวะอดทน ข้ันปeญญา คือ ชี้แนะให(เห็น
พฤติกรรมท่ีควรกระทําหรือไม,ควรกระทํา ๒) ด(านการศึกษา ได(ส,งเสริมให(บุคลากรศึกษาต,อในระดับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึนเพ่ือพัฒนาความรู( ความสามารถ ข้ันศีลคือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด(วยระบบ
การศึกษา ข้ันสมาธิ คือ พัฒนาพฤติกรรมจิตใจให(มี EQ ข้ันปeญญา คือ ให(มีการศึกษาเพ่ิมเติม        
๓) ด(านการพัฒนา ข้ันศีล คือ ให(การบ,มเพาะพฤติกรรมนิสัยท่ีดีงาม ข้ันสมาธิ คือ ฝuกจิตใจให(เปYนไป
ในทิศทางท่ีควร ข้ันปeญญา คือ ส,งเสริมพัฒนาให(มีการศึกษาเพ่ิมเติม ส,วนการพัฒนาศักยภาพ คือ 
กลุ,มของความรู( knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ท่ีเก่ียวข(องกัน ซ่ึงมี
ผลกระทบต,องานหลักของตําแหน,งงานหนึ่ง ๆ โดยกลุ,มความรู( ทักษะ และคุณลักษณะดังกล,าว 

                                         

  ๑๐๓ สายรุ(ง บุบผาพันธ", "การพัฒนาทุนมนุษย"ตามหลักพุทธธรรมขององค"การบริหารส,วนจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล,าง เพ่ือรองรับการเข(าสู,ประชาคมอาเซียน", วิทยานิพนธ%พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร", 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๖๖ 
 
สัมพันธ"กับผลงานของตําแหน,งงานนั้น ๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานท่ีเปYนท่ียอมรับ      
และเปYนสิ่งท่ีสามารถเสริมสร(างข้ึนได( โดยผ,านการฝuกอบรมและการพัฒนา๑๐๔ 
 สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับพุทธธรรมได(ว,าแนวทางการพัฒนาศักยภาพมี ๓ ด(าน คือ     
๑) การฝuกอบรม  ๒) การศึกษา  ๓) การพัฒนา  ส,วนหลักธรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะนั้น
ควรบูรณาการใช(หลักไตรสิกขา คือ ๑.อธิศีล  ๒.อธิจิตต หรือสมาธิ  ๓.อธิปeญญา ผลแห,งการพัฒนา
ศักยภาพจะก,อให(เกิดความรู( ทักษะ และคุณลักษณะ การพัฒนาสมรรถนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทาง
กายและทางวาจา ปรับเปลี่ยนเปgาหมายทางด(านจิตใจ ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู(ในการปฏิบัติงาน      
มีวิธีการพัฒนา ได(แก, การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การแสวงหาความรู(ด(วยตนเอง และการ
ฝuกอบรม นําหลักหลักทศพิธราชธรรม หลักจักรวรรดิวัตรหลักธรรมาภิบาล  ได(แก, ๑) หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร,งใส หลักการมีส,วนร,วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ(มค,ามาใช( 
และพบว,ามีการนําหลักภาวนา ๔ มาใช(เปYนกลยุทธ" เปYนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ คือ           
๑. การพัฒนากาย ๒. การพัฒนาศีล ๓. การพัฒนาจิต ๔. การพัฒนาปeญญา ผู(วิจัยได(ประมวลและ
สังเคราะห"พบว,าหลักธรรมท่ีนํามาใช(พัฒนาสมรรถนะสอดคล(องกับหลักภาวนา ๔ ดังนั้น ผู(วิจัยจึง
สนใจท่ีจะนําพุทธธรรม คือภาวนา ๔ ไปใช(ในการวิจัยครั้งนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับพุทธธรรม 

นักวิจัยหรือแหล'งข�อมูล ผลการวิจัย 
ธิติวุฒิ หม่ันมี,  
(๒๕๕๙) 

รูปแบบการจัดการทุนมนุษย" ๓ รูปแบบ    
๑)ด�านความรู� มีการประชุม ฝuกอบรม ศึกษาดูงาน 
บุคลากรทางสงฆ"มาให(คําแนะนํา เพ่ิมศักยภาพด(าน
ความรู(เรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย,างสมํ่าเสมอ  
๒)ด�านความสามารถ เพ่ิมทักษะ พัฒนาการ เพ่ิมวินัย
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  ผู( บ ริ ห า ร เ ปY น ผู( นํ า ท่ี ดี ท า ง ด( า น
ความสามารถ   
๓)ด�านความชํานาญ ผู(บริหารให(การสนับสนุน วางแผน
ดําเนินการเปYนระบบ ส,งเสริมการศึกษา กระทําอย,าง
ต,อเนื่อง  

พระครูนิวิฐศีลขันธ"  
(ณรงค" ฐิตวฑฺฒโน),    
(๒๕๕๗) 

รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย"ตามหลักพุทธธรรม ใช(
ไตรสิกขา คือ ๑.ศีล ๒.สมาธิ ๓.ปeญญา เปYนพ้ืนฐานใน
การพัฒนา ใช(หลักกระบวนการพัฒนาตามหลักของ 
Leonard Nadler ได(แก, ๑) การฝuกอบรม ๒) การศึกษา 
๓) การพัฒนา 

                                         

  ๑๐๔ สุทธญาณ" โอบอ(อม, "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน ตามแนว
พระพุทธศาสนา", วิทยานิพนธ%พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร", (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๖๗ 
 

นักวิจัยหรือแหล'งข�อมูล ผลการวิจัย 
พิรัชย" ศรีราม,   
(๒๕๕๖) 
 

สภาพปxญหาและผลกระทบด�านการบริหารงาน        
๑) ด(านการบริหารงบประมาณ ๒) ด(านการบริการ
สาธารณะ ๓) ด(านการบริหารบุคคล ๔) ด(านบริหาร
การศึกษา ๕) ด(านบริหารสาธารณะสุข  
หลักท่ีเหมาะสมกับการบริหารงานได(แก,หลักธรรมาภิบาล 
๖ ด(านและหลักทศพิธราชธรรม  ๑๐  ด(าน  
ใช(ยุทธศาสตร" ได(แก, (๑) การมีส,วนร,วม (๒)ความสําคัญ
กับวัฒนธรรมองค"กร (๓) ความรับผิดชอบ (๔) ปฏิบัติ
หน(าท่ีตามยุทธศาสตร" (๕) ความโปร,งใส  

ศิริรัตน" คลังเย็น,   
(๒๕๕๗) 
 

การบริหารงานสู'ความเปpนเลิศ มี ๔ องค"ประกอบ ได(แก, 
๑) ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ๒) ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ๓) การให(บริการ ๔) การพัฒนาองค"กร
หรือหน,วยงาน   
การประยุกต%ใช�หลักธรรมาภิบาล ๖ และการใช(หลัก 
ทศพิธราชธรรม ๑๐ ได(แก,  (๑) Service mind    
การให(บริการ (๒) Integration การทํางานเชิงบูรณาการ  
(๓) Responsibility  ความรับผิดชอบ (๔) Importance 
การให(ความสําคัญกับวัฒนธรรมองค"กร (๕) Result  
ผลลัพธ" (๖) Achievement  การบริหารมุ,งผลสัมฤทธิ์  
(๗) Transparency ความโปร,งใส   

สายรุ(ง บุบผาพันธ",   
(๒๕๕๘) 

การพัฒนาทุนมนุษย%   
๑) การอบรม (Training) ๒)การศึกษา (Education)     
๓) การพัฒนา (Development)  
หลักภาวนา ๔  
๑) กายภาวนา พัฒนากาย  ๒) ศีลภาวนา พัฒนาศีล  
๓) จิตภาวนา พัฒนาจิตใจ ๔) ปeญญาภาวนา พัฒนา
ปeญญา 

สุทธญาณ" โอบอ(อม,   
(๒๕๕๗) 
 

มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพ ๓ ด(าน  คือ ๑) ด(านการ
ฝuกอบรม (Training) ๒) ด(านการศึกษา (Eucation)     
๓) ด(านการพัฒนา (Development) 
บูรณาการกับหลักไตรสิกขา คือ ศีล  (Sila) สมาธิ  
(Samadhi) ปeญญา (Panya) และเกิดเปYนผลแห,งการ
พัฒนาศักยภาพด(านคือเกิดความรู( (knowledge) ทักษะ 
(skills) และคุณลักษณะ (attributes) 
 

ตารางท่ี ๒.๑๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับพุทธธรรม (ต,อ) 
 



๖๘ 
 
 ๒.๔.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล 
 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล 
พบว,ามีผู(ทําการวิจัยไว(ดังนี้ 
 จิดาภา เร'งมีศรีสุข ได(วิจัยเรื่อง "ยุทธศาสตร"การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค"กร
ปกครองส,วนท(องถ่ินในเขตภาคกลาง" ผลการวิจัยพบว,า ยุทธศาสตร"การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลของ
องค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินในเขตภาคกลาง ประกอบด(วย วิสัยทัศน" คือ “จริยธรรมาภิบาลงาน
ปกครองส,วนท(องถ่ิน พัฒนางานคุณภาพ สร(างสังคมคุณธรรม” พันธกิจ คือ การเสริมหนุนกิจการของ
องค"กรทุกมิติงานให(มีจริยธรรมาภิบาลสูงข้ึน สร(างเสริมความรู(และทัศนคติท่ีดีของบุคลากรใน      
การปฏิบัติหน(าท่ี รับผิดชอบในการกํากับดูแลพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรให(มีธรรมาภิบาล และ
มุ,งเน(นการสร(างค,านิยมและจิตสํานึกธรรมาภิบาล (Good Governance Mind) ให(เกิดกับบุคลากร
ทุกคนในองค"กรอย,างต,อเนื่องเพ่ือให(บริการต,อประชาชนโดยองค"กรท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม เปgาหมาย
เชิงยุทธศาสตร" คือ เพ่ือให(ระบบการบริหารงานมีความเปYนธรรมาภิบาล ด(วยหลักความโปร,งใส   
ความรับผิดชอบ และการมีส,วนร,วม เพ่ือให(ระบบการบริการงานขององค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินมี
ความเปYนธรรมาภิบาลด(วยหลักการความโปร,งใส ความรับผิดชอบ และการมีส,วนร,วม และเพ่ือให(
ระบบงานสนับสนุนมีความเปYนธรรมาภิบาลด(วยหลักการความโปร,งใส ความรับผิดชอบ และการมี
ส,วนร,วมกระบวนการดําเนินการเชิงยุทธศาสตร"องค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินควรมีการกําหนดกลยุทธ"
เพ่ือการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร"ให(เกิดเปYนองค"กรท่ีมีความเปYนจริยธรรมาภิบาล ประกอบด(วย    
กลยุทธ"การสร(างความโปร,งใสในงานบริหาร การสร(างความโปร,งใสในการบริการประชาชน การสร(าง
ความโปร,งใสในงานสนับสนุน การสร(างการมีส,วนร,วมในงานบริหาร การสร(างการมีส,วนร,วมใน      
การบริการประชาชน การสร(างการมีส,วนร,วมในการสนับสนุน การสร(างความรับผิดชอบในงานบริหาร 
การสร(างความรับผิดชอบในการบริการประชาชน และกลยุทธ"การสร(างความรับผิดชอบใน          
การสนับสนุน๑๐๕ 
 ณรงค%ศักดิ์ สุธรรมดี ได(วิจัยเรื่อง "การประเมินผลการเพ่ิมสมรรถนะองค"การผ,านระบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย" กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ" ผลการวิจัยพบว,า         
(๑) ข(าราชการและเจ(าหน(าท่ีผู(ปฏิบัติงาน มีความเห็นต,อการเพ่ิมสมรรถนะองค"การผ,านระบบ       
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย"โดยภาพรวมอยู,ในระดับมาก คือ ด(านการติดตามและประเมินผลบุคลากร
หลังการพัฒนา รองลงมาได(แก, ด(านการฝuกอบรมท่ีฝsายทรัพยากรมนุษย"นํามาปฏิบัติ ด(านการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากร และด(านการออกแบบและสร(างหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาบุคลากร            
(๒) การพัฒนาบุคลากร มีการวางแผนไว(ล,วงหน(า ๔ ปC และแต,ละปCก็จะมีแผนย,อยๆ ซ่ึงข้ึนอยู,กับ
นโยบายและความต(องการของผู(บริหาร (๓)วิธีการออกแบบและการสร(างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
คือ การอบรมท่ีเปYนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรแบบมีเปgาหมาย โดยส,วนใหญ, การออกแบบและ
การสร(างหลักสูตรมักจะเปYนความรับผิดชอบของผู(บริหารเทศบาล และฝsายพัฒนาบุคลากรเปYนหลัก 

                                         

  ๑๐๕ จิดาภา เร,งมีศรีสุข. ยุทธศาสตร"การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินใน
ภาคกลาง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร. ปCท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑๓  มกราคม - มิถุนายน (๒๕๕๘) : ๑๔๓ - 
๑๕๘. 



๖๙ 
 
(๔) ผู(บริหารเทศบาลมีบทบาทในการส,งเสริมด(านการพัฒนาบุคลากรเปYนอย,างมาก (๕) เทศบาลมีการ
ออกแบบและการสร(างหลักสูตรฝuกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรอยู,เสมอ เช,น หลักสูตรการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน และ  การจัดหลักสูตรการพัฒนา
ผู(นําการเปลี่ยนแปลง เปYนต(น (๖)การพัฒนาบุคลากรโดยส,วนใหญ,เก่ียวข(อง ๒ ด(าน คือ ด(านความรู(
และด(านความชํานาญ ท่ีจะนํามาซ่ึงการเพ่ิมสมรรถนะขององค"การของเทศบาล๑๐๖ 
 พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ ได(วิจัยเรื่อง “การส,งเสริมจริยธรรมขององค"กรปกครองส,วน
ท(องถ่ินในภาคเหนือตอนบน” ผลการวิจัยพบว,า แนวทางการส,งเสริมจริยธรรมขององค"กรปกครอง
ส,วนท(องถ่ินในภาคเหนือตอนบนประกอบด(วย ๓ ด(าน ได(แก, ๑)ด(านกายสุจริต พบว,า จะต(องสร(าง
สถาบันพัฒนาจริยธรรม (Institution) เพ่ือทําหน(าท่ีในการกําหนดกฎเกณฑ"ควบคุม ติดตาม
ประเมินผล พฤติกรรมของนักการเมืองและบุคลากรในองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน เสริมสร(าง
นักการเมืองและบุคลากรต(นแบบทางจริยธรรม ๒)ด(านวจีสุจริต พบว,า การสื่อสารองค"กร 
(Corporate Communication) ซ่ึงเปYนการถ,ายทอดอุดมการณ"หลักการปฏิบัติ พันธกิจ วิสัยทัศน" 
และแนวทางการดําเนินกิจกรรมโครงการ จะต(องส,งเสริมสร(างทักษะการสื่อสารในองค"กร เพ่ือการ
บริการประชาชนท่ีดี รวดเร็ว ไม,บิดเบือนข(อเท็จจริง โดยกําหนดเปYนนโยบายเพ่ือการรับรู(ของ
บุคลากรและประชาชนให(เห็นเปYนรูปธรรม เพ่ือการแสดงให(เห็นว,าภาวะผู(นําได(ให(ความสําคัญกับ
คุณภาพและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับตําแหน,งทางการบริหารสูงสุดในองค"กร ๓)ด(านมโนสุจริต พบว,า 
จะต(องสร(างองค"ความรู(ทางจริยธรรม (Knowledge) ในองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินท่ีมีสถาบันทาง
พัฒนาจริยธรรมเข(ามาช,วยในการกําหนดองค"ความรู(ท่ีจะต(องเกิดจากการศึกษาและการฝuกอบรมด(าน
จริยธรรมแก,บุคลากรในองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินอย,างต,อเนื่อง๑๐๗ 
 เบญจ% พรพลธรรม ได(วิจัยเรื่อง "การจัดการความโปร,งใสและการมีส,วนร,วมในบริการ
สาธารณะขององค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน" ผลการวิจัยพบว,า การจัดการความโปร,งใสภายในองค"กร
และการมีส,วนร,วมของชุมชนในการบริการสาธารณะขององค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินมีผลสัมฤทธิ์ต,อ
เปgาหมายการให(บริการสาธารณะขององค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน ปeจจัยท่ีส,งผลกระทบต,อการจัดการ
ความโปร,งใสและการมีส,วนร,วมของชุมชนในบริการสาธารณะขององค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินในด(าน
ต,างๆ ท่ีมีแนวปฏิบัติและทฤษฎีรองรับในปeจจัย ๖ ประการ คือ ๑) การวางแผนและการกําหนด
เปgาหมายการบริหารงานให(ชัดเจน ๒) การจัดระเบียบขององค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินให(เกิดความ
คล,องตัวด(านข(อมูล ข,าวสาร ๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน(าท่ีในการให(บริการสาธารณะ 
๔) การส,งเสริมให(ประชาชนเห็นความสําคัญ ในการมีส,วนร,วมในการตรวจสอบความโปร,งใส และ   
กําหนดกฎหมายท่ีมีบทลงโทษรุนแรง  ๕) การจัดการด(านการบริหารของผู(นําองค"กรท่ีมีความยุติธรรม 
โปร,งใส และเข(าถึงความเปYนอยู,ของประชาชนในชุมชน และ ๖) การมีระบบบริหารจัดการความ
โปร,งใสท่ีเปYนรูปธรรมและมีกลไก ส,วนกลไกรูปแบบตัวชี้วัดการจัดการความโปร,งใส ประกอบด(วย 
                                         

  ๑๐๖ ณรงค"ศักดิ์ สุธรรมดี, "การประเมินผลการเพ่ิมสมรรถนะองค"การผ,านระบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย" กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ", รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 
๒๕๕๓), หน(า ๖๔-๖๙. 
  ๑๐๗ พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ. การส,งเสริมจริยธรรมขององค"กรปกครองส,วนท(องถ่ินในภาคเหนือ
ตอนบน. วารสารสังคมศาสตร%ปริทรรศน%. ปCท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม (๒๕๕๘) : ๒๐. 



๗๐ 
 
ความโปร,งใสในนโยบายฝsายบริหาร ๙ ตัวชี้วัด ความโปร,งใสในการเป}ดเผยข(อมูลข,าวสาร ๕ ตัวชี้วัด 
ความโปร,งใสในการสร(างจิตสํานึก คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม ๕ ตัวชี้วัด  ความโปร,งใสใน    
การปgองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ๕ ตัวชี้วัด ความโปร,งใสในการตรวจสอบ       
๖ ตัวชี้วัด ความโปร,งใสในระบบการให(บริการและผู(รับบริการ ๔ ตัวชี้วัด และความโปร,งใสในระบบ
โครงสร(าง ๕ ตัวชี้วัด๑๐๘ 
 วราภรณ% ผ'องสุวรรณ และคณะ ได(วิจัยเรื่อง "การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ด(านการให(บริการของบุคลากรสํานักงานเขตเทศบาลเมืองท,าโขลง จังหวัดปทุมธานี" ผลการวิจัย
พบว,า การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสํานักงานเขตเทศบาลเมืองใช(การฝuกอบรมเปYนรูปแบบในการ
พัฒนา โดยมีการอบรมให(ความรู(แก,บุคลากรในเรื่อง "เทคนิคการให(บริการด(วยใจ (Service Mind)" 
ส,วนการติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณภาพ
การให(บริการท่ีดีข้ึน และกลุ,มตัวอย,างท่ีทําการศึกษา มีความเห็นว,า ปeจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลต,อ        
การให(บริการ ได(แก, การให(บริการของเจ(าหน(าท่ี กระบวนการให(บริการ ข้ันตอนการให(บริการและ
การเตรียมตัวของผู(รับบริการ นอกจากนี้ยังพบว,า ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจมากในด(าน
สถานท่ีสิ่งอํานวยความสะดวก ด(านการให(บริการของเจ(าหน(าท่ีและด(านกระบวนการ ข้ันตอน       
การให(บริการตามลําดับ๑๐๙ 
 สมยงค% สีขาว ได(วิจัยเรื่อง "การพัฒนาสมรรถนะทางด(านคอมพิวเตอร"และเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน โดยใช(เทคนิคการฝuกอบรมแบบผสมผสาน" 
ผลการวิจัยพบว,า เกณฑ"สมรรถนะท่ีพึงประสงค"ด(านความรู(และทักษะอยู,ในระดับมากท่ีสุดมาก      
ปานกลาง และน(อย โดยเกณฑ"สมรรถนะท่ีอยู,ในระดับมากท่ีสุด ได(แก, การใช(งานเครือข,าย
อินเทอร"เน็ตและการสืบค(นข(อมูล ส,วนสมรรถนะท่ีพึงประสงค"ด(านกิจนิสัยท่ีดีในการประกอบ วิชาชีพ
อยู,ในระดับมากทุกรายข(อ หลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผ,านเกณฑ"ท่ีกําหนดไว( ผู(เข(า
ฝuกอบรมมีความพึงพอใจต,อหลักสูตรการฝuกอบรมแบบผสมผสานในภาพรวม มีค,าเฉลี่ยอยู,ในระดับ
มาก จากการประเมินผลสมรรถนะ หลังการฝuกอบรม ๑ เดือน และ ๓ เดือน พบว,า ผู(เข(าฝuกอบรมมี
สมรรถนะคอมพิวเตอร"และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด(านความรู(และทักษะ และด(านกิจนิสัยใน         
การประกอบวิชาชีพอยู,ในระดับมาก ซ่ึงผ,านเกณฑ"ท่ีกําหนดไว( แสดงให(เห็นว,าหลักสูตรฝuกอบรมแบบ
ผสมผสานท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใช(ในการฝuกอบรมได(จริง และมีข(อเสนอแนะว,า หน,วยงานต(นสัง
กัดของบุคลากรองค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน ควรให(ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรด(านคอม     
พิวเตอร"และเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค"กรของตนอย,าง      
ต,อเนื่อง และหลักสูตรฝuกอบรมแบบผสมผสานท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใช(ฝuกอบรมกับบุคลากรใน 

                                         

  ๑๐๘ เบญจ" พรพลธรรม. การจัดการความโปร,งใสและการมีส,วนร,วมในบริการสาธารณะขององค"กร
ปกครองส,วนท(องถ่ิน. วารสารนวัตกรรมการบริการและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร%. ปCท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑  กันยายน - ธันวาคม (๒๕๕๔) : ๖๕. 
  ๑๐๙ วราภรณ" ผ,องสุวรรณ และคณะ, "การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด(านการให(บริการของ
บุคลากรสํานักงานเขตเทศบาลเมืองท,าโขลง จังหวัดปทุมธานี", รายงานวิจัย, (คณะรัฐศาสตร" : มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร", ๒๕๕๖), หน(า ๑๒๐. 



๗๑ 
 
หน,วยงานอ่ืนๆ ได( เนื่องจากเปYนหลักสูตรท่ีเอ้ือต,อการพัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรในสาย
สํานักงาน๑๑๐ 
 สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ ได(วิจัยเรื่อง "ความพึงพอใจของประชาชนต,อการให(บริการ
ของเทศบาลเวียงพางคํา อําเภอแม,สาย จังหวัดเชียงราย" ผลการวิจัยพบว,า ความพึงพอใจของผู(มีส,วน
ได(ส,วนเสียท่ีมีต,อความเชื่อม่ันในการให(บริการต,อประชาชนของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ในภาพรวม
อยู,ในระดับมากท่ีสุด พิจารณาเปYนรายด(าน พบว,า ความพึงพอใจของผู(มีส,วนได(ส,วนเสียท่ีมีต,อการ
ให(บริการและความเชื่อม่ันในการให(บริการมากท่ีสุดใน ๓ อันดับแรก คือ ด(านเจ(าหน(าท่ี /บุคลากรผู(
ให(บริการ, ด(านกระบวนการ/ข้ันตอนการให(บริการ และด(านคุณภาพของการให(บริการ, ด(านความ
เชื่อม่ันในคุณภาพการให(บริการ ส,วนข(อเสนอแนะท่ัวไปสําหรับข(าราชการและเจ(าหน(าท่ีท(องถ่ิน       
๑.ควรปลูกจิตสํานึกให(บุคลากรในท(องถ่ินทํางานอย,างมีศักด์ิศรี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน      
มีความเสียสละ อุทิศตนในการทํางาน มุ,งประโยชน"ส,วนรวม และท่ีสําคัญต(องมีความซ่ือสัตย"สุจริตต,อ
หน(าท่ีการงาน ๒.ควรส,งเสริมศักยภาพการทํางานและทักษะการปฏิบัติร,วมกับชุมชน ตลอดจน     
การเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู(ภาษาต,างประเทศและการฝuกอบรมเพ่ือความก(าวหน(าในวิชาชีพ         
๓.ควรนําแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีมาเปYนกรอบในการพัฒนาตนเอง ปรับกระบวนทัศน" 
วัฒนธรรมและค,านิยมแบบใหม,ในการทํางาน เช,น การเปลี่ยนแปลงการทํางานแบบแยกส,วน เปYนการ
ทํางานแบบเครือข,าย โดยเน(นกระบวนการมีส,วนร,วมอย,างแท(จริง เปYนต(น๑๑๑ 
 ศิริเทพ วีระภัทรกุล ได(วิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะท่ีมีผลต,อการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลในจังหวัดบุรีรัมย"" ผลการวิจัยพบว,า ๑.พบปeจจัยสมรรถนะท่ีมีผลต,อการดําเนินงาน     
ของเทศบาลตําบลในจังหวัดบุรีรัมย" ได(แก,  ปeจจัยสมรรถนะด(านคุณลักษณะของบุคลากร             
ด(านพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร ด(านการจัดการสาธารณะ ด(านการบริหารบ(านเมืองท่ีดี     
ด(านสื่อสารสาธารณะ และด(านสภาพแวดล(อมของเทศบาล ๒.ระดับความสําเร็จการดําเนินงาน
ภาพรวมอยู,ในระดับสูง เรียงลําดับจากมากไปน(อย ได(แก, ด(านการวางแผนเชิงกลยุทธ" ด(านการนํา
องค"กร ด(านผลลัพธ"การดําเนินการ ด(านการจัดกระบวนการ ด(านการมุ,งเน(นทรัพยากรบุคคล 
ผู(รับบริการและผู(มีส,วนได(ส,วนเสีย ด(านการวัด การวิเคราะห"และ  การจัดการความรู( ๓.ปeจจัย
สมรรถนะท่ีมีผลต,อการดําเนินงานของเทศบาลตําบล ได(แก, สมรรถนะด(านการบริหารบ(านเมืองท่ีดี 
สมรรถนะด(านการสื่อสารสาธารณะ สมรรถนะด(านการจัดบริการสาธารณะ สมรรถนะด(านพฤติกรรม
การทํางานของบุคลากรของบุคลากรและสมรรถนะด(านคุณลักษณะของบุคลากร ๔.รูปแบบ        
การพัฒนาสมรรถนะท่ีมีผลต,อการดําเนินงานของเทศบาลตําบล ในจังหวัดบุรีรัมย" ประกอบด(วย     
๑)สมรรถนะด(านการบริหารบ(านเมืองท่ีดี ๒)สมรรถนะด(านการสื่อสารสาธารณะ ๓)สมรรถนะด(าน

                                         

 ๑๑๐ สมยงค" สีขาว, "การพัฒนาสมรรถนะทางด(านคอมพิวเตอร"และเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
องค"กรปกครองส,วนท(องถ่ิน โดยใช(เทคนิคการฝuกอบรมแบบผสมผสาน", วิทยานิพนธ%ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
คอมพิวเตอร"ศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล(าพระนครเหนือ, ๒๕๕๓). 
  ๑๑๑ สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ, "ความพึงพอใจของประชาชนต,อการให(บริการของเทศบาลเวียงพางคํา 
อําเภอแม,สาย จังหวัดเชียงราย", รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล(านนาเขตพ้ืนท่ี
เชียงราย, ๒๕๕๓), หน(า ๔๔-๔๗. 



๗๒ 
 
การจัดการบริการสาธารณะ ๔)สมรรถนะด(านพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร และ ๕)สมรรถนะ
ด(านคุณลักษณะของบุคลากร อันจะนําไปสู,เปgาหมายความสําเร็จการดําเนินงานของเทศบาลตําบล๑๑๒ 
 สรุปได(ว,าหนทางท่ีจะเพ่ิมสมรรถนะองค"การให(ได(มากท่ีสุดนั้น สิ่งสําคัญมีการติดตามและ
ประเมินผลบุคลากรหลังการพัฒนา มีการฝuกอบรม มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร และออกแบบ
และสร(างหลักสูตรให(เหมาะสม โดยวิธีการออกแบบและการสร(างหลักสูตร ทางท่ีดีควรจะเพ่ิมการมี
ส,วนร,วมจากผู(ปฏิบัติงานในการออกแบบด(วย หน,วยงานควรให(ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร     
ด(านคอมพิวเตอร"และเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค"กรอย,าง     
ต,อเนื่อง ควรมีการออกแบบและการสร(างหลักสูตรฝuกอบรมอยู, เสมอ ส,วนการบริหารงานใน        
การให(บริการสาธารณะด(านงานส,งเสริมคุณภาพชีวิตมีประสิทธิผลมากท่ีสุดถือว,าเปYนงานหลัก 
ผู(ปฏิบัติงานควรมีสมรรถนะด(านจิตบริการท่ีดี ควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการคลัง 
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน แก(ไขปeญหาด(านประสิทธิภาพการบริหารงานและแนวทางเพ่ิม
ประสิทธิภาพ สร(างวัฒนธรรมองค"การท่ีเน(นการทํางานเปYนทีมและการปรึกษาหารือร,วมกัน ควรปลูก
จิตสํานึกมีศักด์ิศรี มีจรรยาบรรณ เสียสละ อุทิศตนในการทํางาน มีความซ่ือสัตย" สุจริตต,อหน(าท่ี    
การงาน เพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู(ภาษาต,างประเทศและการฝuกอบรมเพ่ือความก(าวหน(าในวิชาชีพ 
ปลูกฝeงค,านิยมท่ีดีในการให(บริการสาธารณะให(กับพนักงาน วางแผนในการปรับตัวและเตรียมความ
พร(อม เพ่ือจะเผชิญกับสถานการณ"และสภาพแวดล(อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู,ตลอดเวลา  
 
ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดงงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล 

นักวิจัยหรือแหล'งข�อมูล ผลการวิจัย 
จิดาภา เร,งมีศรีสุข.  
(๒๕๕๘) 
 
 

การพัฒนาจริยธรรมาภิบาล  
-มีวิสัยทัศน" คือ จริยธรรมาภิบาลงานปกครองส,วนท(องถ่ิน 
พัฒนางานคุณภาพ สร(างสังคมคุณธรรม 
-มีพันธกิจ คือ การเสริมหนุนกิจการขององค"กรทุกมิติงาน
ให(มีจริยธรรมาภิบาลสูงข้ึน สร(างเสริมความรู(และทัศนคติท่ี
ดีของบุคลากรในการปฏิบัติหน(าท่ีรับผิดชอบในการกํากับ
ดูแลพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรให(มีธรรมาภิบาล  
มุ,งเน(นการสร(างค,านิยมและจิตสํานึกธรรมาภิบาล (Good 
Governance Mind)  

ณรงค"ศักด์ิ สุธรรมดี,   
(๒๕๕๓) 
 

๑) การเพ่ิมสมรรถนะองค"การค,าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด(านการ
ติดตามและประเมินผลบุคลากรหลังการพัฒนา รองลงมา
ได(แก, ด(านการฝuกอบรม ด(านการวางแผนการพัฒนา
บุคลากร และด(านการออกแบบและสร(างหลักสูตรเพ่ือ

                                         

  ๑๑๒ ศิริเทพ วีระภัทรกุล, "รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะท่ีมีผลต,อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลใน
จังหวัดบุรีรัมย"", วิทยานิพนธ%รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร", (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, ๒๕๕๘). 



๗๓ 
 

นักวิจัยหรือแหล'งข�อมูล ผลการวิจัย 
การพัฒนาบุคลากร  
๒) วิธีการออกแบบและการสร(างหลักสูตรมักเปYนความ
รับผิดชอบของผู(บริหารเทศบาล และฝsายพัฒนาบุคลากร
เปYนหลัก  
๓) ผู(บริหารมีบทบาทในการส,งเสริมด(านการพัฒนา
บุคลากรเปYนอย,างมาก 
๔) มีการออกแบบและการสร(างหลักสูตรฝuกอบรมอยู,
เสมอ 
๕) การพัฒนาบุคลากรส,วนใหญ,เก่ียวข(อง ๒ ด(าน คือ 
ด(านความรู(และด(านความชํานาญ 

พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ, 
(๒๕๕๘) 
 

แนวทางการส,งเสริมจริยธรรม ๓ ด(าน ได(แก, ๑) ด(านกาย
สุจริตจะต(องสร(างสถาบันพัฒนาจริยธรรม (Institution)    
๒ )ด( านวจี สุ จ ริ ต  ก า รสื่ อส า รองค" ก ร  ( Corporate 
Communication) ๓) ด(านมโนสุจริต สร(างองค"ความรู(ทาง
จริยธรรม (Knowledge) 

เบญจ" พรพลธรรม, 
(๒๕๕๔) 
 

การจัดการความโปร,งใสภายในองค"กรและการมีส,วนร,วม
ของชุมชนในการบริการสาธารณะขององค"กรปกครอง
ส,วนท(องถ่ินมีผลสัมฤทธิ์ต,อเปgาหมายการให(บริการ
สาธารณะ มีแนวปฏิบัติ คือ 
๑) การวางแผนและการกําหนดเปgาหมายให(ชัดเจน  
๒) การจัดระเบียบให( เกิดความคล,องตัวด(านข(อมูล 
ข,าวสาร  
๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการให(บริการสาธารณะ  
๔) การส,งเสริมให(ประชาชนเห็นความสําคัญ ในการมี
ส,วนร,วมในการตรวจสอบความโปร,งใส   
๕) ผู(นําองค"กรมีความยุติธรรม โปร,งใส และเข(าถึงความ
เปYนอยู,ของประชาชน    
๖) มีระบบบริหารจัดการความโปร,งใสท่ีเปYนรูปธรรม 

วราภรณ" ผ,องสุวรรณ และคณะ,  
(๒๕๕๖) 
 
 

ปeจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลต,อการให(บริการ ได(แก, การให(บริการ
ของเจ(าหน(าท่ี กระบวนการให(บริการ ข้ันตอนการให(บริการ
และการเตรียมตัวของผู(รับบริการ การติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มีผลต,อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณภาพการให(บริการท่ีดีข้ึน 
 
 

ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดงงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล (ต,อ) 
 



๗๔ 
 

นักวิจัยหรือแหล'งข�อมูล ผลการวิจัย 
สมยงค" สีขาว,    
(๒๕๕๓) 
 

สมรรถนะท่ีพึงประสงค"ด(านความรู(และทักษะระดับมาก
ท่ีสุด คือ การใช(งานเครือข,ายอินเทอร"เน็ตและการสืบค(น
ข(อมูล ผู(เข(าฝuกอบรมมีความพึงพอใจต,อหลักสูตรการ
ฝuกอบรมแบบผสมผสาน หลังการฝuกอบรม ๑ เดือน และ 
๓ เดือน ผู(เข(าฝuกอบรมมีสมรรถนะคอมพิวเตอร"และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด(านความรู(และทักษะ และด(านกิจ
นิสัยในการประกอบวิชาชีพอยู,ในระดับมาก หน,วยงาน
ควรให (ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรด(านคอม      
พิวเตอร"และเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในองค"กรอย,างต,อเนื่อง 

สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ,   
(๒๕๕๓) 
 

ความเชื่อม่ันในการให(บริการต,อประชาชนระดับมากท่ีสุด 
๓ อันดับแรก คือ  
๑) ด(านเจ(าหน(าท่ีบุคลากรผู(ให(บริการ,  
๒) ด(านกระบวนการ/ข้ันตอนการให(บริการ  
๓) ด(านคุณภาพของการให(บริการ  
ความเช่ือม่ันในคุณภาพ มีข(อเสนอแนะว,า  
๑.ควรปลูกจิตสํานึกมีศักด์ิศรี มีจรรยาบรรณ เสียสละ 
อุทิศตนในการทํางาน มีความซ่ือสัตย" สุจริตต,อหน(าท่ีการ
งาน ๒. ควรส,งเสริมศักยภาพการทํางานและทักษะการ
ปฏิ บั ติ ร, ว ม กั บชุ ม ช น  เ พ่ิ ม พูน ทั กษะกา ร เ รี ย น รู(
ภาษาต,างประเทศและการฝuกอบรมเพ่ือความก(าวหน(าใน
วิชาชีพ ๓.ควรนําแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีมา
เปYนกรอบพัฒนาตนเอง ปรับกระบวนทัศน" วัฒนธรรม
และค,านิยมแบบใหม, 

ศิริเทพ วีระภัทรกุล,    
(๒๕๕๘) 
 

ปxจจัยสมรรถนะท่ีมีผลต'อการดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลได�แก'   
๑) ด(านคุณลักษณะของบุคลากร  
๒) ด(านพฤติกรรมการทํางาน 
๓) ด(านการจัดการสาธารณะ  
๔) ด(านการบริหารบ(านเมืองท่ีดี  
๕) ด(านสื่อสารสาธารณะ      
๖) ด(านสภาพแวดล(อม 
 
 
 

ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดงงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล (ต,อ) 
 



๗๕ 
 

นักวิจัยหรือแหล'งข�อมูล ผลการวิจัย 
รูปแบบ และปxจจัยสมรรถนะท่ีมีผลต'อการดําเนินงาน  
๑) สมรรถนะด(านการบริหารบ(านเมืองท่ีดี  
๒) สมรรถนะด(านการสื่อสารสาธารณะ  
๓) สมรรถนะด(านการจัดบริการสาธารณะ  
๔) สมรรถนะด(านพฤติกรรมการทํางาน 
๕) สมรรถนะด(านคุณลักษณะของบุคลากร 

 
๒.๕ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ผู(วิจัยได(ศึกษาแนวคิดเก่ียวข(องกับการพัฒนาสมรรถนะ สมรรถนะหลักเทศบาล ได(ยึด
การพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางพระพุทธศาสนา คือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และยึดสมรรถนะหลัก  
๕ ด(าน ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส,วนท(องถ่ิน ท่ีได(ประกาศเรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส,วนท(องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗      
ในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนั้นศึกษาหลักพุทธธรรม คือ หลักภาวนา ๔ โดยกําหนดกรอบแนวคิด
การวิจัยประกอบด(วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดงงานวิจัยท่ีเก่ียวข(องกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล (ต,อ) 



๗๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๔ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

สมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล ๕ ด�าน 
   ๑. การมุ,งผลสัมฤทธ์ิ  

 ๒. การยึดมั่นในความถูกต(องชอบธรรมและจริยธรรม  
 ๓. ความเข(าใจในองค"กรและระบบงาน  
 ๔. บริการเปYนเลิศ      
 ๕. การทํางานเปYนทีม      
 

 

การพัฒนา 
สมรรถนะหลักของ 
บุคลากรเทศบาล 
ในยุคโลกาภิวัตน% 

ตามหลักพุทธธรรม 
 

  ๑. การมุ,งผลสมัฤทธ์ิตามหลักพุทธธรรม   
  ๒. การยึดมั่นในความถูกต(องชอบธรรมและ  
     จริยธรรม ตามหลักพุทธธรรม   
  ๓. ความเข(าใจในองค"กรและระบบงานตาม 
     หลักพุทธธรรม   
  ๔. บริการเปYนเลศิตามหลักพุทธธรรม        
  ๕. การทํางานเปYนทีมตามหลักพุทธธรรม       

  
 

 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตาม 
แนวทางพระพุทธศาสนา 

     ๑. ปริยัติ คือ การศึกษา (Education) 
     ๒. ปฏิบัต ิคือ การอบรม (Training) 
     ๓. ปฏิเวธ คือ การบรรลุผลลัพธ"  
                     (Achieve-outcome) 
                 

หลักภาวนา ๔ 
     ๑. กายภาวนา (พฒันากาย) 
     ๒. ศีลภาวนา (พัฒนาศีล) 
     ๓. จิตภาวนา (พัฒนาจิตใจ) 
     ๔. ปeญญาภาวนา (พัฒนาปeญญา) 
 



๗๗ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๖ แสดงแนวคิดเก่ียวกับวิธีการพัฒนาสมรรถนะของนักวิชาการ 

รูปแบบการพฒันาสมรรถนะ 
หรือวิธีการพัฒนาสมรรถนะ 

 
 
 
 

นักวิชาการ 

๑.
กา

รศ
ึกษ

า 
 ๒.

กา
รฝ

lกอ
บร

ม 

๓.
กา

รพั
ฒ

นา
 

 ๕
.ส

ถา
บัน

รอ
บค

รอ
บค

รัว
 

๖.
สุข

ภา
พอ

นา
มัย

, โ
ภช

นา
กา

ร 

๗.
ปร

ะส
บก

าร
ณ

%กา
รทํ

าง
าน

 

๘.
พร

สว
รร

ค% 

๙.
สภ

าพ
แว

ดล
�อม

 

๑. นิสดารก" เวชยานนท" � � � - - - - - 
๒. แนดเลอร" และ วิกส" � � � - - - - - 
๓. พระพรหมคุณาภรณ" (ป.อ.ปยุตฺโต) � � � - - - - - 
๔. พระธรรมโกศาจารย" (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) � - - - - - - - 
๕. Marsick, V.J. & Watkins - � - - - - - - 
๖. สมชาติ กิจยรรยง � � � - - - - - 
๗. อนิวัช แก(วจํานง - � � - - - - - 
๘. Mondy, R.W. & Noe - � - - - - - - 
๙. บุญคง หันจางสิทธิ์ � � - � � �  � 
๑๐. Gary S. Becker - � - - - - - - 
๑๑. ณรงค"วิทย" แสนทอง - � � - - � �  

รวม ๖ ๑๐ ๖ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๗ แสดงสมรรถนะหลักเทศบาล  
         
 
                นักวิชาการ 

                     
 
 
 
 
สมรรถนะหลัก 
 ๑.

สํา
นัก

งา
น 

ก.
พ.

 

๒.
คณ

ะก
รร

มก
าร

มา
ตร

ฐา
นก

าร
บร

ิหา
รง

าน
บุค

คล
ท�อ

งถิ่
น 

 

๓.
 ส

ํานั
กง

าน
กรุ

งเท
พม

หา
นค

ร 

๔.
รัต

นา
ภร

ณ
% ส

ุวร
รณ

มณี
 

๕.
เท

ศบ
าล

ตํา
บล

ครึ่
งใ

ต� 
  

๖.
 เท

ศบ
าล

นค
รอุ

ดร
ธา

นี 
  

๗.
 เท

ศบ
าล

ตํา
บล

ท'า
สา

ย 
  

๘.
เท

ศบ
าล

ตํา
บล

เวี
ยง

พา
งคํ

า 
   

๙.
เท

ศบ
าล

เมื
อง

คว
นล

ัง 

๑๐
.เท

ศบ
าล

ตํา
บล

สา
ยน้ํ

าคํ
า 

๑๑
.เท

ศบ
าล

ตํา
บล

ห�ว
ยส

ัก 
 

รว
มท

ั้งห
มด

 

๑. การมุ,งผลสัมฤทธ์ิ /การมุ,งมั่นสู,
ความสําเร็จ 

� � � � � � � � � � � ๑๑  

๒. การบริการท่ีด/ีพร(อมปฏิบัติ
ภารกิจ 

� � � � � � � � � -  �  ๑๐ 

๓. การสั่งสมความ เช่ียวชาญในงาน
อาชีพ/การพัฒนาตนเอง  

� � � � � � � � � �  � ๑๑  

๔. จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ � � � � � � � � � - � ๑๐  
๕. ความร,วมแรงร,วมใจ/ทํางานเปYนทีม � � � � � � � � � - �  ๑๐ 
๖. ความเปYนพนักงานส,วนท(องถ่ิน -   - - - - - - - � - ๑  
 ๗. ทักษะการสื่อสาร - - - - - - - - - � - ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๘ แสดงรูปแบบ/วิธีการการพัฒนาสมรรถนะของนักวิชาการ 
                           
 
                          นักวิชาการ 
 
 
รูปแบบการพัฒนา 
สมรรถนะ /วิธีการพัฒนา 
สมรรถนะ 
               
 ๑.

ถว
ัลย

" ม
าศ

จร
ัส 

๒.
รุ,ง

ฤดี
 กิ

จค
วร

 

๓.
กิต

ิมา
 ป

รีด
ีดิล

ก 

๔.
เม

ธี ป
}ลัน

ธน
าน

นท
" 

๕.
ดน

ัย 
เที

ยพุ
ฒ 

๖.
มูล

เล
อร

" (M
ul

le
r) 

๗.
ธน

วัฒ
น" 

 จ
อม

ปร
ะเส

ริฐ
 

๘.
เส

าว
ลัก

ษณ
" ส

ุขว
ิรัช

 แ
ละ

 ก
มล

 อ
ดุล

  
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

๑. การเข(าร,วมประชุม � - � � - � - � ๕ 
๒. การสัมมนา � � � � � -  � ๖ 
๓. การฝuกอบรม � - � � � � � � ๗ 
๔. การฟeงอภิปราย, ฟeงปาฐกถา � - � � - - - - ๓ 
๕. การฟeงข,าวการศึกษา � - - - - - - - ๑ 

๖. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น - � - - - - - - ๑ 

๗. การหาความรู( - � - - - - - - ๑ 

๘. ติดตามความเคลื่อนไหวภายนอกประเทศ - � - - - - - - ๑ 

๙. นําอภิปราย/ นําบรรยาย - � - � - - - � ๓ 
๑๐. เปYนสมาชิกขององค"การทางวิชาการ - � - - - - - - ๑ 
๑๑. ศึกษาและดูงาน - � � � � - � - ๕ 
๑๒. เข(าศึกษาในสถาบัน - � - - - - - - ๑ 

๑๓. คบหากับผู(รู( - � - - - - - - ๑ 

๑๓. การปฐมนิเทศ - - � - � � � - ๔ 
๑๓. การสอนงาน - - � - � - � � ๔ 
๑๔. การมอบอํานาจให(ปฏิบัติงาน/มอบงาน
พิเศษให( รู(จักรับผิดชอบ 

- - � � � - - - ๓ 

๑๕. การสับเปลี่ยนโยกย(ายหน(าที่ /หมุนเวียนงาน - - � � � - � � ๕ 
๑๖. การหาพ่ีเลี้ยงช,วนสอนงาน - - � - - - - - ๑ 

 ๑๗. การให(รักษาการแทน - - � - - - - - ๑ 



๘๐ 
 
                           
 
                          นักวิชาการ 
 
 
รูปแบบการพัฒนา 
สมรรถนะ /วิธีการพัฒนา 
สมรรถนะ 
               
 ๑.

ถว
ัลย

" ม
าศ

จร
ัส 

๒.
รุ,ง

ฤดี
 กิ

จค
วร

 

๓.
กิต

ิมา
 ป

รีด
ีดิล

ก 

๔.
เม

ธี ป
}ลัน

ธน
าน

นท
" 

๕.
ดน

ัย 
เที

ยพุ
ฒ 

๖.
มูล

เล
อร

" (M
ul

le
r) 

๗.
ธน

วัฒ
น" 

 จ
อม

ปร
ะเส

ริฐ
 

๘.
เส

าว
ลัก

ษณ
" ส

ุขว
ิรัช

 แ
ละ

 ก
มล

 อ
ดุล

  
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

๑๘. พาไปสังเกตการณ"ทํางาน  - - � - - � � - ๓ 
๑๙. จัดเอกสารทางวิชาการให(เพียงพอ - - � - - - � - ๒ 
๒๐. จัดคู,มือการปฏิบัติงานให(พอใช( - - � - - - - - ๑ 

๒๑. การแสวงหาความรู(ด(วยตนเอง - - � - - - - - ๑ 

๒๒. การทําการทดลองวิจัย - - � - - - - - ๑ 

๒๓. ให(มีส,วนร,วมในกิจกรรมชุมชน - - � - - - - - ๑ 

๒๔. ให(มีการปรึกษาหารือ - - � - - - - - ๑ 

๒๕. การนิเทศงาน - - � - - - - - ๑ 

๒๖. การจัดให(ฝuกงาน - - - � � - - - ๒ 
๒๗. การทดลองปฏิบัติงาน - - - � - - - - ๑ 

๒๘. การฝuกกับผู(เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ - - - � - - - - ๑ 

๒๙. การประชุมเชิงปฏิบัติการ - - - � - - � - ๒ 
๓๐. การศึกษาพิเศษ - - - � - - - - ๑ 
๓๑. การระดมความคิด - - - � - - - � ๒ 
๓๒. เรียนจากแบบเรียนสําเร็จรูป/โปรแกรม - - - � - - - - ๑ 

๓๓. การประชุมย,อย - - - � - - - - ๑ 

๓๔. การจัดรายวิชาให(เรียน - - - � - - - - ๑ 

๓๕. การศึกษาจากเอกสารท่ีพิมพ"แจก - - - � - - - - ๑ 

๓๖. การศึกษาเฉพาะกรณี - - - � - - � � ๓ 

๓๗. การแสดงบทบาทสมมุติ - - - � - - - � ๒ 

๓๘. การเลียนแบบพฤติกรรม - - - � - - - - ๑ 

ตารางท่ี ๒.๑๘ แสดงรูปแบบ/วิธีการการพัฒนาสมรรถนะของนักวิชาการ (ต,อ) 
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รวม 

๓๙. การสอนโดยครูพิเศษ - - - � - - - - ๑ 

๔๐. การสาธิต - - - � - - - - ๑ 

๔๑. การเยี่ยมชมกิจกรรม - - - � - - - - ๑ 

๔๒. กิจกรรมรายบุคคล - - - � - - - - ๑ 

๔๓. การเล,มเกม / เกมส"การบริหาร - - - � - - - - ๑ 

๔๔. การฝuกหัดแก(ปeญหา - - - � - - - - ๑ 

๔๕. การฝuกการประสาน - - - � - - - - ๑ 

๔๖. โครงการวิจัย - - - � - - - - ๑ 

๔๗. โปรแกรมแลกเปลี่ยน - - - � - - - - ๑ 

๔๘. ภาพยนตร" - - - � - - - - ๑ 

๔๙. เทปบันทึกเสียง - - - � - - - - ๑ 

๕๐. โทรทัศน" - - - � - - - - ๑ 

๕๑. การศึกษาในสถาบันศึกษา - - - - - - � - ๑ 

๕๒. การเลื่อนตําแหน,ง - - - - � - - - ๑ 

๕๓. โครงการศึกษาต,อเนื่อง - - - -  � - - ๑ 

๕๔. การปรับปรุงงาน - - - - - - - � ๑ 

๕๕. การต้ังเปYนคณะกรรมการ - - - - - - - � ๑ 
๕๖. การศึกษางาน - - - - - - - � ๑ 

 
 
 

ตารางท่ี ๒.๑๘ แสดงรูปแบบ/วิธีการการพัฒนาสมรรถนะของนักวิชาการ (ต,อ) 
 



บทท่ี ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน#ตามหลัก
พุทธธรรม” เป'นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู,วิจัยได,ดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ผู,ให,ข,อมูลหลัก 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช,ในการเก็บข,อมูล 
 ๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข,อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห#ข,อมูล  
 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป'นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข,อมูลโดยใช,เทคนิค
การสัมภาษณ#เชิงลึกแบบมีโครงสร,าง (Structured In-depth Interview) จากผู,ให,ข,อมูลหลัก ศึกษา
ข,อมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข,องใช,เทคนิควิเคราะห#เอกสาร (Documentary Analysis) และ
เทคนิคการสนทนากลุWมเฉพาะ (Focus Group Discussion)   

 
๓.๒ ผู�ให�ข�อมูลหลัก 
  ผู,ทรงคุณวุฒิ ได,แกW ผู,มีสWวนได,เสีย ประชาชน (stakeholder) และกลุWมผู,ทรงคุณวุฒิ เพ่ือ
การสนทนากลุWมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู,ทรงคุณวุฒิท่ีจะทําการสัมภาษณ#เชิงลึกตัว    
ตWอตัว (Face-to-Face In-Depth Interview) จํานวน ๒๘ รูป/คน และทําการสนทนากลุWม จํานวน  
๙ รูป/คน ในข้ันตอนดังกลWาวใช,วิธีการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะเพ่ือให,ได,ข,อมูลท่ีตรงตามวัตถุประสงค# 
คือ ๑.เทศบาลนครเชียงใหมW ๒.เทศบาลนครเชียงราย ๓.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ๔.เทศบาลตําบล
แมWสาย ๕.เทศบาลเมืองแมWเหียะ ๖.เทศบาลตําบลช,างเผือก ๗.เทศบาลตําบลสุเทพ ๘.เทศบาลตําบล
ปaาแดด เหตุผลท่ีผู,วิจัยเลือกจังหวัดเชียงใหมW และจังหวัดเชียงรายเป'นพ้ืนท่ีวิจัย เพราะเป'นจังหวัดท่ีมี
จํานวนเทศบาลมากท่ีสุดเป'นอันดับท่ีหนึ่งและท่ีสองของภาคเหนือตอนบน และยังมีพ้ืนท่ีเขตติดตWอกับ
ประเทศเพ่ือนบ,าน คือประเทศพมWา ประเทศลาว ซ่ึงเป'นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลายแหลWง พ้ืนท่ีมีความ
หลากหลาย รัฐบาลสนับสนุนให,มีการค,าขายลงทุน เพราะเป'นจังหวัดหน,าดWานกWอนจะเข,ามาภาคกลาง 
เทศบาลในเขต ๒ จังหวัดจะเป'นตัวแทนของเทศบาลในเขตภาคเหนือตอนบนได,ดีท่ีจะใช,เป'นพ้ืนท่ีวิจัย 
อันจะเป'นประโยชน#ตWอการพัฒนาสมรรถนะองค#กรเพ่ือการพัฒนาประเทศ และแขWงขันกับนานา
ประเทศ โดยแบWงเป'น ๒ กลุWมดังมีรายชื่อตามลําดับดังนี้   
 



 ๘๓

 ๓.๒.๑ ผู�ทรงคุณวุฒิใช�เทคนิคการสัมภาษณ+เชิงลึก มี ๕ กลุWม จํานวน ๒๘ รูป/คน โดย
ผู,วิจัยเลือกผู,ทรงคุณวุฒิ โดยใช,วิธการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยกําหนดจํานวน
ผู,ให,ข,อมูลหลัก เพ่ือให,ได,คWาท่ียอมรับ ๐.๐๒ ในชWวงการกระจาย ๐.๔๖-๐.๔๔ ตามเทคนิคการใช,จํานวน
ผู,ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ#ของ Macmillan๑ ได,จํานวน ๒๘ รูป/คน ซ่ึงต,องมีคุณสมบัติตามท่ีผู,วิจัย
ระบุไว,ดังนี้ 
 กลุ-มท่ี ๑ นักวิชาการด�านพระพุทธศาสนา พระสงฆ# นักวิชาการ ผู,เชี่ยวชาญทางด,าน 
พระพุทธศาสนา ในการประยุกต#ใช,หลักพุทธธรรม และการพัฒนาสมรรถนะซ่ึงมีผลงานทางวิชาการ
เป'นท่ียอมรับ จํานวน ๕ รูป คือ 
 ๑. พระราชญาณกวี (สุวิทย# ปiยวิชฺโช), ผู,ชWวยเจ,าอาวาส วัดพระรามเก,ากาญจนาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร 
 ๒. พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ., ดร., รองอธิการบดีฝaายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ๓. พระศากยวงศ#วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร., รองอธิการบดีฝaายกิจการตWางประเทศ, 
อาจารย#ประจําภาควิชามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
 ๔. พระมหาทวี มหาปุpฺโp, ผศ., ดร., ผู,อํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย  
 ๕. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ป.ธ.๙ ผู,อํานวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ศูนย#วิปsสสนาสากล
ไรWเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
  
 กลุ-มท่ี ๒ นักวิชาการด�านองค+กรปกครองส-วนท�องถ่ิน และรัฐประศาสนศาสตร+ ซ่ึงมี 
เป'นผู,ท่ีมีสWวนสําคัญในฐานะเป'นผู,มีความเชี่ยวชาญ และมีความเก่ียวข,องโดยตรงในเรื่องการบริหาร
และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ในด,านสมรรถนะ จํานวน ๗ คน   
  ๖. ศาสตราจารย# ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผู,อํานวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร#นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๗. ศาสตราจารย#พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย, ผู,อํานวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ทางสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ๘. นายจรินทร# จักกะพาก, อธิบดีกรมสWงเสริมการปกครองท,องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 ๙. รองศาสตราจารย# นงลักษณ# สิงหวัฒนะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร# 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร#  
 ๑๐. นายวิชัย บรรดาศักด์ิ, นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 ๑๑. นายกิตติพงษ# ชูประสิทธิ์ ,  รองผู, อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท,องถ่ิน         
กรมสWงเสริมการปกครองท,องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
                                         

  ๑ Macmillan, Thomas T, "The Delphi Technique", Paper Presented at The 
Annual Meeting of The California Junior College Associations Committee on Research and 
Development, (Monterey: University of California, 1971) : 3-5. 
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 ๑๒. นางสาวฐิติมา ปุยอ�อต, หัวหน,ากลุWมวิชาการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท,องถ่ิน       
กรมสWงเสริมการปกครองท,องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 
 กลุ-มท่ี ๓ ผู�บริหารงานระดับนโยบายของเทศบาล ได,แกW นายกเทศมนตรี รองนายก
เทศบาล ปลัดเทศบาล องค#การเทศบาล ผู,วิจัยกําหนดเลือกเทศบาลนั้น มีคุณสมบัติคือเป'นเทศบาลท่ี
เคยได,รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล,าและสถาบันการปกครองหลายแหWง และผู,ทรงคุณวุฒิ ดังกลWาว 
เป'นผู,ท่ีมีสWวนสําคัญในฐานะเป'นผู,มีสWวนเก่ียวข,องโดยตรงในเรื่องการบริหารงานและกําหนดนโยบาย
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของเทศบาล จํานวน ๖ คน คือ 
 ๑๓. นายณรงค#ศักด์ิ เตือนใจ, รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 ๑๔. นายไศลยนต# ศรีสมุทร, นายกเทศมนตรีตําบลแมWสาย อําเภอแมWสาย จังหวัด
เชียงราย 
 ๑๕. นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม, รองนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมWสาย 
จังหวัดเชียงราย 
 ๑๖. ดร.ธนวัฒน# ยอดใจ, นายกเทศมนตรีเมืองแมWเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมW  
 ๑๗. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมW อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมW   
 ๑๘. นายวรรณศิลป� จีระกาศ, ปลัดเทศบาลตําบลแมWสาย อําเภอแมWสาย จังหวัดเชียงราย 
 
 กลุ-มท่ี ๔ ผู�ปฏิบัติงานในองค+กรเทศบาล ได,แกW บุคลากรระดับปฏิบัติงานในสWวนงาน
ตWางๆ ของเทศบาล โดยคัดเลือกบุคลากรจากเทศบาลท่ีมีคุณสมบัติเคยได,รับรางวัลจากสถาบัน
พระปกเกล,าและสถาบันการปกครองหลายแหWง และผู,ทรงคุณวุฒิดังกลWาวนี้ เป'นผู,ท่ีมีสWวนสําคัญใน
ฐานะเป'นผู,มีสWวนเก่ียวข,องโดยตรงในฐานะเป'นผู,ปฏิบัติงาน และต,องได,รับการพัฒนาสมรรถนะ 
จํานวน ๕ คน   
 ๑๙. นางสาวราตรี สุขมงคล, นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กองคลัง เทศบาลนคร
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 ๒๐. นางสาวณชิตา ตันตาละ, สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอ   
แมWสาย จังหวัดเชียงราย 
 ๒๑. นางหทัยรัตน# ตียเกษม, พยาบาลวิชาชีพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล,อม เทศบาล
เมืองแมWเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมW  
  ๒๒. นายวิเชียร บุญมี, สํานักกองชWาง เทศบาลนครเชียงใหมW อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมW   
 ๒๓. นางสาวปนัดดา บรรเลง, สํานักวิเคราะห#นโยบายและแผน เทศบาลนครเชียงใหมW 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมW 
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 กลุ-มท่ี ๕ ประชาชนในท�องท่ีผู�มารับบริการจากเทศบาล ในฐานะกลุWมผู,มีสWวนได,สWวน 
เสีย (Stakeholder) จํานวน ๕ คน 
 ๒๔. นายกิตติธัช ชัยมงคล, เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 ๒๕. นางสาวกฤตพร สุขสัก, เทศบาลตําบลแมWสาย อําเภอแมWสาย จังหวัดเชียงราย  
 ๒๖. นางสาวชนัญชิตา อWอนนิ่ม, เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมWสาย จังหวัด
เชียงราย     
 ๒๗. นายสมคิด ปsญญานาย, เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมWสาย จังหวัดเชียงราย 
 ๒๘. นางจุฑามาศ อุปรานุเคราะห#, เทศบาลเมืองแมWเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมW 
 ผู,วิจัยได,กําหนดคุณสมบัติผู,ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป'นผู,บริหารและผู,ปฏิบัติงานจากองค#การ
เทศบาลท่ีได,รับรางวัล มีความดีเดWน หรือเป'นเลิศได,รับรางวัลจากองค#กรท,องถ่ิน หรือสถาบัน
พระปกเกล,า ดังนี้คือ  
 เทศบาลนครเชียงใหม- 
  นายทัศนัย บูรณปกรณ# นายกเทศมนตรีนครเชียงใหมW เทศบาลนครเชียงใหมW จังหวัด
เชียงใหมW ได,รับรางวัลผู,บริหารองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินและผู,อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา
ดีเดWน ด,านการศึกษาประจําป� ๒๕๕๓ กรมสWงเสริมการปกครองท,องถ่ิน๒  
 เทศบาลนครเชียงราย 
  ได,รับรางวัลองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ิน ด,านการป�องกันการทุจริต ประจําป� ๒๕๕๘ 
ได,รับเกียรติบัตรจากสํานักงาน ป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ช.) 
  ได,รับคัดเลือกเป'นองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากคณะกรรมการการกระจายอํานาจให,แกWองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ิน 
ประเภทท่ัวไป๓   
  องค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินท่ีได,รับรางวัลองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินท่ีมีความพยายาม
ในการจัดเก็บภาษี รางวัลท่ี ๓ ป� ๒๕๔๗ และรางวัลท่ี ๕ ป� ๒๕๕๐ 
  ได,รับรางวัลชนะเลิศสํานักทะเบียนดีเดWน ๒ ป�ซ,อน ติดตWอกัน ป� พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ 
 ได,รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เทศบาลนWาอยูWอยWางยั่งยืน 
 ได,รับรางวัลพระปกเกล,าทองคํา ด,านสWงเสริมเครือขWาย รัฐ เอกชนและประชาสังคม 
 ได,รับรางวัลอาเซียนด,านสิ่งแวดล,อมเมืองท่ียั่งยืน 
 ได,รับรางวัลชนะเลิศด,านสิ่งแวดล,อม "เมืองสวย น้ําใส ไร,มลพิษ เพียงกินอยูWรู,คิด เป'นมิตร
กับสิ่งแวดล,อม 
 ได,รับโลWยกยWองเชิดชูเกียรติองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินดีเดWน ทางด,านวัฒนธรรม๔ 

                                         
๒ ระบบสารสนเทศท,องถ่ินและชุมชน, รางวัลผู�บริหารองค+กรปกครองส-วนท�องถิ่นและผู�อํานวยการ

สํานัก/กองการศึกษาดีเด-น ด�านการศึกษา, [ออนไลน#]. แหลWงท่ีมา: http://www.tlg.rmutt.ac.th/?p=1857  
[๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙]. 

๓ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให,แกWองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ิน, ประกาศเร่ือง ผลการ
คัดเลือกองค+กรปกครองส-วนท�องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ปGงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘, [ออนไลน#]. แหลWงท่ีมา: 
https://drive.google.com/file/d/0B_chJTaNUH8BTV95UFdnVXI1YU0/view [๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 
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 เทศบาลเมืองแม-เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมW 
 ได,รับรางวัลพระปกเกล,า องค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินท่ีมีความเป'นเลิศด,านความโปรWงใส
และสWงเสริมการมีสWวนรWวมของประชาชน ประจําป� ๒๕๕๙ 
 ได,รับรางวัลพระปกเกล,าองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินท่ีมีความเป'นเลิศ ด,านความโปรWงใส
และสWงเสริมการมีสWวนรWวมของประชาชน ประจําป� ๒๕๕๘    
 ได,รับรางวัลองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินดีเดWน ด,านการป�องกันการทุจริต ประจําป� 
๒๕๕๙ ได,รับโลWเชิดชูเกียรติ จาก ป.ป.ช. 
 เทศบาลตําบลแม-สาย อําเภอแมWสาย จังหวัดเชียงราย 
  เป'นองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินต,นแบบ ด,านการป�องกันการทุจริต ระยะท่ี ๒ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ จากสํานักงาน ป.ป.ช.๕ 
 ได,รับรางวัลองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินท่ีมีผลงานดีเดWนด,านสตรีและครอบครัว ประจําป� 
๒๕๕๒ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย#๖   
 ได,รับโลWเกียรติคุณองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินท่ีผWานการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย อยWางน,อย ๕ ใน ๖ สมรรถนะ ป� ๒๕๕๕ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม 
 ได,รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล,า องค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินผWานเกณฑ#
มาตรฐานประจําป� ๒๕๕๖ ด,านความโปรWงใสและสWงเสริมการมีสWวนรWวมของประชาชน   
 ได,รับมอบเกียรติบัตร องค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินต,นแบบ ด,านการป�องกันการทุจริต 
จากประธานกรรมการ ป.ป.ช. ป� ๒๕๕๖   
 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา๗ อําเภอแมWสาย จังหวัดเชียงราย 
  ได,รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล,าท่ีผWานเกณฑ#มาตรฐานด,านความโปรWงใส
และการมีสWวนรWวมของประชาชน ประจําป� ๒๕๔๕ 
 ได,รับรางวัลพระปกเกล,า ๓ ป�ซ,อน สําหรับองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินท่ีมีความเป'นเลิศ 
ด,านความโปรWงใสและสWงเสริมการมีสWวนรWวมของประชาชน ประจําป� ๒๕๔๘ ประจําป� ๒๕๔๙ และ
ประจําป� ๒๕๕๐  

                                                                                                                     
๔ เทศบาลนครเชียงราย, รางวัลแห-งความภาคภูมิใจ นครเชียงราย, [ออนไลน#]. แหลWงท่ีมา: 

http://www.chiangraicity.go.th/ [๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 
๕ สํานักงานสWงเสริมการปกครองท,องถ่ินจังหวัดพิจิตร, ประกาศสํานักงาน ป.ป.ช. เร่ือง ผลการคัดเลือก

องค+กรปกครองส-วนท�องถิ่นดี เด-น ด�านการปIองกันการทุจริต ประจํ าปG  ๒๕๕๙, [ออนไลน# ]. แหลWงท่ีมา:
http://www.phichitlocal.go.th/files/com_government/2016-09/2016-09_bca7e8264b1a3f0.pdf [๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙]. 

๖ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย#, พม.มอบรางวัล ๖๒ อปท.ดีเด-นด�านสตรี
และครอบครัว ประจําปG ๒๕๕, [ออนไลน#]. แหลWงท่ีมา: https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid= 
5210 [๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙]. 

๗ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา, รางวัลแห-งความภาคภูมิใจ, [ออนไลน#]. แหลWงท่ีมา: http://www. 
wiangphang kham.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539241714 [๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙]. 
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 ได,รับรางวัลพระปกเกล,าสําหรับองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินท่ีมีความเป'นเลิศ ด,านการ
เสริมสร,างสันติสุขและความสมานฉันท# และด,านการเสริมสร,างเครือขWาย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
ประจําป� ๒๕๕๒ 
 ได,รับรางวัลองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินดีเดWน ด,านการป�องกันการทุจริต ประจําป� 
๒๕๕๓ ได,รับโลWเชิดชูเกียรติ จาก ป.ป.ช. 
  
  ๓.๒.๒ ผู�ทรงคุณวุฒิเข�าร-วมสนทนากลุ-มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน 
๙ รูป/คน ผู,วิจัยจัดเวทีรับฟsงความคิดเห็น ข,อเสนอแนะ และหาข,อสรุป จากรูปแบบการพัฒนาท่ี
สังเคราะห#ข้ึนจากผลการวิจัย เพ่ือศึกษารวบรวมข,อมูลประกอบการวิเคราะห# หาลักษณะรWวม 
(Common Character) และข,อสรุปรWวม (Common Conclusion) รูปแบบวิธีการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน#ตามหลักพุทธธรรมโดยพิจารณาเลือกองค#การเทศบาล   
ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดเชียงใหมW ซ่ึงเป'นจังหวัดท่ีมีจํานวนองค#การเทศบาลมาก
ท่ีสุดในภาคเหนือตอนบน และมีองค#การเทศบาลหลายแหWงท่ีได,รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล,า 
ผู,ทรงคุณวุฒิท่ีเป'นตัวแทนซ่ึงมีสWวนเก่ียวข,อง เป'นผู,มีสWวนได,เสียในหนWวยงานเทศบาล และประชาชน 
มีคุณสมบัติคือ เป'นนักวิชาการด,านพระพุทธศาสนา ๒ รูป/คน เป'นนักวิชาการด,านองค#กรปกครอง
สWวนท,องถ่ิน และรัฐประศาสนศาสตร# ๑ คน เป'นผู,บริหารงานระดับนโยบายของเทศบาล ๒ คน        
เป'นผู,ปฏิบัติงานในองค#กรเทศบาล ๒ คน และประชาชนในท,องท่ีผู,มารับบริการจากเทศบาล ๒ คน 
รวมท้ังหมด ๙ รูป/คน เพ่ือให,ได,ผู,ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป'นตัวแทนตามท่ีต,องการ ผู,วิจัยได,ใช,การคัดเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection) คือ  

ท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน-งหน-วยงาน 
๑. พระครูสิริปริยัตยานุศาสก# 

(ดวงจันทร# คุตฺตสีโล, ดร.) 
นักวิชาการ ผู,เช่ียวชาญด,านการประยุกต#ใช,หลักพระพุทธ ศาสนา, 
ผู,อํานวยการวิทยาลัยสงฆ#เชียงใหมW มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   

๒. พระครูโสภณปริยัติ  
(ชรินทร# อินฺทปpฺโp) 

นักวิชาการ ผู,เช่ียวชาญด,านพระพุทธศาสนา, อาจารย#ประจําหลักสูตร 
คณะพุทธศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหมW 

๓. ดร.ภูมินทร#  สันติทฤษฎีกร นักวิชาการ ผู,เช่ียวชาญด,านรัฐศาสตร# รัฐประศาสนศาสตร# และองค#กร
ปกครองสWวนท,องถ่ิน, อาจารย#สอนมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

๔. ดร.วีระ  สิริเสรีภาพ นักวิชาการศึกษา ด,านรัฐประศาสนศาสตร#, ผู,อํานวยการสํานักงาน
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหมW 

๕. นายธัญศักด์ิ  แสงศรีจันทร# นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมW 

๖. นายรุWงปรีชา  ปs�นแก,ว นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลปaาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมW 

๗. นายประสาน สุยะวงค# นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เทศบาลนครเชียงใหมW อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมW 

๘. นางสาวพัชนี จอมใจหาญ หัวหน,าฝaายธุรการ เทศบาลตําบลช,างเผือก อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมW 

๙. นายจีรวัฒน#  พุทธวงศ# ประชาชน ผู,มสีWวนได,เสีย เทศบาลนครเชียงใหมW 
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  ผู,วิจัยได,กําหนดคุณสมบัติผู,ทรงคุณวุฒิซ่ึงจะเข,ารWวมการสนทนากลุWม ซ่ึงเป'นผู,บริหารและ
ผู,ปฏิบัติงานจากองค#การเทศบาลแตWละแหWงตามท่ีกําหนดคือเป'นองค#การท่ีได,รับรางวัล มีความดีเดWน 
หรือเป'นเลิศได,รับรางวัลจากองค#กรท,องถ่ิน หรือสถาบันพระปกเกล,า ดังนี้คือ 
 เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมW 
  ได,รับรางวัลพระปกเกล,า องค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีป� ๒๕๔๘, 
๒๕๔๙, ๒๕๕๐๘ 
 ได,รับคัดเลือกเป'นองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากคณะกรรมการการกระจายอํานาจให,แกWองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ิน 
ประเภทท่ัวไป๙   
 ได,รับรางวัลองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ิน ด,านการป�องกันการทุจริต ประจําป� ๒๕๕๘ 
ได,รับเกียรติบัตร จากสํานักงาน ป�องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ช.) 
 ได,รับรางวัลองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินต,นแบบ ด,านการป�องกันการทุจริต ป� ๒๕๕๙ ๑๐ 
 เทศบาลนครเชียงใหม- 
  นายทัศนัย บูรณปกรณ# นายกเทศมนตรีนครเชียงใหมW เทศบาลนครเชียงใหมW จังหวัด
เชียงใหมW ได,รับรางวัลผู,บริหารองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินและผู,อํานวยการสํานัก/กองการศึกษา
ดีเดWน ด,านการศึกษาประจําป� ๒๕๕๓ กรมสWงเสริมการปกครองท,องถ่ิน๑๑  
 เทศบาลตําบลช�างเผือก 
  ได,รับรางวัลชมเชย เทศบาลท่ีได,รับรางวัลเทศบาลนWาอยูWอยWางยั่งยืนประจําป� ๒๕๕๒๑๒  
 
 
 
 
 

                                         
๘ ระบบสารสนเทศท,องถ่ินและชุมชน, รางวัลพระปกเกล�า, [ออนไลน#]. แหลWงท่ีมา: http://www. 

tlg.rmutt.ac.th/?p=485 [๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 
๙ คณะกรรมการการกระจายอํานาจให,แกWองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ิน, ประกาศเร่ือง ผลการ

คัดเลือกองค+กรปกครองส-วนท�องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ปGงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘, [ออนไลน#]. แหลWงท่ีมา: 
https://drive.google.com/file/d/0B_chJTaNUH8BTV95UFdnVXI1YU0/view [๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 

๑๐ สํานักงานสWงเสริมการปกครองท,องถ่ินจังหวัดพิจิตร, ประกาศสํานักงาน ป.ป.ช. เร่ือง ผลการคัดเลือก
องค+กรปกครองส-วนท�องถิ่นดี เด-น ด�านการปIองกันการทุจริต ประจํ าปG  ๒๕๕๙, [ออนไลน# ]. แหลWงท่ีมา:
http://www.phichitlocal.go.th/files/com_government/2016-09/2016-09_bca7e8264b1a3f0.pdf [ ๑ ๙  ตุ ล า ค ม 
๒๕๕๙]. 

๑๑ ระบบสารสนเทศท,องถ่ินและชุมชน, รางวัลผู�บริหารองค+กรปกครองส-วนท�องถิ่นและผู�อํานวย 
การสํานัก/กองการศึกษาดีเด-น ด�านการศึกษา, [ออนไลน#]. แหลWงท่ีมา: http://www.tlg.rmutt.ac.th/?p=1857 
[๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 

๑๒ ระบบสารสนเทศท,องถ่ินและชุมชน, รางวัลเทศบาลน-าอยู-อย-างย่ังยืน, [ออนไลน#]. แหลWงท่ีมา: 
http://www.tlg.rmutt.ac.th/?p=1810 [๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 



 ๘๙

 เทศบาลตําบลปNาแดด   
  ได,รับโลWเชิดชูเกียรติ รางวัลองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินดีเดWน ด,านการป�องกันการทุจริต 
ประจําป� ๒๕๕๘ จากสํานักงานป�องกันและปราบปรามการทุจริตแหWงชาติ (ป.ป.ช.) 
  ได,รับรางวัลองค#กรปกครองสWวนท,องถ่ินต,นแบบ ด,านการป�องกันการทุจริต ป� ๒๕๕๙๑๓  
 
๓.๓ เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย 
 ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข,อมูล ดังนี้ 

๓.๒.๑ ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือ 
 ๓.๒.๑.๑ ศึกษาวิเคราะห#ข,อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Source) โดยอาศัย

ข,อมูลจากพระไตรปiฎก อรรถกถา ภาษาไทย และภาษาบาลี  พร,อมท้ังคัมภีร#สํ า คัญทาง
พระพุทธศาสนาฉบับตWางๆ 

 ๓.๒.๑.๒ ศึกษาวิเคราะห#ข,อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Source) โดย
อาศัยข,อมูลจากตํารา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ# เอกสาร วารสาร บทความ งานเขียนทางวิชาการ
ท่ีเก่ียวข,อง และงานนิพนธ#ของนักวิชาการท่ีสําคัญในทางพระพุทธศาสนา 

 ๓.๒.๑.๓ กําหนดกรอบแนวคิด ในการสร,างเครื่องมือการวิจัย  
 ๓.๒.๑.๔ กําหนดวัตถุประสงค#ในการสร,างเครื่องมือการวิจัย โดยขอคําปรึกษาจาก

อาจารย#ท่ีปรึกษางานวิจัย 
 ๓.๒.๑.๕ รWางและสร,างเครื่องมือแบบสัมภาษณ#เชิงลึกให,อาจารย#ท่ีปรึกษา  
 ๓.๒.๑.๖ ให,ผู,เชี่ยวชาญ ๕ รูป/คน ตรวจความถูกต,อง และความสอดคล,องสามารถ

ตอบวัตถุประสงค#ของการวิจัยได,จริง ผู,เชี่ยวชาญมีรายนามดังนี้ 
   ๑) รองศาสตราจารย# ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝaายกิจการท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๒) พระครูสังฆรักษ#เกียรติศักด์ิ กิตฺติปpฺโp, ดร., ผู,อํานวยการหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วังน,อย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๓) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., อาจารย#ประจําหลักสูตร สาขาวิชา  
การจัดการเชิงพุทธ และรัฐประศาสนศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ๔) อาจารย# ดร.บุษกร วัฒนบุตร อาจารย#และเลขานุการประจําหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และรัฐประศาสนศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   ๕) อาจารย#  ดร.ธิ ติวุฒิ หม่ันมี อาจารย#ประจําหลักสูตร สาขาวิชา        
การจัดการเชิงพุทธ และรัฐประศาสนศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ๗) จัดพิมพ#แบบสัมภาษณ#ฉบับสมบูรณ#และนําไปใช,จริง เพ่ือเก็บรวบรวมข,อมูล 

                                         
๑๓ สํานักงานสWงเสริมการปกครองท,องถ่ินจังหวัดพิจิตร, ประกาศสํานักงาน ป.ป.ช. เร่ือง ผลการคัดเลือก

องค+กรปกครองส-วนท�องถิ่นดี เด-น ด�านการปIองกันการทุจริต ประจํ าปG  ๒๕๕๙, [ออนไลน# ]. แหลWงท่ีมา:
http://www.phichitlocal.go.th/files/com_government/2016-09/2016-09_bca7e8264b1a3f0.pdf [ ๑ ๙  ตุ ล า ค ม 
๒๕๕๙]. 



 ๙๐

  ๘) รวบรวมข,อมูลจากการสัมภาษณ# และการสนทนากลุWม นํามาวิเคราะห# 
สังเคราะห# เพ่ือนําเสนอตWอไป 

  ๙) สรุปผลการวิจัยเพ่ือนําเสนอตWอไป 

๓.๒.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช,ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ#เชิงลึก (In–depth interview) ท่ีผู,วิจัย

สร,างข้ึนจากการศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข,อง เพ่ือสร,างแบบสัมภาษณ# เก่ียวกับเรื่อง 
การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลตามหลักพุทธธรรมในยุคโลกาภิวัตน# และใช,ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บข,อมูลในการสัมภาษณ#เชิงลึกแบบมีโครงสร,าง (structure In-depth Interview) 
กับผู,ทรงคุณวุฒิและการสนทนากลุWมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ซ่ึงผู,วิจัยได,ดําเนินการวิจัยโดย
การสร,างเครื่องมือ ดังนี้  

 ๓.๒.๒.๑ แบบสัมภาษณ#เชิงลึก (In–depth interview) โดยผู,วิจัยแบWงแบบสัมภาษณ#
ออกเป'น ๔ ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณ#เก่ียวกับวิธีการพัฒนาสมรรถนะหลัก ๕ ด,าน 
 ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณ#เก่ียวกับองค#ประกอบพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรเทศบาล 
 ตอนท่ี ๓ แบบสัมภาษณ#เก่ียวกับวิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล

ตามหลักพุทธธรรม คือ ภาวนา ๔ ในยุคโลกาภิวัตน#  
 ตอนท่ี ๔ แบบสัมภาษณ#เก่ียวกับข,อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรเทศบาล 
ท้ังนี้ผู,วิจัยจะทําการสัมภาษณ#เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู,ทรงคุณวุฒิ จํานวน 

๒๘ รูป/คน ได,แกW นักวิชาการ พระสงฆ# ผู,บริหารองค#การเทศบาล ผู,ปฏิบัติงานเทศบาล และ
ประชาชนท่ัวไป  

 ๓.๒.๒.๒ การสนทนากลุWมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน ๙ รูป/คน         
ซ่ึงประกอบด,วย ผู,ทรงคุณวุฒิท่ีเป'น พระสงฆ# นักวิชาการ ผู,บริหารองค#การเทศบาล ผู,ปฏิบัติงาน
เทศบาล และประชาชน เพ่ือสนทนาให,ครอบคลุมทุกประเด็นท่ีสอดคล,องกับวัตถุประสงค#ในการวิจัย
และกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือยืนยันองค#ความรู,ท่ีค,นพบ 

 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข�อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู,วิจัยได,ดําเนินการเก็บรวบรวมข,อมูลตามลําดับ ดังนี้ 
๓.๔.๑. การเก็บรวบรวมข,อมูลจากแบบสัมภาษณ#เชิงลึก 

๓.๔.๑.๑ คณะผู,วิจัยได,สร,างแบบสัมภาษณ#เชิงลึก และขอหนังสืออนุญาตเก็บ
รวบรวมข,อ มูลจากผู , อํ านวยการโครงการหลักสู ตร พุทธศาสตร ดุษฎี บัณฑิต สาขาวิ ชา                   
รัฐประศาสนศาสตร# คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความ



 ๙๑

รWวมมือไปยังผู,มีสWวนเก่ียวข,อง ได,แกW พระสงฆ# นักวิชาการ ผู,บริหารองค#การเทศบาล ผู,ปฏิบัติงาน
เทศบาล และประชาชนท่ัวไป เพ่ือเก็บข,อมูลจากการสัมภาษณ#เชิงลึก   

๓.๔.๑.๒ แบบสัมภาษณ#เชิงลึก ผู,วิจัยเลือกกลุWมผู,ทรงคุณวุฒิจากการเลือกแบบ
เจาะจง จํานวน ๒๘ รูป/คน โดยใช,วิธีสัมภาษณ# 

๓.๔.๑.๓ ทําการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผู,ทรงคุณวุฒิ เพ่ือสัมภาษณ#ตามท่ีกําหนด 
๓.๔.๑.๔ ดําเนินการสัมภาษณ#ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดนัดไว,จนครบทุก

ประเด็นโดยขออนุญาตใช,วิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ# 
๓.๔.๑.๕ นําข,อมูลท่ีได,จากการสัมภาษณ#เชิงลึกมาวิเคราะห# โดยใช,เทคนิคการ

วิเคราะห#เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 
 

๓.๔.๒. การเก็บรวบรวมข,อมูลจากการสนทนากลุWม 
๓.๔.๒.๑ ผู,วิจัยได,ขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข,อมูลจากผู,อํานวยการโครงการ

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร# คณะสังคมศาสตร# มหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความรWวมมือไปยังผู,มีสWวนเก่ียวข,อง ได,แกW พระสงฆ# นักวิชาการ 
ผู,บริหารองค#การเทศบาล ผู,ปฏิบัติงานเทศบาล และประชาชนท่ัวไป เพ่ือเก็บข,อมูลจากการสนทนา
กลุWม โดยผู,วิจัยนําหนังสือสWงผู,รWวมสนทนากลุWมด,วยตนเอง 

๓.๔.๒.๒ ผู,วิจัยเลือกกลุWมผู,เข,ารWวมสนทนากลุWมจากการสุWมแบบเจาะจง จํานวน    
๙ รูป/คน โดยใช,วิธีนั่งสนทนากลุWม ใช,เวลาสนทนากลุWม ๑ ชั่วโมง 

๓.๔.๒.๓ ทําการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผู,เข,ารWวมสนทนากลุWม เพ่ือเก็บข,อมูลตามท่ี
กําหนดไว, 

๓.๔.๒.๔ ดําเนินการสนทนากลุWมตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดนัดไว,จนครบทุก
ประเด็นโดยขออนุญาตใช,วิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสนทนากลุWม 

๓.๔.๒.๕ นําข,อมูลท่ีได,จากการสนทนากลุWมมาวิเคราะห# โดยใช,เทคนิคการวิเคราะห#
เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 

 

๓.๕ การวิเคราะห+ข�อมูล  
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน#ตามหลักพุทธ

ธรรม” ในการวิจัยครั้งนี้เป'นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีใช,เทคนิควิเคราะห#เอกสาร 
(Documentary Analysis) เทคนิคการสัมภาษณ#เชิงลึกแบบมีโครงสร,าง (In-depth Interview Structure) 
และเทคนิคการสนทนากลุWม (Focus Group Discussion) ผู,วิจัยได,เก็บรวบรวมข,อมูลและดําเนินการ
ตรวจสอบข,อมูลแล,ว ได,ดําเนินการวิเคราะห#ข,อมูล โดยการวิเคราะห#ข,อมูลเป'นลําดับข้ันตอนการวิจัย ได,แกW 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะห+และสรุปข�อมูลจากการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) จากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ โดยศึกษาวิเคราะห#จากเอกสาร กฎหมาย 
ระเบียบ บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีทําการศึกษา ผู,วิจัยนํามาวิเคราะห#ข,อมูล โดยใช,
นัยสําคัญของคําในข,อมูลมาวิเคราะห#หาแนวคิดท่ีปรากฏข้ึนตามประเด็นท่ีกําหนด และสรุปตาม
ประเด็นของกรอบการวิจัย โดยจัดกลุWมแนวคิดท่ีปรากฏเป'นประเด็นๆ ไป ดังตWอไปนี้ 



 ๙๒

  ๓.๕.๑.๑ แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะตามแนวพระพุทธศาสนาและตาม
แนวความคิดของนักวิชาการสําคัญ  

  ๓.๕.๑.๒ สมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล 
  ๓.๕.๑.๓ วิธีการพัฒนาสมรรถนะตามแนวพระพุทธศาสนาและตามแนวความคิด

ของนักวิชาการตWางๆ อาทิ การพัฒนา การศึกษา การสัมมนา การฝ�กอบรม การดูงาน การปฏิบัติ
สมาธิภาวนา การฟsงธรรมบรรยาย  

 การนําเสนอข,อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในสWวนนี้ ใช,การพรรณนาวิเคราะห# จัดกลุWมข,อมูล
เนื้อหาโดยใช, ตารางจําแนกเนื้อหาและแผนภูมิ ประกอบการนําเสนอ 

  ๓.๕.๒ การวิเคราะห+ข�อมูลจากการสัมภาษณ+เชิงลึกแบบมีโครงสร�าง (In-depth 
Interview Structure) วิเคราะห#โดยการจําแนกถ,อยคําหรือข,อความท่ีผู,ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น 
เก่ียวกับความเป'นไปได, วิธีการ และกลไกการพัฒนาฯ แล,วนํามาวิเคราะห# ตีความ และสังเคราะห#ด,วย
หลักแหWงเหตุผล อภิปรายถึงข,อเท็จจริงท่ีค,นพบตามสภาพการณ# ปรากฏการณ# ความสัมพันธ#และประเด็น
สําคัญ เพ่ือหาลักษณะรWวม (Common Character) ของวิธีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลใน
ยุคโลกาภิวัตน# ตามหลักพุทธรรม ท่ีควรจะเป'นในปsจจุบันเพ่ือตอบคําถามการวิจัย โดยใช,เทคนิคการ
วิเคราะห#เนื้อหา (Content Analysis Technique) 

  ๓.๕.๓ การวิเคราะห+ข�อมูลการจัดสนทนากลุ-มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เพ่ือนําไปกําหนดเป'นรWาง "การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน#ตามหลัก
พุทธธรรม” โดยเป'นการระดมความคิดเห็น ข,อเสนอแนะ เพ่ือให,ได,ข,อมูลเก่ียวกับวิธีการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรเทศบาล โดยใช,การวิเคราะห#ข,อมูลเชิงพรรณา ด,วยวิธีการนําข,อมูลท่ีได,มา
วิเคราะห#ลักษณะแบบมีสWวนรWวม Appreciation Influence Control (AIC) และวิเคราะห#และ
สังเคราะห#ด,วยกระบวนการวิเคราะห#เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technique)     
เพ่ือหาลักษณะรWวม (Common Character) และข,อสรุปรWวม (Common Conclusion) ท่ีมีความ
เหมาะสมและนําไปปฏิบัติใช,ได,จริง ในบริบทท่ีเป'นอยูWในปsจจุบัน (Synthesis) 

  ๓.๕.๔ การวิเคราะห+ สังเคราะห+ สรุปผลจากการวิจัย จากผลการสัมภาษณ#
ผู,ทรงคุณวุฒิ และการจัดสนทนากลุWมเฉพาะ (Focus Group Discussion) อยWางเป'นระบบ ผู,วิจัยจะ
ทําการจัดกลุWมข,อมูล (Data Grouping) ตามสาระสําคัญของประเด็น โดยการจําแนกถ,อยคําหรือ
ข,อความท่ีผู,ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น แล,วนํามาวิเคราะห# ตีความ และสังเคราะห# ด,วยหลักแหWง
เหตุผล อภิปรายถึงข,อเท็จจริงท่ีค,นพบตามสภาพการณ# ปรากฏการณ# ความสัมพันธ#และประเด็น
สําคัญ เพ่ือตอบคําถามการวิจัย โดยใช,เทคนิคการวิเคราะห#เนื้อหา (Content Analysis Technique)   

 โดยผู,วิจัย จะนําข,อมูลจากผลการวิจัยในแตWละข้ันตอน มาวิเคราะห#จัดรวบรวมข,อมูล 
พร,อมอธิบายความหมาย แล,วทําการสร,างข,อสรุป (Conclusions) ด,วยการวิเคราะห#โดยการจัดระบบ
จําแนกชนิดข,อมูล (Typological Analysis) เปรียบเทียบ (Constant Comparison) และวิเคราะห#
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือให,การสรุปข,อมูลผลการวิจัยเชิงคุณภาพ เกิดความสมบูรณ# 
สามารถนํามาตีความ สร,างข,อสรุปจากผลการวิจัย สามารถสร,างรูปแบบ เพ่ือนําเสนอ "การพัฒนา
สมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน#ตามหลักพุทธธรรม” ให,สามารถนําไปใช,ให,เป'น
ประโยชน#ได,ตWอไป  



บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน$ ตาม

หลักพุทธธรรม” มีวัตถุประสงค$ ๑) เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล ๒) เพ่ือศึกษา
องค$ประกอบพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล และ ๓) เพ่ือนําเสนอวิธีการ
พัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน$ ตามหลักพุทธธรรม การวิจัยนี้เป1นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชBวิธีการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary research) 
ใชBเทคนิคสัมภาษณ$เชิงลึกแบบมีโครงสรBาง (Structured In-depth Interview  ) กับผูBใหBขBอมูลสําคัญ
จํานวน ๒๘ รูป/คน และใชBเทคนิคการสนทนากลุSมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน     
๙ รูป/คน  

ผูBใหBขBอมูลสําคัญ คือ พระสงฆ$นักวิชาการดBานพระพุทธศาสนา นักวิชาการดBานองค$กร
ปกครองสSวนทBองถ่ิน และรัฐประศาสนศาสตร$ ผูBบริหารเทศบาล ผูBปฏิบัติงานเทศบาล และประชาชน 
โดยผูBวิจัยไดBเลือกพ้ืนท่ีการวิจัยคือ ๒ จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ จังหวัดเชียงใหมS และจังหวัด
เชียงราย เหตุผลท่ีเลือก ๒ จังหวัดนี้เพราะวSาเป1นจังหวัดท่ีมีจํานวนเทศบาลมากท่ีสุดในจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน มากท่ีสุดเป1นลําดับท่ี ๑ และ ๒ ผูBวิจัยยังคัดเลือกเทศบาลท่ีเป1นเป]าหมาย โดย
กําหนดคุณสมบัติไวBคือ เป1นเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการดีเดSน เคยไดBรับรางวัลจากสถาบัน
พระปกเกลBา และอีกหลายสถาบันดBวยกัน จึงไดBคัดเลือกเอาเทศบาลจํานวน ๕ แหSง ในการสัมภาษณ$
เชิงลึกแบบมีโครงสรBาง (Structure  In-depth Interview) คือ ๑.เทศบาลนครเชียงราย ๒.เทศบาล
นครเชียงใหมS ๓.เทศบาลเมืองแมSเหียะ ๔.เทศบาลตําบลแมSสาย ๕.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดBเลือก
ผูBใหBขBอมูลสําคัญโดยการเจาะจง เพ่ือจะไดBคําตอบตามวัตถุประสงค$ท่ีตBองการ สSวนการสนทนากลุSม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) ไดBพิจารณาคัดเลือกผูBทรงคุณวุฒิซ่ึงเป1นผูBบริหาร และ
ผูBปฏิบัติงานจากเทศบาลจํานวน ๔ แหSง คือ ๑.เทศบาลนครเชียใหมS ๒.เทศบาลตําบลสุเทพ          
๓.เทศบาลตําบลชBางเผือก ๔.เทศบาลตําบลปbาแดด มีการบริหารจัดการดีเดSนเคยไดBรับรางวัลเชSนกัน 

 
๔.๑ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค�ข�อที่ ๑ เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากร
เทศบาล  

๑. สมรรถนะด�านการมุ)งผลสัมฤทธิ์ คือ ความพยายามในการปฏิบัติหนBาท่ีราชการใหBดี 
และสามารถทํางานไดBผลงานตามเป]าหมายท่ีวางไวB ใหBเกิดความสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือใหB
ไดBผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังความสามารถในการกําหนดเป]าหมาย การพัฒนาวิธีการ
ทํางาน เพ่ือใหBไดBผลงงานโดดเดSน กลBาตัดสินใจไดB   



 
๙๔ 

๑.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�เกิดความพยายามในการปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการให�ดี และสามารถทํางานได�ผลงานตามเป4าหมายท่ีวางไว�  

ใชBวิธีการอบรม การแบSงงานกันทํา การศึกษาดูงาน การดําเนินอยSางการเป1นระบบ    
การปลูกฝdงใหBทุกคนตBองรักงาน สรBางอุปนิสัยใฝbความเป1นเลิศ มีความเพียรไมSยSอทBอ และไมSพอใจใน
คุณงามความดีท่ีมีอยูSตBองการใหBเพ่ิมยิ่งข้ึน การประยุกต$ใชBหลักธรรม ปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ ในการ
ทํางาน การพัฒนาจิตสาธารณะ การมีแบบอยSางบุคคลเรื่องทํางานมุSงผลสัมฤทธิ์ ใชBการประเมินผล
งานเพ่ือเลื่อนข้ันในแตSละสายงาน ผูBบริหารมีภาวะผูBนําท่ีดี การทํารายงานประจําเดือน บันทึก
ประจําวัน บันทึกประจําเดือน ใชBการประชุม การสอนงานแบบพ่ีสอนนBอง การเสริมสรBางแรงจูงใจ   
ใหBผลตอบแทน โบนัส มอบใบประกาศ ใบเกียรติคุณดีเดSน ปgละ ๒ ครั้ง และทําขBอตกลงรSวมมือกับ
สํานักงานป]องกันและปรามปราบการทุจริตแหSงชาติ (ปปช.) การใชBหลักธรรมาภิบาล ใหBประชาชนเขBา
มามีสSวนรSวม ใชBการประชุมเชิงวิชาการ การอนุญาตใหBศึกษาตSอ การกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของ
งานเชิงปริมาณ และคุณภาพ บุคลากรเป1นผูB มีความเชี่ยวชาญงานท่ีรับผิดชอบ เป1นองค$กร
ประชาธิปไตย มีการทํางานเป1นทีม มีความกระตือรือรBน มีความรูBในดBานนั้นๆ ใชBการปลูกจิตสํานึก 

และการคิดนอกกรอบ 

 

ประเด็นสําคัญด�านการมุ)งผลสัมฤทธิ์ ตามข�อ ๑.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�
เกิดความพยายามในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�ดี และสามารถทํางานได�ผลงานตามเป4าหมายท่ี
วางไว� 

ขBาราชการมีจิตสํานึกเป1นเรื่องสําคัญท่ีสุด ผลประกอบการของราชการ ไมSไดBวัดผลเป1น
ตัวเงิน ความสุขของประชาชนคือผลประกอบการของรัฐ ประชาชน สังคมท่ีเก่ียวขBองไดBรับบริการท่ีดี 
ราชการตBองสรBางจิตสํานึกกSอนวSาเป1นผูBใหBบริการ เทศบาลใดใหBบริการท่ีดีแกSประชาชน เทศบาลนั้น
จะไดBรับความนิยม ใหBมีความซ่ือสัตย$สุจริต มีความโปรSงใส มีน้ําใจไมตรีเป1นผลสัมฤทธิ์ของการ
บริหารงานท้ังหมด จะปฏิบัติใหBเกิดสมรรถนะ ก็ดําเนินงานอยSางเป1นระบบ ทุกๆ ข้ันตอน๑  

ใหBฝjกฝนเนBนการปฏิบัติใหBมาก เนBนแบบทดลอง การปฏิบัติจริง อาศัยประสบการณ$ 
มากกวSาการใหBแตSเพียงทฤษฎี การใหBบุคลากรลงมือฝjกปฏิบัติทักษะ ความเชี่ยวชาญจะเกิดความ
จดจํา และความเชี่ยวชาญจะติดตัวคลSองแคลSว ท่ีสําคัญเนBนหลักอิทธิบาท ๔ ทางพุทธศาสนาใหBนําไป
ประยุกต$ใชB จะทําใหBคนปฏิบัติงานไดBใหBบรรลุผลตามความคาดหมาย บรรลุผล เริ่มตBนมีความพอใจ

                                                           

๑ สัมภาษณ$ พระราชญาณกวี (สุวิทย$ ปlยวิชฺโช), ผูBชSวยเจBาอาวาสวัดพระรามเกBากาญจนาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 
๙๕ 

กSอน ถBาเกิดความพอใจ สิ่งอ่ืนๆก็จะตามมาเป1นลําดับ การใหBกําลังใจใหBสิ่งจูงใจเป1นเรื่องสําคัญละเลย
ไมSไดB๒ 

การแบSงงานกันตามหนBาท่ีท่ีไดBรับผิดชอบ แตSละคนท่ีมีหนBาท่ีก็จะมีรายละเอียดของแตSละ
คนวSาหนBาท่ีท่ีรับผิดชอบมีรายละเอียดอะไร เวลางานเขBามาก็จะไดBแยกงSาย แบSงความรับผิดชอบ   
แบSงงานกันไปถูกเวลาจะไดBไมSมีปdญหา มีผูBรับผิดชอบในแตSละโครงการ แตSละกิจกรรมจะใชBวิธีการ
อบรมเป1นสSวนมาก มีการศึกษาดูงานบBาง๓ 

การทํางานท่ีจะใหBเกิดผลสัมฤทธิ์ ๑.ทุกคนรักงานท่ีทํา ถBาไมSรักงานท่ีทํา ก็จะทํางานไป
แบบขอไปที คือทําแบบพอใหBผSานไปวันๆ สSงเสริมใหBเจBาหนBาท่ีทุกคนนั้นรักงานท่ีทํา เม่ือรักงานท่ีทํา
จะทํางานนั้นใหBดีท่ีสุด และผลสัมฤทธิ์ท่ีตามมาก็คือทําอยSางมีความสุขดBวย ๒.มีการสรBางแรงจูงใจใน
การทํางาน ชี้ใหBเห็นวSางานท่ีทํานั้นจะนําไปสูSอะไร การสรBางแรงจูงใจ อาจจะเป1นการเลื่อนข้ัน การข้ึน
เงินเดือน การใหBรางวัล การสSงเสริมใหBมีการศึกษาตSอ เป1นตBน ๓.สรBางอุปนิสัยใฝbความเป1นเลิศ จะตBอง
ถือคติ ทําใหBดีท่ีสุด ณ จุดท่ีทํา เม่ือไดBรับตําแหนSงอะไรก็ตามตBองถือคติ ทําใหBดีท่ีสุด ณ จุดท่ีเป1น ถBายัง
ไมSถึงจุดสูงสุด ก็ไมSยอมเลิก ถBาคุณภาพงานไมSดีท่ีสุดไมSยอม เรียกอีกอยSางหนึ่งวSา อุปนิสัยสมบูรณ$
แบบนิยม หรือ perfectionists พระพุทธองค$ตรัสไวB การท่ีไดBบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมาไดB
เพราะมีคุณสมบัติ ๒ อยSาง ๑.มีความเพียรไมSยSอทBอ ไมSถBอถอย ๒.ไมSพอใจในคุณงามความดีท่ีมีอยูS    
ดีแลBวก็จะพัฒนาไปใหBดีท่ีสุดจนกวSาจะถึงท่ีสุดแหSงความดีงามนั้น นี่คืออุปนิสัยแหSงความเป1นเลิศ    
คือหนึ่งถBาไดBทําอะไรนะ ไมSมีการถอยกลับ คุณลักษณะอยSางหนึ่งของการเป1นพระพุทธเจBาก็คือ        
มีความเพียรไมSถอยหลัง มีความเพียรไมSถอยกลับ อันนี้เรียกวSาเป1นการใฝbความเป1นเลิศ คือถBาไดBลงมือ
ทําอะไรก็ตามจะลงมือทําใหBเต็มท่ีและใหBดีท่ีสุด ไมSมียSอทBอ ไมSทBอถอยตSออุปสรรค๔  

อันดับแรกมีความกระตือรือรBนตBองการทํางาน พอมีความกระตือรือรBนท่ีจะทํางานแลBว 
จะสSงผลในการศึกษา เรื่องท่ีจะทํางานนั้น ถBาเกิดวSาไมSมีความกระตือรือรBนหรือตBองการจะทํางาน 
ประสิทธิภาพของการทํางานก็จะถดถอย เพราะวSาไมSมีสมาธิหรือมีจิตใจจดจSอกับสิ่งนั้นๆ เม่ือมีความ
พอใจท่ีจะทํางานในเบ้ืองตBน ตBองมีความรูBในดBานนั้นๆ ความรูBไมSจําเป1นตBองมาจากการเรียนในสาขาท่ี
เรียนมา ขณะนี้สามารถท่ีจะเรียนรูBในเรื่องตSางๆไดBหลายชSองทางทางอินเตอร$เน็ต เชSน คนทํากับขBาว

                                                           

๒ สัมภาษณ$ ศาสตราจารย$พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย, ผูBอํานวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร$ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 

๓ สัมภาษณ$ นางสาวราตรี  สุขมงคล, นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เทศบาลนครเชียงราย,       
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๔ สัมภาษณ$ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศูนย$วิปdสสนาสากลไรSเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย,      
๑ กันยายน ๒๕๕๙. 



 
๙๖ 

ไมSเป1น เปlดเน็ตดูยูทูบดูการทําอาหาร ซ่ึงการเรียนรูBไมSจําเป1นท่ีจะตBองเรียนมาจากสาขาท่ีเลือกเรียน 
สามารถท่ีจะเปlดหาขBอมูลจากแหลSงอ่ืนไดB๕  

 เสริมสรBางใหBเกิดจิตสํานึก มีหลักการคิดท่ีดี โดยนําหลักธรรมปธาน ๔ มาประยุกต$ใชB  
๑. มีความเพียรระวังอยSางใหBความบกพรSองในหนBาท่ีเกิดข้ึนมีสติในการทํางาน ๒. ถBามีขBอบกพรSอง
เกิดข้ึนในการทําหนBาท่ีแลBว รูBเทSาทันและเขBาไปแกBไขอยSาใหBเกิดข้ึนอีก ระมัดระวังไวB ๓. เม่ือพยายาม 
ท่ีจะไมSใหBสิ่งไมSดีเกิดข้ึนในการทํางาน พยายามทําความสําเร็จในหนBาท่ีใหBเกิดข้ึนดBวยการทุSมเทงาน    
มีหลักการ มีวิธีการทํางานท่ีดี ๔. เม่ือเกิดความสําเร็จในการทํางานแลBว รักษามาตรฐานท่ีทําใหBเกิด
ความสําเร็จนั้นไวB จะทําใหBทํางานไดBประสบความสําเร็จยิ่งข้ึน จะเป1นการปฏิบัติหนBาท่ีท่ีดี หลักธรรม 
ท่ีสนับสนุนในการทําตรงนี้ใหBดีข้ึน๖  

เจBาหนBาท่ีทุกคนมี Service mind เห็นความสําคัญของประชาชนเหมือนกับเวลาการทํา
ธุรกิจ จะใหBความสําคัญกับลูกคBาเหมือนเทวดา เทศบาลไดBรับเงินเดือนก็เพ่ือท่ีจะบริการประชาชน
โดยตรง การเห็นความสําคัญของผูBคน ก็คือความสําเร็จของตนเอง วิธีการพัฒนาสมรรถนะตัวนี้    
ตBองพัฒนาเรื่องจิตสาธารณะ นําหลักอิทธิบาท ๔ ไปลงรายละเอียดในหลักสูตร กิจกรรมเป1นแนวทาง
ในการทํางาน ใชBการอบรม ศึกษาดูงาน สรBางแรงจูงใจ บวกกับการใหBกําลังใจและมีแบบอยSางบุคคลท่ี
ทํางานมุSงผลสัมฤทธิ์ เชSน ผูBบริหาร หรือเจBาหนBาท่ีท่ีดีเดSนทางดBานนี้๗ 

การทํางานใหBมุSงผลสัมฤทธิ์มากท่ีสุดนั้น ข้ึนอยูSท่ีองค$ประกอบ ๔ อยSาง คือ สรBางความ
พอใจ หรือสรBางจิตสํานึกท่ีจะทํางาน เรียกวSา ฉันทะ ถBาพนักงานหรือขBาราชการไมSมีฉันทะ ไมSมีความ
พึงพอใจท่ีจะทํา วิริยะก็จะไมSมี ความมุSงม่ัน ความพยายามก็จะไมSมี สรBางความพึงพอใจใหBเกิดข้ึนกSอน 
เสร็จแลBวตBองมีทักษะ มีสิ่งท่ีเสริมวิริยะตSอไป เพราะวSาบางคนมี แตSขาดการสSงเสริมขาดการเอ้ือวิริยะ 
ก็จะไมSประสบความสําเร็จ พนักงาน และผูBบริหารตBองรSวมมือกัน สSงเสริมดBานความพยายาม มุSงม่ันใน
การทํางาน  เม่ือพยายามเสร็จแลBว มีการประเมินผลดBวยท้ังสองฝbาย ปdญหาแงSของขBาราชการ         
ท่ีไมSประสบความสําเร็จเทSาเทียมกับนานาอารยประเทศเพราะยังขาดการประเมินผลดBวย๘  

การพัฒนาสมรรถนะ ข้ึนอยูSกับวิธีการประเมินผล คนทํางานตBองไดBรับการประเมิน จะไดB
รูBวSานาย ก บกพรSองดBานไหน นาย ข มีปdญหาดBานไหนในการทํางาน แตSละคนไมSเหมือนกัน จะพัฒนา
ตามท่ีผูBบริหารตBองการเป1นไปไมSไดB ตามท่ีพนักงานตBองการก็เป1นไปไมSไดB แกBจุดอSอนใหBตรง ใชBวิธีการ
                                                           

๕ สัมภาษณ$ นางจุฑามาศ อุปรานุเคราะห$, เทศบาลแมSเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมS,           
๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๖ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย   
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๗ สัมภาษณ$ พระศากยวงศ$วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร., รองอธิการบดีฝbายกิจการตSางประเทศ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๘ สัมภาษณ$ พระมหาทวี มหาปุsฺโs, ผศ. ดร., ผูBอํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



 
๙๗ 

ฝjกอบรม ใชBวิธีดูงานองค$กรท่ีมีผลงานยอดเยี่ยม ผูBบริหารตBองมีการประเมินผลและมีการเอาผลมา
พิจารณา จัดลําดับความสําคัญเรSงดSวนของปdญหา แลBวเลือกพัฒนาตามลําดับ จะไดBสมรรถนะท่ีดี
เพ่ิมข้ึน และผูBบริหารมีภาวะผูBนํา ทําใหBผูBทํางานรูBสึกม่ันใจ ไวBวางใจใหBองค$กรบรรลุเป]าหมายประสบ
ความสําเร็จ กBาวหนBามีชื่อเสียง คนก็ตBองการจะทํางาน ลูกนBองอาจจะมีฝgมือในการจะทํางาน         
แตSเจBานายความสัมพันธ$ไมSดี อยูSไมSมีความสุขก็ไมSตBองการจะทํางาน หรือวSาเจBานายเป1นคนท่ีไมSคSอยมี
คุณธรรม ใชBระบบอุปถัมภ$ คนนี้เด็กเสBน ลูกนBองก็จะลําบากเหมือนกัน ฉะนั้นจะพัฒนาสมรรถนะ      
ใหBคิดถึงวSาแลBวผูBบริหารเป1นอยSางไรดBวย๙ 

การติดตามผล มีการประชุมเจBาหนBาท่ีพนักงานทุกเดือน งานท่ีไดBรับมอบหมายไปทําใหB
เป1นรายงานประจําเดือน แตSละคนก็จะมีบันทึกประจําวัน บันทึกประจําเดือน เวลาประชุม 
นอกจากนั้น มีการสอนงานพ่ีสอนนBอง มีการแนะนํากัน คนเกSาแนะนําคนรุSนใหมSมา๑๐  

การฝjกอบรม และปฏิบัติงานโดยสอดแทรกดBวยหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา
ควบคูSไปกับหลักการทางวิชาการในงานท่ีปฏิบัติอยูS เพ่ือใหBเกิดความรูB ความเขBาใจท่ีถSองแทBอยSางเป1น
ระบบ จึงจะสามารถท่ีจะทําใหBบุคลากรไดBรับการพัฒนาแบบผสมผสาน๑๑  

ใชBการประเมินผลงานเพ่ือการเลื่อนข้ันในแตSละสายงาน มีการสSงเสริมสรBางแรงจูงใจใหB
ปฏิบัติงานดBวยการเลื่อนข้ันระดับท่ีสูงข้ึนไป ใหBผลตอบแทน โบนัส มีการมอบใบประกาศ เกียรติคุณ
แกSผูBทํางานดีเดSนสําหรับในรอบ ๖ เดือน ปgละ ๒ ครั้ง มีการประชุมปฏิบัติงาน ประชุมสSวนยSอยแตSละ
กองงาน ประชุมระดับรวมท้ังองค$การ และมีประชุมระดับบริหาร ในรอบปgหนึ่งก็จะสSงพนักงานไป
อบรมเก่ียวกับแตSละตําแหนSงของแตSละบุคคล ทุกปgก็จะมีการอบรมเก่ียวกับการสSงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมปgละหนึ่งครั้ง สSวนนิติการก็จะมีการอบรมดBานการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น ทําขBอตกลง
ความรSวมมือทํากับสํานักงานป]องกันและปรามปราบการทุจริตแหSงชาติ (ปปช.)๑๒ 

การทํางานมุSงหวังผลสัมฤทธิ์ใหBไดBมากท่ีสุด ตBองมีความเขBาใจในเนื้องาน ถBาเกิดทําไมSดีทํา
ไมSเต็มท่ีก็จะเกิดความเสียหาย ยกตัวอยSางงานสาธารณสุข จะตBองมีความรับผิดชอบมากพอสมควร 
สุขภาพประชาชนข้ึนอยูSกับการทํางานของแพทย$ ถBาละเลยไมSพยายามท่ีจะทํางานเต็มท่ีตามท่ีต้ังเป]า
ไวBใหBสําเร็จ จะเกิดความเสียหาย ฉะนั้นตBองมุSงทํางานใหBเกิดประสิทธิภาพ ใหBบุคลากรรูBวSาหนBาท่ีหลัก 

                                                           

๙ สัมภาษณ$ รองศาสตราจารย$ นงลักษณ$ สิงหวัฒนะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร$ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร$, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๐ สัมภาษณ$ นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม, รองนายกเทศมนตรีเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด
เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๑๑ สัมภาษณ$ นายวิชัย บรรดาศักดิ์, นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,         
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  

๑๒ สัมภาษณ$ นางสาวณชิตา ตันตาละ, นักทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเวียง
พางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๙๘ 

มีความสําคัญ ถึงจะมีความคิดท่ีจะพัฒนางานตนเอง สมรรถนะดBานนี้ใหBใชBวิธีการสอนงาน ใชBการ
ฝjกอบรมหลายๆวิธีการ และปลูกจิตสํานึกอยSางมาก๑๓  

การปลูกฝdงการทํางานเนBนสSวนรวมหรือประชาชนสSวนใหญS ผลสัมฤทธิ์เป]าหมายของ
ความเป1นขBาราชการ คือ เนBนประชาชนเป1นหลัก เพ่ือใหBประชาชนมีความสุขท่ีสุด ไดBรับบริการมาก
ท่ีสุด ไดBรับผลประโยชน$มากท่ีสุด วิธีการใหBเนBนการทํางานแบบมีสSวนรSวม ประชุมกันเพ่ือใหBเกิดการมี
สSวนรSวม เขBาใจตรงกัน มีการติดตาม ประเมินและแกBไข ในการอบรมนั้น ตBองหาวิทยากรท่ีเกSงมี
ประสบการณ$ ถSายทอดดีโนBมนBาวชักจูงเกSง มีความสามารถสูงท่ีจะสรBางแรงบันดาลใจใหBเกิดการคิด
นอกกรอบ สถานการณ$สิ่งแวดลBอมเปลี่ยนไป ทําอยSางไรเพ่ือใหBประชาชนไดBประโยชน$มากข้ึน การคิด
นอกกรอบจะเป1นสิ่งจําเป1น๑๔   

การประชุมในสSวนหัวหนBาทํางานเป1นไปตามระเบียบแบบแผนตามกฎหมาย มีสิ่งจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ทํางานใชBหลักธรรมาภิบาล ใหBพนักงานเทศบาลตําแหนSงทุกคนบริการโดยจิตใจโอบ
อBอมอารี มีจิตใจในการบริการตSอประชาชนอยSางเทSาเทียมกัน อยSางมีคุณภาพ มีความกระตือรือรBนท่ี
จะแกBปdญหาความเดือดรBอน เม่ือแกBไขงานเสร็จจะมีหนังสือสSงถึงประชาชนชาวบBานดBวยถึงการทํางาน
ตามท่ีชาวบBานไดBรBองขBอหรือรBองเรียน วิธีการก็คือใชBการประชุม มีการสSงขBาราชการพนักงานเขBาไป
อบรมในหลักสูตรตSางๆของกรมสSงเสริมการปกครองสSวนทBองถ่ิน๑๕  

หลักธรรมาภิบาล คือ หลักของความมีเหตุผล หลักของความชอบธรรม มีหลายตัวรวมถึง
หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักการมีสSวนรSวม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรSงใส ทําใหBเจBาหนBาท่ี
ไดBทราบหลักในการปฏิบัติงาน แลBวจึงเขBาสูSกระบวนการของการอบรม การสัมมนา จะใหBพนักงานรูB
เรื่องกฎหมาย ก็ฝjกอบรมใหBความรูBดBานกฎหมาย เพ่ือท่ีจะนําเอามาใชBในการปฏิบัติงาน และงาน
บริการสําหรับประชาชน เป1นตBน นอกจากนี้มีการเสริมในเรื่องของบุคลิกภาพพนักงาน ในเรื่องของ
จิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรม เป]าหมายเพ่ือมุSงสูSบริการสําหรับประชาชน๑๖  

                                                           

๑๓ สัมภาษณ$ นางหทัยรัตน$ ตียเกษม, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลBอม เทศบาลเมืองแมSเหียะ จังหวัด
เชียงใหมS, ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙. 

๑๔ สัมภาษณ$ นายกิตติพงษ$ ชูประสิทธ์ิ, รองผูBอํานวยการสถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทBองถ่ิน 
กรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๕ สัมภาษณ$ นายวรรณศิลปv จีระกาศ, ปลัดเทศบาลตําบลแมSสาย อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย,      
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๑๖ สัมภาษณ$ นางสาวปนัดดา บรรเลง, เจBาหนBาท่ีวิเคราะห$นโยบายและแผน เทศบาลนครเชียงใหมS,       
๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 
๙๙ 

เปlดโอกาสใหBพนักงานขBาราชการ ต้ังแตSปลัด ผูB อํานวยการกองมาประชุมกัน             
ใหBประชาชนมารSวมคิดรSวมทํา เขBามามีสSวนรSวมกับเทศบาลในการกําหนดวิสัยทัศน$ในตําบล และเปlด
เวทีใหBประชาชนมีสSวนรSวมมากท่ีสุด โดยไมSปlดก้ันในการแสดงความคิดเห็น๑๗ 

มอบนโยบายการพัฒนาบุคลากร ใหBมีความพยายามมีความต้ังใจ มุSงม่ันปฏิบัติหนBาท่ีใหBดี
ถูกตBองตามระเบียบราชการ โดยการจัดอบรม หรือจัดสัมมนาประจําทุกปg๑๘ ใชBการฝjกอบรม       
การประชุมเชิงวิชาการ และการอนุญาตใหBศึกษาตSอ สSวนวิธีการท่ีเนBน และนิยมมากคือ การฝjกอบรม 
เพราะองค$กรสามารถกําหนดหลักสูตรการฝjกอบรม เป]าหมาย และการประเมินผล การฝjกอบรมไดB
อยSางเป1นระบบ๑๙ 

จัดสSงบุคลากรเขBารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาตSอ และการจัดโครงการ
อบรมพัฒนาพนักงานเทศบาล และพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดการความรูBสูSองค$กรแหSงการเรียนรูB 
ตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล จัดทําขBอตกลงในการปฏิบัติราชการ พนักงานเทศบาลทุกคนและ
ผูBบังคับบัญชารSวมกันวางแผนการปฏิบัติงานและจัดทําขBอตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล เพ่ือใชBเป1น
ขBอตกลงในการปฏิบัติราชการปgละ ๓ ครั้ง มีการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน ไดBแกSดBานปริมาณ
ของงาน ดBานคุณภาพของงาน ดBานความรวดเร็วหรือตรงตSอเวลา ดBานความประหยัดหรือความคุBมคSาใน
การใชBทรัพยากร และในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบSงคะแนนเป1นผลสัมฤทธิ์ของงาน รBอยละ 
๗๐  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงาน รBอยละ ๓๐๒๐  

การจะทําใหBใหBมุSงผลสัมฤทธิ์นั้น ประการแรกบุคลากรเป1นผูBมีความเชี่ยวชาญงาน        
ท่ีรับผิดชอบ สององค$กรนั้นเป1นองค$กรเปlดเป1นองค$กรประชาธิปไตย อันท่ีสามเนBนทํางานเป1นทีม๒๑ 

สรุปสมรรถนะดBานการมุSงผลสัมฤทธิ์ ขBอ ๑.๑ คือ บุคลากรไดBรับการสนับสนุนสSงเสริมใหB
นําหลักธรรม ปธาน ๔, อิทธิบาท ๔ มาประยุกต$ใชBในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยSางยิ่งหลักอิทธิบาท 
เป1นเครื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานใหBประสบผลสําเร็จไดB พัฒนาจิตสาธารณะของบุคลากร บุคคล     
ท่ีเป1นแบบอยSางเรื่องทํางานมุSงผลสัมฤทธิ์ ผูBบริหารมีภาวะผูBนําท่ีดี ใชBการประเมินผลงาน ทํารายงาน 
บันทึกประจําวัน ใชBการประชุม การสอนงาน เสริมสรBางแรงจูงใจ ใหBผลตอบแทน โบนัส มอบใบ

                                                           
๑๗ สัมภาษณ$ ดร.ธนวัฒน$ ยอดใจ, นายกเทศบาลเมืองแมSเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมS,          

๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๑๘ สัมภาษณ$ นายณรงค$ศักดิ์ เตือนใจ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๙. 
๑๙ สัมภาษณ$ นางสาวชนัญชิตา อSอนน่ิม, ประชาชน เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย 

จังหวัดเชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๒๐ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๙. 
๒๑ สัมภาษณ$ ศาสตราจารย$ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผูBอํานวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขารัฐประศาสนศาสตร$นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



 
๑๐๐ 

ประกาศ ใบเกียรติคุณดีเดSนแกSบุคลากรเพ่ือใหBบุคลากรมีกําลังใจใน การทํางานและรักองค$กร         
ทําขBอตกลงรSวมมือกับหนSวยงานอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะไดBรับคําแนะนํา ไดBความรูBเก่ียวกับเรื่องกฎระเบียบ 
กฎหมายท่ีจําเป1น สSงเสริมใหBนําหลักธรรมาภิบาลมาใชB ใหBประชาชนเขBามามีสSวนรSวม ใชBการประชุม
เชิงวิชาการ กําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน ทํางานเป1นทีม กระตุBนใหBมีความกระตือรือรBนใหBเกิด
การเรียนรูBในงานตนเอง ฝjกฝนใหBคิดนอกกรอบ แบSงงานกันทํา ศึกษาดูงาน ดําเนินอยSางการเป1น
ระบบ ปลูกฝdงใหBรักงาน สรBางอุปนิสัยใฝbความเป1นเลิศ มีความเพียร และไมSพอใจในคุณงามความดีท่ีมี
อยูSตBองการใหBเพ่ิมยิ่งข้ึน  

 
ตารางท่ี ๔.๑  แสดงความถ่ี และจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานการมุSงผลสัมฤทธิ์ ขBอ ๑.๑ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
การสรBางจิตสํานึก จิตสาธารณะ ๖ ๑, ๒, ๓, ๑๘, ๒๑, ๒๓ 
การปลูกฝdงความซ่ือสัตย$ สุจริต ๒ ๑, ๘ 
การพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางาน ๒ ๑, ๒๒ 
การประยุกต$หลักธรรม คือ  
อิทธิบาท ๔, ปธาน ๔ 

๗ 
 

๒, ๔, ๕, ๗, ๑๐, ๑๘, ๒๘ 
 

การ พัฒนาความรูB  ทั กษะ  ความ
เชี่ยวชาญในตําแหนSงหนBาท่ี 

๑๔ 
 

๓, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๕, ๑๘, ๑๙, ๒๐, 
๒๑, ๒๓, ๒๖, ๒๘ 

การพัฒนาระเบียบ คําสั่ง กฎเกณฑ$ ๗ ๔, ๙, ๑๑, ๑๕, ๑๗, ๑๘, ๒๐ 
การสรBางแรงจูงใจ ๕ ๓, ๕, ๗, ๑๘, ๒๐ 
การมีสSวนรSวม ๖ ๖, ๑๑, ๑๖, ๑๗, ๒๐, ๒๓ 
ผูBบริหารมีภาวะผูBนําดี ๓ ๙, ๑๔, ๒๕ 
ใชBหลักธรรมาภิบาล ๒ ๑๘, ๒๓, 
การจัดการความรูBสูSองค$กรแหSงการเรียนรูB ๔ ๘, ๑๒, ๑๔, ๑๗ 
การสรBางอุปนิสัยใฝbความเป1นเลิศ ๓ ๕, ๒๔, ๒๕ 

 
๑.๒ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�เกิดความสามารถปรับปรุงวิธีการทํางาน

เพ่ือให�ได�ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมท้ังความสามารถในการกําหนดเป4าหมาย      
การพัฒนาวิธีการทํางาน เพ่ือให�ได�ผลงานท่ีโดนเด)น กล�าตัดสินใจ  

 
 



 
๑๐๑ 

วิธีการปรับปรุงวิธีการทํางาน นําทฤษฎีวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) คือ PDCA มาใชB 
ไดBแกS การวางแผน (Planning) ลงมือดําเนินการ (Doing) เช็คผล (Checking) ทําใหBเสร็จสมบูรณ$ 
(Action) สนับสนุนนําหลักธรรม พละ ๕ มาประยุกต$ใชB สนับสนุนใหBรักการทํางาน ใหBขยันทํางาน    
ใหBใสSใจงาน ใหBตรวจสอบผลงาน มีเกณฑ$ชี้วัดการทํางาน ประเมินจากหัวหนBางาน เพ่ือนรSวมงานและ
ประชาชนผูBมารับบริการ สรBางขวัญกําลังใจ  ใหBรางวัล  มีการระดมความคิด มีการติดตาม ประเมินผล
บุคลากร เนBนการมีสSวนรSวม พัฒนาระบบการทํางานใหBมีประสิทธิภาพ มีการทดสอบความรูB จัดทํา
เผยแพรSประชาสัมพันธ$เอกสารสรุปผลการอบรมอบรม ฝjกอบรม การคBนควBาขBอมูล การฝjกปฏิบัติจริง 

การสอนงาน แนะนําปรับปรุงวิธีทํางาน นําเทคโนโลยีมาใชB ต้ังศูนย$ One Stop service ตBองใชB
การบูรณาการ 

 
ประเด็นสําคัญด�านการมุ)งผลสัมฤทธิ์ ข�อ ๑.๒ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�เกิด

ความสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือให�ได�ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ความสามารถใน
การกําหนดเป4าหมาย การพัฒนาวิธีการทํางาน เพ่ือให�ได�ผลงานท่ีโดนเด)น กล�าตัดสินใจ 

การปรับปรุงวิธีการทํางานโดยนําทฤษฎีวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) คือ PDCA มาใชB 
ไดBแกS ๑.มีการวางแผน (Planning) ๒.ลงมือดําเนินการ (Doing) การปฏิบัติงานตามแผนอยSางจริงจัง
อยSาใหBบกพรSอง ๓. เช็คผล (Checking) ๔. ทําใหBเสร็จสําเร็จสมบูรณ$ (Action) ธรรมะท่ีจะชSวย
สSงเสริมใหBประสบความสําเร็จมากข้ึน ควรนําหลักพละ ๕ ไปใชBคือ ๑.ผูBท่ีปฏิบัติงานหรือบุคลากรไดBรับ
การสSงเสริมใหBมีความเชื่อศรัทธาในงานหนBาท่ี เป1นงานท่ีทําแลBวมีเกียรติมีศักด์ิศรี มีผลสะทBอนท่ีดีกับ
ประเทศชาติและสังคม ๒. สSงเสริมใหBเกิดความขยันทํางาน เพ่ือท่ีจะทํางานไดBอยSางมีกําลังใจ มีการ
มอบโลSใหBรางวัล เชิดชูประกาศเกียรติ ๓. มีการสSงเสริมใหBมีความต้ังใจ มีความอดทน ขันติในการ
ทํางานและก็ตBองสSงเสริมใหBแนSวแนSในการทํางาน ใหBงดใหBหSางไกลจากสิ่งท่ีเป1นตัวอบายมุข ๔.สSงเสริม
ใหBมีโลกทัศน$ พาไปดูงานนอกสถานท่ี๒๒

 

สนับสนุนสSงเสริมใหBบุคลากรมี๑.ใหBรักการทํางาน มีการฝjกอบรม ปรับทัศนะคติ ละลาย
พฤติกรรมบางอยSาง ใหBเขBาใจใหBไดBวSางานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข ถBาตBองการคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ตBองทํางานใหBดี ๒.สSงเสริมใหBขยันทํางาน รักงานและตBองขยัน ๓.สSงเสริมใหBใสSใจกับงานตนเอง 
ประการสุดทBายสSงเสริมใหBตรวจสอบผลงานท่ีทําวSามีจุดแกBไข จุดดี สSงเสริม และก็รักษาไวB แกBไขและ
ปรับปรุงใหBดีข้ึน๒๓ มีเกณฑ$ชี้วัดการทํางาน ประเมินจาก ๓ สSวน ๑. หัวหนBางาน ๒. เพ่ือนผูBรSวมงาน 

                                                           
๒๒  สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย  

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๒๓ สัมภาษณ$ พระศากยวงศ$วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร., รองอธิการบดีฝbายกิจการตSางประเทศ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 
๑๐๒ 

และ ๓. ประชาชนผูBมารับบริการ โดยใหBประชาชนประเมินหนBาท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ วิธีการอ่ืนอีก 
คือ ตBองสรBางขวัญกําลังใจ ใหBรางวัล๒๔ 

การมุSงผลสัมฤทธิ์ตBองใชBการมีสSวนรSวมทุกๆฝbาย คือ ผูBบริหาร หัวหนBางาน ผูBปฏิบัติงาน 
และประชาชน ในการระดมความคิด เพ่ือหาความจําเป1นในการพัฒนาบุคลากร หรือหาปdญหาท่ีตBอง
แกBไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน โดยไมSทํากันเฉพาะฝbายใดฝbายหนึ่งเทSานั้น      
แตSเนBนการมีสSวนรSวม ท่ีสําคัญมีการติดตามและประเมินผลบุคลากร วSาเป1นไปตามเป]าหมายหรือไมS 
ใชBผลจากการประเมินเพ่ือมุSงผลสัมฤทธิ์ โดยอาศัยการใหBแรงจูงใจ และใหBความรูBในการปฏิบัติทุกขณะ 
ทุกข้ันตอนในการทํางาน โดยการประชุมบSอยๆ วางแผนรSวมกัน ประเมินผลอยSางเป1นธรรม๒๕

 ใชBการ
พัฒนาระบบการทํางานใหBมีประสิทธิภาพ มีการทดสอบความรูBและมีการประเมินผลกSอน และหลัง
อบรม ติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนภายหลังการอบรม แลBวรายงานผลใหBผูBบริหารทราบ จัดสSง
บุคลากรเขBารับการอบรมท่ีมีเนื้อหาสอดคลBองกับตําแหนSงหรือมาตรฐานกําหนดตําแหนSงงานจาก
หนSวยงานภายนอก มีการถSายทอดหรือเวทีแลกเปลี่ยนความรูBระหวSางบุคลากร จัดทําเอกสารสรุปผล
การอบรมเผยแพรSประชาสัมพันธ$ จัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล แผนฝjกอบรมรายตําแหนSง   
โดยการสํารวจความตBองการในการพัฒนา และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน๒๖  

การฝjกอบรม คBนควBาขBอมูล การใหBความรูB จัดโดยเทศบาลเชิญวิทยากรขBางนอกมาใหB
ความรูBในกลุSมสาระแตSละงาน ใชBวิธีการบรรยาย ใชBการฝjกปฏิบัติจริง กลุSมงานจะสSงตัวแทนเขBาไป
อบรม และคนท่ีเขBาไปอบรมก็เอาความรูBมาเผยแพรSทําเป1นเอกสารแจก และแนะนํางาน สอนงาน
แบSงปdนเพ่ือนรSวมงาน การอบรมเป1นลักษณะการสSงตัวแทนไป๒๗

 มีการสอนงานแบบพ่ีสอนนBอง มีการ
แนะนํากันคนเกSาแนะนําคนรุSนใหมSมาใหมS ตBองทํางานดBวยกันไดB๒๘  

สรุปการพัฒนาสมรรถนะดBานการมุSงผลสัมฤทธิ์ ขBอ ๑.๒ สนับสนุนสSงเสริมใหBนํา
หลักธรรม พละ ๕ มาประยุกต$ใชB สนับสนุนใหBรักการทํางาน ใหBขยันทํางาน ใหBใสSใจงาน ใหBตรวจสอบ
ผลงาน นําทฤษฎี PDCA มาใชB มีเกณฑ$ชี้วัดการทํางาน มีการติดตามประเมินผลจากหัวหนBางาน 
เพ่ือนรSวมงานและประชาชนผูBมารับบริการ เนBนการมีสSวนรSวมจากหลายฝbาย ระดมความคิด           

                                                           
๒๔ สัมภาษณ$ นายสมคิด ปdญญานาย, ประชาชน เทศบางตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด

เชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๒๕ สัมภาษณ$ นางสาวชนัญชิตา อSอนน่ิม, ประชาชน เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย 

จังหวัดเชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๒๖ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๙. 
๒๗ สัมภาษณ$ นายกิตติธัช ชัยมงคล, ประชาชน เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๙. 
๒๘ สัมภาษณ$ นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม, รองนายกเทศมนตรีเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย,  

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๐๓ 

มีการทดสอบความรูB จัดทําเผยแพรSประชาสัมพันธ$เอกสารสรุปผลการอบรมอบรม ตBองฝjกอบรม 
คBนควBาขBอมูล ฝjกปฏิบัติจริง มีการสอนงาน แนะนําปรับปรุงวิธีทํางาน นําเทคโนโลยีมาใชB ต้ังศูนย$ 
One Stop service ใชBการบูรณาการ ใหBสรBางขวัญกําลังใจ ใหBรางวัล  

 
ตารางท่ี ๔.๒  แสดงความถ่ี และจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานการมุSงผลสัมฤทธิ์ ขBอ ๑.๒ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
ปรับปรุงระบบการทํางาน ๒ ๒, ๑๗ 
การประยุกต$หลักธรรม คือ  
พละ ๕, อิทธิบาท ๔, อบายมุข ๖  

๓ 
 

๒, ๓, ๘ 
 

การ พัฒนาความรูB  ทั กษะ  ความ
เชี่ยวชาญในตําแหนSงหนBาท่ี 

๕ 
 

๒, ๓, ๑๕, ๑๗, ๒๖ 
 

การพัฒนาระเบียบ คําสั่ง กฎเกณฑ$ ๓  ๓, ๒๖, ๒๗ 
การสรBางแรงจูงใจ ๓ ๒๖, ๒๗, ๙ 
การมีสSวนรSวม ๒ ๒๖, ๒๗ 

 
สรุปวิธีการพัฒนาสมรรถนะดBานการมุSงผลสัมฤทธิ์ท้ังหมดไดBวSา เทศบาลมีการพัฒนา

สมรรถนะดBวยวิธีการหลากหลาย ดูแลBวเหมือนเป1นวิธีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท่ัวไปๆ ท่ีกรมการ
ปกครองทBองถ่ินกําหนดข้ึน หรือหนSวยงานเทศบาลกําหนด ไมSเห็นความแตกตSางอะไร แตSเม่ือนําหลัก
ภาวนา ๔ แตSละขBอๆ เขBามาเปรียบเทียบ วิเคราะห$ สังเคราะห$แลBวพบวSา การพัฒนาสมรรถนะ
เทศบาลดBานการมุSงผลสัมฤทธิ์ ในแตSละประเด็นท่ีผูBทรงคุณวุฒิไดBใหBขBอมูลมานั้น มีความสอดคลBองกับ
ภาวนา ๔ มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนสมรรถนะการมุSงผลสัมฤทธิ์ ดังตSอไปนี้ 

๑. การมุ)งผลสัมฤทธิ์ตามหลักกายภาวนา การพัฒนาสภาพแวดลBอมหนSวยงาน องค$กร 
การพัฒนาระบบ โครงสรBาง สอดคลBองกับกายภาวนา ท่ีเก่ียวกับการพัฒนากายภาพท้ังหมด รวมท้ัง
สภาพแวดลBอมกายภาพของบุคคล เทศบาลตBองพัฒนากายภาพใหBทันสมัยสอดคลBองกับสถานการณ$ 
ตรงกันขBามหากสภาพแวดลBอมของเทศบาลไมSเอ้ืออํานวย ระบบไมSไดBรับการปรับปรุง ยังเป1นระบบ
ราชการแบบเกSา โครงสรBางลBาหลัง ผูBบริหารขาดภาวะผูBนํา การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหBมุSง
ผลสัมฤทธิ์ใหBเกิดผลดีก็จะเกิดไดBยากลําบาก ในหนSวยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจหลายแหSง ไดBปรับปรุง
พัฒนาสภาพแวดลBอม พัฒนาระบบทันสมัยกBาวหนBา นําระบบแบบเอกชนมาใชB ทําใหBเกิดความ
สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผลลดข้ันตอนการทํางาน ประชาชนพึงพอใจท่ีไดBรับบริการท่ีดี 

๒. การมุ)งผลสัมฤทธิ์ตามหลักศีลภาวนา การปรับปรุงพัฒนา กฎ ระเบียบ คําสั่ง 
สอดคลBองกับศีลภาวนา ซ่ึงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การประพฤติของบุคลากร ท่ีจะปฏิบัติงานภายใตB
ระเบียบ คําสั่ง ดังนั้น หากเทศบาลไดBรับการพัฒนาปรับปรุงสิ่งเหลSานี้จะกSอใหBเกิดการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรไปในตัว เหมือนเป1นเครื่องบังคับใหBบุคลากรไดBพัฒนาสมรรถนะตนเองโดยปริยาย 



 
๑๐๔ 

เชSน การประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวหนBางาน เพ่ือนรSวมงานและประชาชน การกําหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของงานเชิงปริมาณและคุณภาพ เป1นตBน เม่ือมีระเบียบเหลSานี้ข้ึนมา บุคลากรในเทศบาลก็
ตBองมีการพัฒนาสมรรถนะตนเอง ฝjกฝนตนเองใหBไดBตามเง่ือนไข ตามเกณฑ$ชี้วัด ตามระเบียบท่ี
เทศบาลกําหนดรSวมกัน จึงทําใหBบุคลากรท่ีทําหนBาท่ีไดBรับความกดดัน หรือถูกบังคับใหBตBองพัฒนา
ตนเองโดยอัตโนมัติ บุคลากรก็จะมีการพัฒนาเรื่องความประพฤติ การปฏิบัติตนใหBสอดคลBองกับ
ระเบียบ ท่ีสําคัญคือการสนับสนุนสSงเสริมใหBตั้งอยูSในศีลธรรม จริยธรรม 

๓. การมุ)งผลสัมฤทธิ์ตามหลักจิตตภาวนา การสรBางอุปนิสัยใฝbความเป1นเลิศ          
การปลูกฝdงจิตสาธารณะ ความซ่ือสัตย$ สอดคลBองกับจิตตภาวนา บุคลากรเทศบาลตBองไดBรับการ
พัฒนาดBานจิตใจ มีใจฝdกใฝbความกBาวหนBา การสSงเสริมสนับสนุนใหBมีแรงจูงใจใฝbสัมฤทธิ์ในการทํางาน
ไดB การเสริมสรBางแรงจูงใจ จะทําใหBบุคลากรเกิดกําลังใจในการพัฒนาสมรรถนะตนเองอยSางมี
ประสิทธิภาพไดBปลูกฝdงใหBมีจิตสํานึก มีจิตใจโอบอBอมอารี มีมนุษยสัมพันธ$ ใหBบริการประชาชนโดย
ปราศจากอคติลําเอียง มีความซ่ือสัตย$ ใหBบริการอยSางเทSาเทียมกัน มีการพัฒนาดBานนี้อยSางตSอเนื่อง
ตลอดเวลา เป1นการพัฒนาสมรรถนะดBานจิตใจภายใน      

๔. การมุ)งผลสัมฤทธิ์ตามหลักป?ญญาภาวนา การพัฒนาความรูB ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
ในตําแหนSงงาน และการประยุกต$ใชBหลักธรรม สอดคลBองกับปdญญาภาวนา บุคลากรเทศบาลควร
ไดBรับการพัฒนาสมรรถนะทางสติปdญญา ความเฉลียวฉลาดอยSางตSอเนื่อง ท้ังการอบรม ศึกษาดูงาน 
สอนงาน ฝjกปฏิบัติจริง การคBนควBาขBอมูล ตBองใชBการสSวนรSวมในการดําเนินงาน เป1นตBนวิธีการเหลSานี้
เป1นการเพ่ิมพูนพัฒนาดBานปdญญา ความรูB ความเขBาใจ ทักษะ ทัศนคติ ความเชี่ยวชาญในตําแหนSง
หนBาท่ีท้ังสิ้น สSงผลตSอสมรรถนะตําแหนSงงาน การทํางานในเทศบาล อยSางเชSน การมีเปlดใหBมีสSวนรSวม
จากประชาชน จากพนักงาน จากหัวหนBางาน จากผูBบริหารถึงการใหBบริการ ถึงสภาพปdญหา ถึงความ
ตBองการของประชาชน หรือแมBกระท่ังความตBองการของบุคลากรเองวSาตนเองมีตBองการพัฒนา
สมรรถนะเก่ียวกับดBานใด โดยภาพรวมก็คือเป1นวิธีการใหBเกิดการพัฒนาความรูBความเชี่ยวชาญใน
หนBาท่ีท้ังสิ้น 

เทศบาลไดBมีการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามหลักพุทธธรรม คือภาวนา ๔ 
ในหนSวยงานอยูSแลBว แตSอาจไมSไดBมีการระบุอยSางชัดเจนวSากําลังปฏิบัติตามแนวทางภาวนา ๔ อยูS ท้ังนี้
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามหลักภาวนา ๔ นี้ผลลัพธ$ของการดําเนินการคือประชาชนไดBรับการ
บริการอยSางดีเยี่ยม แกBไขปdญหาและตอบสนองความตBองการของประชาชนไดBแทBจริง แตSการปฏิบัติ
จริงๆเทศบาลแตSละแหSงก็อาจจะมีความเขBมขBนแตกตSางกัน ข้ึนอยูSกับปdจจัยสภาพแวดลBอม ผูBบริหาร 
นโยบาย งบประมาณ กฎหมาย เป1นตBน สําหรับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดBานการมุSงผลสัมฤทธิ์
ตามหลักพุทธธรรม ผูBวิจัยสรุปวSา ตBองเนBนสSงเสริมปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลBอมท่ีทํางาน ระบบ   
การทํางานใหBเอ้ือตSอการทํางานของบุคลากร สSงเสริมใหBบุคลากรมีสุขภาพท่ีดี เพราะสมรรถนะท่ีดีจะ
ดํารงอยูSไดBในรSางกายแข็งแรงสมบูรณ$เทSานั้น และท่ีสําคัญสSงเสริมใหBบุคลากรไดBนําหลักปธาน ๔ กับ
หลักอิทธิบาท ๔ ไปประยุกต$ใชBในการทํางาน จะเป1นการสนับสนุนใหBสมรรถนะการมุSงผลสัมฤทธิ์
เขBมแข็งมากยิ่งข้ึน ประมวลไดBดังแผนภาพตSอไปนี้ 

 
 



 
๑๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. สมรรถนะด�านการยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรม และจริยธรรม คือ การดํารงตน
และประพฤติปฏิบัติอยSางถูกตBองเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหSงวิชาชีพ และ
จรรยาขBาราชการ เพ่ือรักษาศักด์ิศรีแหSงความเป1นขBาราชการ ดํารงตนอยูSในความสุจริต มีสัจจะเชื่อถือ
ไดB การยึดม่ันในหลักการ ยืนหยัดเพ่ือความถูกตBอง อุทิศตนเพ่ือความยุติธรรม 

๒.ศีลภาวนา 

การปรับปรุง ระเบยีบ คําสั่ง จรรยาบรรณ  
ใช�หลักธรรมาภบิาล 
-การประเมินผลงานจากหวัหนBางาน เพือ่นรSวมงานและ
ประชาชนผูBมารับบริการ  
-กําหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของงานเชิงปริมาณและคุณภาพ 
-การรายงานประจาํเดือน การทําบันทึกประจําวัน บันทึก
ประจําเดือน   
-ทําขBอตกลงรSวมมือกับหนSวยงานอื่น    
-การติดตามและประเมินผลบุคลากร  
-ใชBการบูรณาการ ทํางานเป1นทีม  

๑.กายภาวนา 
ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล�อมกายภาพ ระบบ 
โครงสร�าง ผู�บริหารมภีาวะผู�นําทีด่ี ส)งเสริมให�
บุคลากรมีสมรรถนะภาพร)างกายทีด่ ี
-ใชBทฤษฎี PDCA / การดําเนินอยSางการเป1นระบบ  
-พัฒนาระบบการทํางานใหBมปีระสิทธภิาพ  
-การนําเทคโนโลยีมาใชB ต้ังศูนย$ One Stop 
service 

๓.จิตตภาวนา 
สร�างอุปนิสัยใฝAความเปBนเลิศ การปลกูจิตสาธารณะ 
-การปลูกจิตสํานึก สSงเสริมพัฒนาจิตสาธารณะ  
-สรBางอุปนิสัยใฝbความเป1นเลิศ  
-สนับสนุนใหBเกิดความกระตือรือรBน ปลูกฝdงใหBทุกคนรักงาน 
ขยันทํางาน มีความเพยีรไมSยSอทBอ ใหBใสSใจงาน ใหBตรวจสอบ
ผลงาน  
-สนับสนุนใหBมีแรงจูงใจใฝbสัมฤทธิ์ ไมSพอใจในคุณงามความดี
ท่ีมีอยูSตBองการใหBเพิ่มยิ่งขึ้น      
สร�างแรงจูงใจ 
-ใหBแรงจูงใจในการทํางาน สรBางขวัญกําลังใจ  
-ใหBรางวัลใหBผลตอบแทน โบนัส มอบใบประกาศ ใบเกียรติ
คุณดีเดSน ปgละ ๒ คร้ัง 

                 ๔.ป?ญญาภาวนา 
พัฒนาความรู� ทักษะ ความเชีย่วชาญในตําแหน)งหน�าท่ี 
-ใชBการอบรม การศึกษาดูงาน การสอนงานแบบพี่สอนนBอง 
การคิดนอกกรอบ จัดทําเผยแพรSประชาสัมพันธ$เอกสาร
สรุปผลการอบรม การคBนควBาขBอมูล การฝjกปฏิบัติจริง การ
แนะนําปรับปรุงวธิีทํางาน การทดสอบความรูB การประชุม 
การประชุมเชิงวิชาการ การอนุญาตใหBศึกษาตSอ การแบSงงาน
กันทํา การระดมความคิด 

ประยุกต�หลักธรรม 
-สSงเสริมสนับสนุนนําหลักพละ ๕ , อิทธบิาท ๔, ปธาน ๔ 
ประยุกต$ใชB 
การมีส)วนร)วม 
-ใหBทุกฝbายเขBามามีสSวนรSวม เป1นองค$กรประชาธิปไตย  
-การประเมินการปฏิบัติงานจากหลายฝbาย รวมท้ังจาก
ประชาชนผูBมารับบริการ 

การมุ)ง
ผลสัมฤทธิ์ตาม
หลักพุทธธรรม 

แผนภาพท่ี ๔.๑  แสดงวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ดBานการมุSงผลสัมฤทธิ์ตามหลักพุทธธรรม 
 



 
๑๐๖ 

๒.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�ดํารงตนอยู)ในความสุจริต มีสัจจะเช่ือถือได� 
ให�การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย)างถูกต�องเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณ
แห)งวิชาชีพ และจรรยาข�าราชการ เพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห)งความเปBนข�าราชการ 

มีวิธีการ คือ ปลูกจิตสํานึก อุดมคติ ฝjกฝนใหBมีการทําตามใหBมีอุดมคตินั้น ใชBการบรรยาย 
การสอน การยกกรณีศึกษาใหBเชื่อม่ันหลักธรรมหิริโอตตัปปะ เรื่องผลแหSงกรรม ใชBการอบรม        
การสัมมนา การปฐมนิเทศ สนับสนุนสSงเสริมใหBนําหลักธรรม อริยสัจ ๔ พรหมวิหารธรรม ๔         
มาประยุกต$ใชB จัดกิจกรรมใหBปฏิญาณตน และสาบานตน กลSาวปรัชญา อุดมการณ$องค$กรตSอหนBาพระ
บรมฉายาลักษณ$ ตSอหนBาพระพุทธปฏิมากร ฟdงธรรมบรรยายและเขBาปฏิบัติธรรม การถSายทอด
ประสบการณ$ การใหBยึดหลักการกฎระเบียบ คําสั่งอยSางเครSงครัด ตBองมีตัวชี้วัดพฤติกรรม มีการ
ประเมินผลกSอนและหลังอบรม ใชBการพัฒนาโดยปลูกฝdงต้ังแตSเด็กเล็ก โดยครอบครัว โรงเรียน วัด 
สังคม ใชBการประชุม ตอบแบบสอบถามเพ่ือทราบแนวทางแกBไขปdญหา ใชBหลักธรรมาภิบาล          
นําเทคโนโลยีมาชSวยในเรื่องการปฏิบัติงานเขBาออกของบุคลากร ใชBกฎระเบียบองค$กรกระตุBนบุคลากร
ใหBมีความประพฤติดี ตBองออกกฎระเบียบจริยธรรมของเทศบาลเองโดยเฉพาะ ใหBทุกวันพระเขBาวัด 
ฟdงเทศน$ ปฏิบัติธรรม ตBองยึดหลัก ๔ ป. คือ โปรSงใส เป1นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ สSงเสริมใหB
แรงจูงใจ ยกยSอง ใหBประกาศเกียรติคุณ ใหBรางวัล ใหBโลS สSงเสริมใหBกําลังใจ มีเวทีสาธารณะใหB
เจBาหนBาท่ีเขBารSวมรับฟdงพูดคุยชาวบBาน  

 

ประเด็นสําคัญด�านการยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรม และจริยธรรม ข�อ ๒.๑      
ให�ดํารงตนอยู)ในความสุจริต มีสัจจะเช่ือถือได� ให�การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอย)างถูกต�อง
เหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห)งวิชาชีพ และจรรยาข�าราชการ เพ่ือรักษา
ศักดิ์ศรีแห)งความเปBนข�าราชการ  

๑.ปลูกฝdงอุดมคติใหBมีความยึดม่ันในความถูกตBองและชอบธรรม อุดมคตินั้นเป1นสิ่งท่ี
สําคัญมาก อุดมคติขององค$กร คือความซ่ือสัตย$สุจริต ถึงอยSางไรก็ไมSโกง ตSอใหBมีโอกาสโกงก็ไมSทํา  
ถือวSาการโกง การคอรัปชั่นเป1นบาปมหันต$ ไมSยอมละเมิดศีลธรรมขBอนี้เป1นอันขาด นี่คืออุดมคติ      
๒.ฝjกฝนใหBมีการทําตามใหBมีอุดมคตินั้น จัดสัมมนา จัดอบรม หรือสรBางจรรยาบรรณขององค$กรข้ึนมา 
แลBวก็มีหนSวยงานท่ีทําหนBาท่ีกํากับใหBมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนั้นๆ เหมือน
พระสงฆ$มีศีล ทุกวันพระ ๑๕ คํ่าก็มีการทบทวนศีลหรือจรรยาบรรณของพระท่ีเรียกวSา ฟdงพระ
ปาติโมกข$  ๓. มีมาตรการสําหรับคนท่ีทําผิด คนท่ีชSอฉล คนท่ีประพฤติมิชอบอยSางรุนแรง           
อยSางตรงไปตรงมา อุดมคติของท่ีนี่ก็คือ ขอใหBเธอเบิกบานกับการรับใชBเพ่ือนมนุษย$ อุดมคติท่ีแทBจริง



 
๑๐๗ 

ตBองอยูSในจิตในใจแลBวฝjกใหBเป1นวัฒนธรรมข้ึนมาใหBไดB ถBาไมSฝjกใหBเป1นวัฒนธรรม ไมSมีการทําทบทวน
อุดมคติ ก็จะไมSมีใครทําตามนั้น๒๙  

หลักท่ีใชBปฏิบัติอยูSก็คือ สอนใหBเชื่อม่ันในหลักของพระพุทธศาสนา เชื่อเรื่องหิริโอตตัปปะ 
ทําดีไดBดีทําชั่วไดBชั่ว เชื่อและเกรงกลัวตSอบาปกรรมและผลของกรรม เชื่อและเกรงกลัวตSอสิ่งท่ี        
ไมSถูกตBอง ถBาเดินทางผิด ไมSถูกตBองตามหลัก เชSน เกิดการทุจริต อาจจะคิดวSาไมSมีใครเห็น แตSผลกรรม
ตามมา วิธีการทําใหBเกิดสมรรถนะขBอนนี้คือใชBการบรรยาย ยกตัวอยSางกรณีศึกษา นําไปปฏิบัติธรรม 
สนทนากับพระภิกษุผูBเชี่ยวชาญ๓๐ 

ทําใหBเห็นประโยชน$และโทษ ประโยชน$ท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเองและตัวสังคม คนถBา
ตระหนักถึงความดี ตระหนักถึงความชั่ว กSอนท่ีจะทําอะไรลงไป ก็จะตBองคํานึงถึงสิ่งท่ีจะตามมา    
ตBองหาชSองทางตSางๆใหBไดBเกิดการเรียนรูBเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ ความถูกตBอง ตBองเริ่มตBนจาก
ภายในตนเอง คือจิตใจ และทําควบคูSกับการเรียนรูBภายนอกคือ กฎระเบียบ คําสั่ง กฎหมายเทศบาล 
เชSน มีแหลSงเรียนรูB มีมุมหนังสือธรรมะ มีการฟdงบรรยาย มีการนําไปปฏิบัติธรรมท่ีวัดเพ่ือจะไดBสนทนา
พบปะ ฟdงบรรยายจากพระท่ีมีความรูB หรือจะจัดท่ีเทศบาล นิมนต$พระท่ีมีความสามารถในการ
ถSายทอด มีความรูBดBวย สSวนเรื่องกฎหมาย ระเบียบก็มีการอบรม แนะนํา มีขBอมูลใหมSๆก็แนะนํา   
บอกตSอกัน เป1นตBน๓๑

 

ใหBความรูBกับขBาราชการพนักงานเทศบาลท้ังท่ีปฏิบัติงานอยูSแลBว และบรรจุใหมS ใชBวิธีการ
อบรม สัมมนา ปฐมนิเทศ เพ่ือใหBรับทราบขBอกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพ นําหลักธรรม 
เชSน อริยสัจ ๔ พรหมวิหารธรรม ๔ มาเป1นประยุกต$ใชBเป1นเครื่องยึดเหนี่ยวใหBไดBสํานึก และยึดถือใน
การทํางานของตนเองเสมอ๓๒  

การนํานักศึกษาไปปฏิบัติธรรมท่ีสถานปฏิบัติธรรมตSางๆ เพ่ือปลูกฝdงในเรื่องของภายใน
จิตใตBสํานึก ใชBการบรรยาย การศึกษาดูงานจากพระภิกษุมีความรูBท่ีนSาเชื่อถือ เพ่ือจะไดBรับความรูB
โดยตรง ไดBพูดคุย ไดBสนทนา นอกจากนั้น ท่ีนี่ก็เป1นผูBนําไดBบรรยายแกSผูBเขBาอบรมเอง และวิทยากร
ท่ีมาบรรยายก็ปฏิบัติธรรม ทําใหBเห็นสามารถสัมผัสไดB เป1นตัวอยSางใหBเห็นชัดเจน๓๓  

                                                           
๒๙ สัมภาษณ$ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศูนย$วิปdสสนาสากลไรSเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, 

๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๐ สัมภาษณ$ นายกิตติพงษ$ ชูประสิทธ์ิ, รองผูBอํานวยการสถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทBองถ่ิน 

กรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๑ สัมภาษณ$ พระมหาทวี มหาปุsฺโs, ผศ. ดร., ผูBอํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๒ สัมภาษณ$ นายวิชัย บรรดาศักดิ์, นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,           

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๓๓ สัมภาษณ$ ฐิติมา ปุยอ~อต, หัวหนBาฝbายวิชาการ สถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทBองถ่ิน         

กรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 
๑๐๘ 

สมัยต้ังแตSสมัยอยุธยา สุโขทัยท่ีถือน้ําพิพัฒสัตยาภิบาลต้ังสัจจะในการจะทําใหBยิ่งๆ      
ในเรื่องนี้ ใหBปฏิญาณตน ในหBองประชุมใหญS มีสักวันหนึ่ง ใหBพนักงานทุกคนปฏิญาณตนตSอหนBาสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์ ท่ีมาต้ังไวBในหBองประชุม อาจจะเป1นพระพุทธรูป หรือเป1นคําขวัญ ปรัชญาองค$กร             
มีการปฏิญาณตนกSอนวSาจะทํางานดBวยความสุจริตต้ังใจ จะตBองมีสัจจะ ปฏิญาณตนแลBวยังไมSพอ       
ใหBสาบานตนดBวย นอกจากนั้นแลBวตBองมีการกลSอมเกลาจิตใจ องค$ประกอบมี ๒ สSวนคือกายกับจิต     
กายก็พัฒนาดBวยกฎเกณฑ$ตSางๆ ใจก็พัฒนาดBวยใชBคุณธรรมตSางๆเขBาไป ใหBปฏิญญาตน สาบานตนแลBว 
ตSอมาจัดใหBมีการฟdงธรรม สุดทBายก็ตBองเขBาคอร$สปฏิบัติธรรม กระบวนการนี้จะเป1นตัวท่ีหลSอหลอม
คุณธรรมไดBอยSางดี๓๔  

เทศบาลมีโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกSบุคลากร มีการปฏิบัติธรรม โดยจะมี    
การเขBาอบรมท้ังหมด ไมSไดBแบSงหรือทยอยกันไป จะมีการจัดฝjกอบรม อบรมปgละ ๑ ครั้ง เนื้อหา      
ก็เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมท่ีจะนํามาใชBเก่ียวกับ การปฏิบัติงาน เป1นการฟdงบรรยาย มีการระดม
ความคิด ทํากิจกรรม๓๕  

สSงเสริมใหBบุคลากรเองรูBจักหนBาท่ี สรBางจิตสํานึก การจัดอบรมจริยธรรมเป1นเพียงรูปแบบ 
ตBองมีการปลูกฝdงจิตสํานึก ไปทํากิจกรรมท่ีดีๆ รูBปdญหาของชาวบBาน ไปดูแลทุกข$สุขพ่ีนBองประชาชน 
ถBารูB และทําหนBาท่ีใหBดีท่ีสุด นั่นคือการปลูกจิตสํานึก ท่ีสําคัญคือ ผูBนําตBองเป1นตัวอยSางท่ีดี ตBองสรBาง
กลไกในการตรวจสอบในการติดตามประเมินผล ตBองมีมาตรการในการกํากับ มีผูBรับผิดชอบ เรื่องท่ี
สําคัญคือ ๑.ความรูB บุคลากรในทุกองค$กร ตBองแสวงหาความรูBอยูSตลอดเวลา เพราะโลกมันเปลี่ยน 
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูSตลอดเวลา ตBองมีความรูBเพ่ือรูBวSาโลกเปลี่ยน และสามารถปรับตัวอยูSกับ
ความเปลี่ยนแปลงไดBอยSางเหมาะสม ๒. เรื่องคุณธรรมจริยธรรม องค$กรตBองมีคุณธรรมตBองสSงเสริมคน
ดี จัดใหBมีการอบรมจริยธรรม แตSตBองมีกลไกในการตรวจสอบ จึงจะไดBผลดี๓๖

 

การพัฒนาสมรรถนะดBานนี้ ก็มีอยูSแลBว สอดแทรกอยูS ในวิธีการ กระบวนการของ        
การฝjกอบรม การสัมมนาโดยเชิญพระวิทยากรท่ีมีความรูB มาใหBการบรรยายพิเศษ สอดแทรกเนื้อหา
ในเรื่องของหลักธรรมะกับการทํางาน จะมีปgละ ๑ ครั้ง นอกจากนั้น ก็ยังมีขBอกฎหมาย มีเทศบาล
บัญญัติ มีระเบียบท่ีเป1นเง่ือนไขในการปฏิบัติงาน ตBองปฏิบัติใหBถูกตBองตามแนวทาง ถBาปฏิบัติ
นอกเหนือจากนี้ถือวSาผิด จะไปสูSกระบวนการอ่ืนๆ เชSน การถูกตรวจสอบ มีมาตรการลงโทษเบา     

                                                           

๓๔ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัยมหา
มกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๓๕ สัมภาษณ$ นางสาวราตรี สุขมงคล, นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เทศบาลนครเชียงราย,       
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๓๖ สัมภาษณ$ นายจรินทร$ จักกะพาก, อธิบดีกรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย,       
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 
๑๐๙ 

ปานกลาง และสูงสุด เป1นตBน ท่ีนี่ใชBการสอนงาน การถSายทอดประสบการณ$ การใหBยึดหลักการ
กฎระเบียบ หลักการ คําสั่งการ๓๗  

จริยธรรม คุณธรรมเป1นเรื่องของแตSละบุคคลท่ีจะตBองทํา ตBองปลูกฝdงความสํานึก       
ตBองปลูกฝjกในหนBาท่ีของตนเองคืออะไร ใครท่ีทําหนBาท่ีของตนเองสมบูรณ$ คนนั้นก็คือมีคุณธรรม
จริยธรรมในอาชีพนั้นๆ สําคัญคือตBองมีตัวชี้วัดพฤติกรรม มีการเรียนรูBโดยหลายๆวิธี การแนะนํา    
การสอนงาน ฟdงบรรยายจากพระ อบรมเรื่องกฎหมาย ระเบียบองค$กร มีการประเมินผล กSอนและ
หลังการอบรม วSาสามารถทําใหBสมรรถนะนี้เกิดมากนBอยเพียงใด วิธีการไหนดีก็นําวิธีการนั้นมาใชB 
จริงๆเรื่องจริยธรรม ตBองเป1นเรื่องท่ีตBองไดBรับการปลูกฝdงมาต้ังแตSเด็ก โดยครอบครัว โรงเรียน วัด 
สังคม จะมาพัฒนา หรืออาศัยการฝjกอบรมชSวงวัยทํางานอยSางเดียวไมSไดB๓๘  

การสรBางจิตสํานึก ไมSไดBสรBางแคSวันเดียว ก่ีวันกําหนดไมSไดB อยูSท่ีจิตสํานึกของคน ตBองทํา
และพัฒนาอยSางตSอเนื่อง ความซ่ือสัตย$ ความมีคุณธรรมจริยธรรมเป1นสิ่งสําคัญในทุกองค$กร การนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใชBเป1นสิ่งท่ีสําคัญในการทํางาน วัฒนธรรมองค$กรก็จะเป1นสSวน
ควบคุมไปในตัวอยูSแลBวในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน รวมถึงการอยูSรSวมกัน ถBาไมSมีคุณธรรม
จริยธรรม จะทําใหBมีปdญหา ทะเลาะเบาะแวBงกัน การเขBาวัดทําบุญการไดBฟdงธรรมบSอยๆ เป1นการพอก
พูนอีกดBานหนึ่งเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา๓๙ บุคลากรในเทศบาลก็นับถือพระพุทธศาสนา
เป1นสSวนใหญS การท่ีจะเอาพระพุทธศาสนาเขBามาเก่ียวขBองใหBคนไดBเกิดจิตสํานึก รูBจักผิดชอบชั่วดี      
จะทําใหBคนยึดม่ันในความถูกตBองมากข้ึน นําเอาหลักทางพระพุทธศาสนามาใชB๔๐ 

เนBนใหB ศึกษากฎระเบียบ คําสั่ งการ และใหBปฏิ บั ติตาม ใชBวิธีการสอนงานกัน               
ใชBการประชุมเป1นหลัก นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต$มาประกอบในการปฏิบัติงาน
ดBวย เพราะปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงินและบัญชี ตBองศึกษาระเบียบอยSางเครSงครัด การเก็บรายไดB   
การออกหลักฐานการเงิน ตBองใชBความซ่ือสัตย$ ท่ีองค$กรนํามาใชBอีกอยSางคือหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงก็ตBอง
มีการอบรมเป1นหลักสูตร๔๑  

                                                           
๓๗ สัมภาษณ$ นางสาวปนัดดา บรรเลง, เจBาหนBาท่ีวิเคราะห$นโยบายและแผน เทศบาลนครเชียงใหมS,       

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๓๘ สัมภาษณ$ พระศากยวงศ$วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร., รองอธิการบดีฝbายกิจการตSางประเทศ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๙ สัมภาษณ$ นางสาวณชิตา ตันตาละ, นักทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเวียง

พางคํา อําเภอแมSสาย เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๔๐ สัมภาษณ$ นางหทัยรัตน$ ตียเกษม, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลBอม เทศบาลเมืองแมSเหียะ จังหวัด

เชียงใหมS, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๔๑ สัมภาษณ$ นายวิเชียร บุญมี, เจBาพนักงานสํานักการชSาง การเงินและบัญชีชํานาญงาน เทศบาล

นครเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๑๐ 

การชักจูงใหBทํางานมีสํานึกในการบริการประชาชน ไมSทุจริตคอรัปชั่นในการใชBของหลวง
ไปในทางท่ีไมSถูกตBอง ทุกครั้งทุกเดือนท่ีมีการประชุมก็จะมีการเนBนย้ําใชBของใหBคุBมคSา ใชBคําพูด
พยายามจูงใจ สิ่งสําคัญมากท่ีสุดคือ การทําตนเองใหBเป1นแบบอยSาง จะไมSมีใครวSาอะไรไดB เพราะทํา
ตามท่ีพูด ไมSใชSพูดเฉยๆ แตSไมSทํา๔๒ 

การแนะนํา สอนงาน และติดตามงานของตนเอง ไมSทํางานท้ิงไวB มีงานใหมSมา งานเกSาก็
วางไวB ตBองทําใหBเสร็จเป1นอยSางเป1นอยSาง ใชBการตรวจสอบโดยผูBบริหาร ท่ีนี่ใชBระบบเทคโนโลยีเครื่อง
สะแกนลายนิ้วมือ หลังจาก ๐๘.๓๐ น. ไฟท่ีเครื่องก็จะแดงข้ึนมาทันที จะแสดงผลออกมาเป1นรายชื่อ 
จะโยงไปถึงการใหBโบนัส การเลื่อนข้ัน ใชBกฎระเบียบขององค$กรเป1นตัวกระตุBนใหBบุคลากรมีความ
ประพฤติอยูSในความสุจริตในตนเอง๔๓  

การยึดม่ันในความถูกตBองนั้น ตBองอาศัย ๑. ความถูกตBองตามกฎหมายบัญญัติ           
๒.ความถูกตBองตามกฎระเบียบในองค$กรนั้นๆ ๓.หลักการท่ีใชBโดยท่ัวไปในองค$กร ซ่ึงไมSเก่ียวขBองกับ
กฎระเบียบ แตSเป1นหลักการท่ีใชBอยูS เชSน ผูBบังคับบัญชาขอรBองใหBรSวมมือกันทํา หรือเป1นกิจกรรมเป1น
ภารกิจท่ีจะตBองคิดข้ึนมาเองและรSวมกันทํา เป1นขBอวัตรปฏิบัติข้ึนท่ีกําหนดข้ึนในแตSละองค$การ       
ใหBทุSมเทการทํางานใหBสําเร็จมีลักษณะจริยธรรมในการทํางานแบบญ่ีปุbน นี่เป1นประเด็นท่ีสําคัญ๔๔  

ในการเป1นพนักงานเทศบาลหรือเป1นราชการ ตBองปฏิบัติตามระเบียบอยSางเครSงครัด 

นโยบายท่ีผูBบริหารมอบใหB ตBองนํานโยบายนั้นมาทําใหBถูกระเบียบ ถBานโยบายไหนท่ีไมSสามารถทําใหB
เป1นไปถูกตามระเบียบไดBก็ตBองแยBง ตBองบอกกลSาววSาอันนี้ไมSถูกตBอง ไมSสามารถดําเนินการไดBตาม
ระเบียบและกฎหมาย เพราะไมSเชSนนั้น ก็จะเกิดปdญหาตามมาไมSวSาจะเป1นปdญหาการผิดจริยธรรม 
การผิดระเบียบ จะถูกตรวจสอบไดB ใหBยึดม่ันทําตามถูกตBองตามระเบียบ ท่ีนี่มีกรรมการจริยธรรมอยูS 
เป1นการออกกฎระเบียบจริยธรรมเป1นของเทศบาลเอง ทุกคนก็ตBองศึกษาใหBเขBาใจ ปฏิบัติตามอยSาง
เครSงครัด๔๕ 

 
 
 

                                                           

๔๒ สัมภาษณ$ นายไศลยนต$ ศรีสมุทร, นายกเทศบาลตําบลแมSสาย อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย,       
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๔๓ สัมภาษณ$ นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม, รองนายกเทศมนตรีเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย,   
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๔๔ สัมภาษณ$ ศาสตราจารย$ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผูBอํานวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขารัฐประศาสนศาสตร$นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

๔๕ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 



 
๑๑๑ 

อาศัยกฎระเบียบ คําสั่ง ประพฤติอยSางเครSงครัด ใชBเป1นเครื่องบังคับ องค$กรจะเป1นระบบ
ท่ีดี ก็ตBองมีความถูกตBองชอบธรรมเป1นพ้ืนฐาน ปลูกจิตสํานึก ปลูกฝdงต้ังแตSเด็ก ในองค$กรผูBบริหารตBอง
นํา และเป1นแบบอยSาง ถBาผูBนําทําใหBเห็น ลูกนBองก็ไดBแบบอยSาง ไดBตBนแบบ อุดมการณ$ในการทํางาน
เพ่ือประชาชน ปลูกฝdงไมSยาก ถBาผูBนําหัวหนBาทําใหBเห็นมากกวSาจะพูดเพียงอยSางเดียว๔๖ 

การจูงใจใหBบุคลากรแตSละกองทํางานดBวยความสุจริต สSงเสริมทุกวันพระจะใสSชุดขาวเขBา
วัด ชักจูงใจขBาราชการใชBหลักธรรมเขBามาบริหาร ในการทํางาน โดยฟdงเทศน$ฟdงธรรมเป1นประจําทุกวัน
พระ ตSอเนื่องตลอดปg มีการอบรมเรื่องความซ่ือสัตย$สุจริตในการปฏิบัติงาน๔๗ 

บุคลากรเทศบาลจะทํางานประสบความสําเร็จตBองมี ๔ ป. คือ ป. ท่ี ๑. คือ โปรSงใส     
จะเป1นผูBบริหาร หรือผูBปฏิบัติงานระดับไหนก็ตามมีความโปรSงใส ตรวจสอบไดB ป. ท่ี ๒. คือ เป1นธรรม 
กติกาตBองมาตรฐานเดียวกัน ป. ท่ี ๓. ประหยัด ก็ทําผลงานออกมาตามเป]าหมาย ใชBทรัพยากรอยSาง
คุBมคSามากท่ีสุด เครื่องมือเครื่องใชBทะนุถนอมไมSคิดวSาเป1นของหลวงทําอะไรก็ไดB และ ป. ท่ี ๔. ก็คือ 
ประสิทธิภาพ ทําเต็มท่ีใหBไดBผลงานท่ีดีท่ีสุด๔๘  

ตBองปลูกจิตสํานึก โดยยกยSองคนท่ีมีคุณธรรม ซ่ือตรง โปรSงใส ใหBประกาศเกียติคุณ     
ใหBรางวัล ผลงานยอดเยี่ยมประจําปg ชมเชยยกยSองใหBกําลังใจ เป1นนโยบายของผูBบริหารท่ีตBองทําซ่ึงจะ
ทําใหBคนทํางานรูBสึกวSาเรื่องเหลSานี้มีความสําคัญ องค$การก็ดีเดSน คนทํางานก็ดีเดSนกBาวหนBา คนก็จะทํา
กันใหญSแขSงขันกันสรBางผลงาน สิ่งเหลSานี้เป1นการกระตุBนในเชิงบวก ทําใหBคนตBองการทําใหBดีท่ีสุด 
เพราะทําแลBวเห็นผล ผลท่ีเกิดกับองค$การและผลท่ีเกิดกับตนเองดBวยท้ังสองทาง สิ่งสําคัญมากๆคือ 
ผูBบริหารหรือหัวหนBาตBองเป1นแบบอยSาง๔๙  

ธรรมเนียมในการปฏิบัติตน ผูBบริหารเป1นผูBนําท่ีดีในการปฏิบัติตนใหBแกSขBาราชการ        
ในการทํางานเพ่ือประชาชนชาวบBาน ใชBหลักพุทธธรรม สั่งสอนงานกันดBวยจิตใจท่ีโอบอBอมอารี         
มีการวSากลSาวตักเตือนกันถBาทําอะไรไมSถูก เรียกมาอธิบายใหBเขBาใจ ทําอยSางไรใหBถูกตBองตามระเบียบ
ใหBหม่ันศึกษาหาความรูB อSานหนังสือสั่งการ เม่ือผูBบริหารปฏิบัติตนอยSางนี้ คนอ่ืนก็ตBองเอาธรรมเนียม
ดBวย คือ การเป1นแบบอยSางท่ีดีใหBเจBาหนBาท่ีพนักงานไดBเห็น๕๐ 

                                                           
๔๖ สัมภาษณ$ ศาสตราจารย$พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย, ผูBอํานวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง

สังคมศาสตร$ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๗ สัมภาษณ$ นายณรงค$ศักดิ์ เตือนใจ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๙. 
๔๘ สัมภาษณ$ รองศาสตราจารย$ นงลักษณ$ สิงหวัฒนะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร$ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร$, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๔๙ สัมภาษณ$ รองศาสตราจารย$ นงลักษณ$ สิงหวัฒนะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร$ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร$, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๐ สัมภาษณ$ นายวรรณศิลปv จีระกาศ, ปลัดเทศบาลตําบลแมSสาย อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย,      

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๑๒ 

เรียนรูBงานดBวยตนเอง สอนงาน แนะนําการทํางาน สรBางกระบวนการท่ีเกิดการตรวจสอบ
ในทุกกระบวนการทุกข้ันตอน เปlดโอกาสใหBประชาชนเขBามาตรวจสอบในการทํางาน มีเวทีใหBแสดง
ความคิดเห็น ใหBพนักงานเขBารSวมรับฟdงพูดคุยชาวบBาน ไดBฟdงมุมมองชาวบBานไดBรับทราบปdญหาอยSาง
แทBจริง๕๑ 

สSวนใหญSจะเป1นการประชุมท้ังหมดเดือนละ ๑ ครั้ง ในการประชุมแตSละครั้งก็จะพูดถึง
เรื่องระเบียบ กฎเกณฑ$ตSางๆ มีสภาพปdญหาอะไรก็นําเสนอในท่ีประชุม ใชBวิธีการประชุม ชี้แนะ     
เป1นวิธีการหลัก๕๒  

กําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของงาน มีการทดสอบ มีแนวทางการประเมิน           
ใชBการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม จากการประชุม/พูดคุย จัดใหBมีเรื่องประมวลจริยธรรมของ
ขBาราชการ และจรรยาบรรณของขBาราชการเฉพาะขององค$กร๕๓ 

สรุปการพัฒนาสมรรถนะดBานการยึดม่ันในความถูกตBองชอบธรรม ขBอ ๒.๑ คือ ใชBวิธีการ
นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ อริยสัจ ๔ พรหมวิหาร ๔ มาประยุกต$ใชB จัดกิจกรรมใหBปฏิญาณ
ตน สาบานตน กลSาวปรัชญา อุดมการณ$องค$กรตSอหนBาพระพุทธปฏิมากร ตSอหนBาพระบรมฉายาลักษณ$ 
จัดฟdงธรรมบรรยายและเขBาฝjกอบรมปฏิบัติธรรม ใชBหลักธรรมาภิบาล ใชBกฎระเบียบองค$กรกระตุBน
บุคลากรใหBมีความประพฤติดี ออกกฎระเบียบจริยธรรมของเทศบาลเองโดยเฉพาะ สSงเสริมใหBทุกวัน
พระเขBาวัด ฟdงเทศน$ ปฏิบัติธรรม ปลูกจิตสํานึกและอุดมคติ ฝjกฝนใหBมีการทําตามใหBมีอุดมคติ การยก
กรณีศึกษาใหBเชื่อม่ันหลักหิริโอตตัปปะ เรื่องผลแหSงกรรม ยึดหลัก ๔ ป. คือ โปรSงใส เป1นธรรม 
ประหยัด ประสิทธิภาพ สSงเสริมใหBแรงจูงใจ ใหBกําลังใจ การเรียนรูBดBวยตนเอง มีเวทีสาธารณะเขBารSวม
รับฟdงพูดคุยชาวบBาน ใชBการอบรม การสัมมนา การปฐมนิเทศ การใหBยึดหลักการกฎระเบียบ คําสั่ง
อยSางเครSงครัด มีตัวชี้วัดพฤติกรรม มีการประเมินผลกSอนและหลังอบรม ใชBการพัฒนาโดยปลูกฝdงต้ังแตS
เด็กเล็ก   

  
 
 
 
 
 

                                                           

๕๑ สัมภาษณ$ นายสมคิด ปdญญานาย, ประชาชน เทศบางตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด
เชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๕๒ สัมภาษณ$ นางจุฑามาศ อุปรานุเคราะห$, ประชาชน  เทศบาลแมSเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมS,  ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๕๓ สัมภาษณ$ นางสาวชนัญชิตา อSอนน่ิม, ประชาชน เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย 
จังหวัดเชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๑๓ 

ตารางท่ี ๔.๓  แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานการยึดม่ันความถูกตBองชอบ
ธรรมและจริยธรรม ขBอ ๒.๑ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
การสรBางจิตสํานึก จิตสาธารณะ  
อุดมคติ 

 ๑๔ 
 

๒, ๓, ๔, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๗, 
๒๐, ๒๑, ๒๒ 

การประยุกต$หลักธรรม คือ หิริ 
โอตตัปปะ, อริยสัจ ๔, พรหมวิหาร ๔  

๘  
 

๑, ๒, ๔, ๑๐, ๑๑, ๑๘, ๒๑, ๒๒ 
 

การ พัฒนาความรูB  ทั กษะ  ความ
เชี่ยวชาญในตําแหนSงหนBาท่ี 

๑๔ 
 

๑, ๓, ๔, ๕, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๕, ๑๘, ๑๙, 
๒๒, ๒๓, ๒๖ 

การพัฒนาความรูBดBวยกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๑๑ 
 

๑, ๒, ๔, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๙, ๒๑, ๒๓, 
๒๘ 

การพัฒนาระเบียบ คําสั่ง กฎหมาย ๑๒ ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๕, ๑๗, ๒๓, ๒๖, ๒๖ 
การสรBางแรงจูงใจ ๓  ๙, ๑๓, ๑๕ 
ผูBบริหารมีภาวะผูBนําดีเป1นแบบอยSาง ๓ ๗, ๙, ๑๘ 
ใชBหลักธรรมาภิบาล ๑  ๒๒ 

 
๒.๒ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�เกิดการยึดม่ันในหลักการ ยืนหยัดเพ่ือความ

ถูกต�อง อุทิศตนเพ่ือความยุติธรรม   
วิธีการคือ ยึดหลักธรรมาภิบาล ฝjกอบรมใหBมีความรูBดBานกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ใหBเห็น

โทษการประพฤติมิชอบในแงSกฎหมาย ในแงSคุณธรรม ศีลธรรมทางศาสนา ใหBเห็นคุณ และโทษของ
การประพฤติสุจริต ใหBเห็นความเสียสละ รักความยุติธรรม ใชBวิธีการกลSอมเกลา จัดทําประมวล
จริยธรรมประกาศและเผยแพรS จัดทําประกาศเจตนารมณ$เทศบาลในการตSอตBานทุจริต เผยแพรS
ประชาสัมพันธ$ องค$กรท้ังหมดท้ังฝbายการเมือง ฝbายบริหาร และฝbายประจําตBองรSวมมือใหBความสําคัญ
ในเรื่องนี้ 

ประเด็นสําคัญด�านการยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรม และจริยธรรม ข�อ ๒.๒     
การพัฒนาบุคลากรให�เ กิดการยึดม่ันในหลักการ ยืนหยัดเพ่ือความถูกต�อง อุทิศตนเพ่ือ        
ความยุติธรรม   



 
๑๑๔ 

หลักธรรมมาชSวยในการปฏิบัติหนBาท่ี มีการฟdงเทศน$ฟdงธรรมทุกวันพระแลBว ก็มีการอบรม
ดBานคุณธรรมในโรงเรียน ก็เอานักเรียนไป ครูก็ไปดBวย เจBาหนBาท่ีเทศบาลคือคุณครูก็ไดBรับการอบรม
จากพระโดยทางอBอมอีกทางหนึ่ง๕๔

 

๑. อบรมใหBมีรูBทางดBานกฎหมาย ปลูกฝdงจิตสํานึกใหBยึดในหลักการ ยืนหยัดเพ่ือความ
ถูกตBอง ๒. อบรมใหBเห็นโทษของการประพฤติทุจริต ในแงSกฎหมายบBานเมืองและในแงSคุณธรรม 
ศีลธรรมทางศาสนา ๓.ตBองอบรมใหBเห็นคุณประโยชน$ของความประพฤติสุจริตท้ังในแงSสังคมชาวบBาน 
ในแงSคุณธรรมศาสนา สังคมชาวบBานใครสุจริตไดBรับการยกยSองเชิดชูมีเกียรติ ใครทุจริตในแงSทาง
ศาสนาตBองตกนรกไดBรับผลแหSงกรรม ๔. มีการอบรมใหBเห็นความเสียสละและรักความยุติธรรม     
ตBองอาศัยความกลSอมเกลา๕๕  

หลักการทํางานใชBกรอบแนวคิดธรรมาภิบาล เป1นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทํางาน นอกจาก
หลักการของกฎหมาย เพ่ือใหBงานสําเร็จลุลSวง มีความถูกตBอง สุจริต จิตใจเป1นธรรม เสียสละเวลา
ใหBกับราชการเพ่ือสนองความตBองการของประชาชน๕๖  

จัดทําประมวลจริยธรรมโดยการประกาศและเผยแพรSใหBแกSบุคลากรทุกคน ใหBยึดถือเป1น
แนวทางในการปฏิบัติงาน มีการจัดทําประกาศเจตนารมณ$ เทศบาลนครเชียงใหมS ในการตSอตBาน    
การทุจริตและการคอรัปชั่น และเผยแพรSประชาสัมพันธ$แกSบุคลากร๕๗  

องค$กรไปดBวยกันท้ังหมด ไมSวSาจะเป1นทางฝbายการเมือง ฝbายผูBบริหาร และฝbายประจําคือ
พนักงาน มีการถSวงดุลคานอํานาจกันเป1นสSวนท่ีสําคัญ งานทBองถ่ินจะมีนักการเมืองเขBามาเก่ียวพัน   
จะมีผลประโยชน$ และมีผลกระทบตSอชาวบBานโดยตรง วิธีการจะทําใหBเกิดความยุติธรรมอะไร        
ตBองกระตุBนท้ังสองสSวน ไมSใชSเฉพาะสSวนพนักงาน ตBองกระตุBนท้ังสSวนการเมืองดBวย๕๘

 

สรุปการพัฒนาสมรรถระดBานการยึดม่ันความถูกตBองชอบธรรม ขBอ ๒.๒ มีวิธีการคือ 
ผูBเก่ียวขBองท้ังหมดท้ังฝbายการเมือง ฝbายบริหาร และฝbายประจํา พนักงานรSวมมือกัน ใหBความสําคัญใน
เรื่องนี้ ฝjกอบรมใหBมีความรูBดBานกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ใหBเห็นโทษ การประพฤติมิชอบในแงS
กฎหมาย ในแงSคุณธรรม ศีลธรรมทางศาสนา ใหBเห็นคุณ และโทษของ การประพฤติสุจริต ใหBเห็น

                                                           
๕๔ สัมภาษณ$ นายณรงค$ศักดิ์ เตือนใจ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๙. 
๕๕ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย   

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๕๖ สัมภาษณ$ นายวิชัย บรรดาศักดิ์, นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,         

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๕๗ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๙. 
๕๘ สัมภาษณ$ นางสาวณชิตา ตันตาละ, นักทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเวียง

พางคํา อําเภอแมSสาย เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๑๕ 

ความเสียสละ รักความยุติธรรม ใชBวิธีการกลSอมเกลา ยึดหลักธรรมาภิบาล จัดทําประมวลจริยธรรม
ประกาศและเผยแพรS จัดทําประกาศเจตนารมณ$เทศบาลในการตSอตBานทุจริต เผยแพรSประชาสัมพันธ$  

 

ตารางท่ี ๔.๔  แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานการยึดม่ันความถูกตBองชอบ
ธรรมและจริยธรรม ขBอ ๒.๒ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  

การสรBางจิตสํานึก จิตสาธารณะ ๓ ๑, ๒, ๑๐ 
การประยุกต$หลักธรรม คือ หิริ 
โอตตัปปะ, อริยสัจ ๔, พรหมวิหาร ๔ 

๓ 
 

๒, ๓, ๑๓ 
 

การพัฒนาความรูB ทักษะ          
ความเชี่ยวชาญในตําแหนSงหนBาท่ี  

๓ 
 

๙, ๒, ๑๓ 
 

การพัฒนาความรูBดBวยกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๔ 
 

๑, ๒, ๓, ๑๓ 
 

การพัฒนาระเบียบ คําสั่ง กฎหมาย ๓ ๖, ๑๐, ๑๗ 
การมีสSวนรSวม ๒ ๑๖, ๒๐ 
ใชBหลักธรรมาภิบาล ๑ ๑๐  

 
สรุปการพัฒนาสมรรถนะดBานการยึดม่ันความถูกตBองชอบธรรม และจริยธรรม ท้ังหมด

วSา เทศบาลมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามหลักพุทธธรรมอยูSกSอนแลBว วิธีการพัฒนาสมรรถนะ
เทศบาลดBานการยึดม่ันความถูกตBองชอบธรรม และจริยธรรม ในแตSละประเด็นท่ีผูBทรงคุณวุฒิไดBใหB
ขBอมูลมานั้น มีความสอดคลBองกับแนวทางในพุทธธรรม ภาวนา ๔ ดังนี้ 

๑. การยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรมตามหลักกายภาวนา การพัฒนา
สภาพ แวดลBอมหนSวยงาน องค$กร สอดคลBองกับกายภาวนาท่ีเก่ียวกับการพัฒนากายภาพบุคลากร
ท้ังหมด บุคลากรในเทศบาลจะเกิดการพัฒนาสมรรถนะอยSางมีประสิทธิภาพไดBนั้น สิ่งท้ังหลายเหลSานี้
ลBวนเป1นปdจจัยท้ังสิ้น เชSน ผูBบริหาร ผูBนํา หัวหนBางานประพฤติตนเป1นแบบอยSางท่ีดีในการทํางานเรื่อง
การยึดม่ันในความถูกตBองชอบธรรม มีจริยธรรม โดยไมSไดBเพียงแคSมีในกระดาษ มีในคําสั่งเทSานั้น    
เม่ือผูBบริหาร ผูBนําประพฤติเป1นตBนแบบใหBพนักงานขBาราชการไดBเห็น ลูกนBองก็ทําตาม เป1นตBน 

๒. การยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรมตามหลักศีลภาวนา การพัฒนา
ปรับปรุง กฎเกณฑ$ ระเบียบ คําสั่ง สอดคลBองกับศีลภาวนา ซ่ึงเ ก่ียวกับกับการปฏิบัติงาน             
การประพฤติของบุคลากร ท่ีจะปฏิบัติงานภายใตBระเบียบ คําสั่ง ดังนั้น การพัฒนาปรับปรุงสิ่งเหลSานี้
จะกSอใหBเกิดการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรไปในตัว เหมือนเป1นเครื่องบังคับใหBบุคลากรไดBพัฒนา
สมรรถนะตนเองโดยปริยาย เชSน การใหBยึดหลักการกฎระเบียบ คําสั่งอยSางเครSงครัด มีตัวชี้วัด



 
๑๑๖ 

พฤติกรรม มีการประเมินผลกSอนและหลังอบรมการติดตามงาน ใชBเทคโนโลยีมาชSวยในเรื่องสะแกน
ลายนิ้วมือลงเวลาเขBาออกการทํางาน ใชBกฎระเบียบองค$กรกระตุBนบุคลากรใหBมีความประพฤติดี ออก
กฎระเบียบประมวลจริยธรรมของเทศบาลโดยเฉพาะ จัดทําประกาศเจตนารมณ$เทศบาลใน          
การตSอตBานทุจริต การปรับปรุงระเบียบคําสั่งขBอบังคับเหลSานี้ บุคลากรในเทศบาลก็ตBองมีการพัฒนา
สมรรถนะตนเอง ฝjกฝนตนเองใหBไดBตามเง่ือนไข ปฏิบัติตามคําสั่ง ตามระเบียบท่ีเทศบาลกําหนด
รSวมกัน จึงทําใหBบุคลากรท่ีทําหนBาท่ีตBองพัฒนาตนเองโดยอัตโนมัติ  

๓. การยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรมตามหลักจิตตภาวนา สรBาง
จิตสํานึก ปลูกฝdงอุดมคติ และการประยุกต$หลักธรรม สอดคลBองกับจิตตภาวนา ซ่ึงเก่ียวกับเรื่อง
ภายในจิตใจ มีการสรBางแรงจูงใจ สSงเสริมใหBกําลังใจแกSบุคคลท่ีมีความประพฤติดีถูกตBองชอบธรรม    
จะทําใหBบุคลากรเกิดกําลังใจ เทศบาลตBองสSงเสริมสนับสนุนใหBปลูกฝdงเรื่องจิตสํานึก ปลูกฝdงอุดมคติ 
ฝjกฝนใหBมีการทําตามใหBมีอุดมคติ ใชBการกลSอมเกลา จัดกิจกรรมใหBปฏิญาณตน สาบานตน กลSาว
ปรัชญาหรืออุดมคติขององค$กรตSอหนBาพระบรมฉายาลักษณ$ ตSอหนBาพระพุทธปฏิมากร ปลูกฝdงเรื่อง
หลักหิริโอตตัปปะ นําหลักอริยสัจ ๔ พรหมวิหาร ๔ ประยุกต$ใชB เป1นตBน โดยการสอดแทรกทําเป1น
หลักสูตร สอดแทรกลงในปรัชญาองค$กร กิจกรรมการทํางาน    

๔. การยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรมตามหลักป?ญญาภาวนา       
การพัฒนาความรูB ทักษะ ทัศนคติ ความเขBาใจในการทํางาน การมีสSวนรSวม การประยุกต$หลักธรรม 
และการพัฒนาความรูBทางพระพุทธศาสนา สอดคลBองกับปdญญาภาวนา ซ่ึงเก่ียวกับการพัฒนาเพ่ิมพูน
สมรรถนะความเฉลียวฉลาด ทางสติปdญญา เชSน การบรรยาย การสัมมนา การปฐมนิเทศ            
การถSายทอดประสบการณ$ การสอนงาน การแนะนํา การเรียนรูBดBวยตนเอง การประชุม อบรมความรูB
ดBานกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง การสSงเสริมใหBเขBาวัด ฟdงเทศน$ สนทนากับพระภิกษุผูBเชี่ยวชาญ จัดใหBมี    
การฟdงธรรมบรรยาย เขBาฝjกอบรมปฏิบัติธรรม ตลอดถึงการจัดใหBมีเวทีสาธารณะใหBเจBาหนBาท่ีเขBารSวม
รับฟdงพูดคุยชาวบBาน เพ่ือบุคลากรเทศบาลจะไดBทราบความตBองการทราบปdญหาของชาวบBาน เป1น
การเพ่ิมพูนความรูBจากประสบการณ$ตรงในการทําหนBาท่ี นอกจากนั้นก็มีการศึกษา สอดแทรกหลัก
พระพุทธศาสนา หลักหิริ ความละอายแกSใจ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตSอผลแหSงบาปกรรม และ
ศึกษาหลักอริยสัจ ๔ พรหมวิหาร ๔ เม่ือเขBาใจอยSางถSองแทBก็จะเกิดปdญญาสามารถนํามาประยุกต$ใชB
ในการปฏิบัติงาน ในตําแหนSงงานไดB  

สมรรถนะดBานการยึดม่ันในความถูกตBองชอบธรรมและจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม 
เทศบาลไดBดําเนินการปฏิบัติอยูSเป1นปกติอยูSแลBว ท้ังนี้แตSละแหSงจะแตกตSางกันในเรื่องของความเขBมขBน 
และความตSอเนื่อง สําหรับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดBานการยึดม่ันในความถูกตBองชอบธรรมและ
จริยธรรมตามหลักพุทธธรรม ผูBวิจัยสรุปวSา ตBองเนBนสSงเสริมใหBบุคลากรเทศบาลทุกคน ทุกระดับมี
ความซ่ือสัตย$สุจริต มีหิริ โอตตัปปะ รักษาศีล ๕ ประพฤติตนตามระเบียบ คําสั่ง จรรยาบรรณของ
ขBาราชการอยSางเครSงครัด และมีเกณฑ$ชี้วัดพฤติกรรมดBานจริยธรรม ความชอบธรรม เป1นเครื่องกํากับ
อีกชั้นหนึ่งในการเลื่อนตําแหนSงงาน การพัฒนาสมรรถนะตBองพัฒนาความรูBดBวยกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาดBวยการเสริมใหBเขBาวัด เขBาฝjกอบรมปฏิบัติธรรมฟdงเทศน$ ฟdงธรรมบรรยาย สนทนา
กับพระภิกษุผูBเชี่ยวชาญ เป1นตBน สรุปประมวลไดBดังนี้  
 



 
๑๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒  แสดงวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ดBานการยึดม่ันในความถูกตBองชอบธรรม    
                    และจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม 
 

๒.ศีลภาวนา 

 การปรับปรุง กฎเกณฑ� ระเบียบ คําสั่ง 
-มีมาตรการสําหรับคนทําผิด ยึดกฎระเบียบ คําส่ังอยSางเครSงครัด  
-ออกกฎระเบยีบ ประมวลจริยธรรมของเทศบาลโดยเฉพาะ 
-มีตัวช้ีวัดพฤติกรรม มีการประเมินผลกSอนและหลังอบรม  
-การติดตามงาน  
-ใชBเทคโนโลยีมาชSวยเร่ืองลงเวลาเขBาออกการทํางาน  
-ใชBกฎระเบยีบองค$กรกระตุBนบุคลากรใหBมีความประพฤติดี  
-จัดทําประกาศเจตนารมณ$เทศบาลในการตSอตBานทุจริต  
-ใชBหลักธรรมาภิบาล   

๑.กายภาวนา 
 พัฒนาสภาพแวดล�อมหน)วยงาน   
-ผูBบริหารผูBนําทําตนใหBเป1นแบบอยSางท่ีดี   

 

๓.จิตตภาวนา 
 สร�างจิตสํานกึ และอุดมคติ  
-ปลูกจิตสํานึก ปลูกฝdงอุดมคติ ฝjกฝนใหBมีการทําตามใหB
มีอุดมคตินั้น  
-การกลSอมเกลา จัดกิจกรรมใหBปฏิญาณตน กลSาว
ปรัชญา และสาบานตน หรืออุดมคติขององค$กรตSอหนBา
พระบรมฉายาลักษณ$ ตSอหนBาพระพุทธปฏิมากร  
-ยึดหลักปรัชญา ๔ ป. คือ โปรSงใส เป1นธรรม ประหยัด 
ประสิทธิภาพ  
ประยุกต�หลักธรรมอ่ืนๆ 
-สนับสนุนสSงเสริมใหBนําหลักหลักหิริโอตตัปปะ, อริยสัจ 
๔ ,พรหมวิหาร ๔ ไปประยกุต$ใชB 
การสร�างแรงจูงใจ 
-การจูงใจ สSงเสริมใหBกําลังใจ ยกยSอง ใหBประกาศเกยีรติ
คุณ ใหBรางวัล ใหBโลS  ใหBรางวัล 

                 ๔.ป?ญญาภาวนา 
การพัฒนาความรู� ความเข�าใจ ทักษะ 
ทัศนคติ  
-การบรรยาย การสนทนา การสัมมนา การปฐมนิเทศ การ
ถSายทอดประสบการณ$ การสอนงาน การแนะนํา การเรียนรูB
ดBวยตนเอง การประชุม อบรมความรูBดBานกฎหมาย ระเบียบ 
คําส่ัง การเผยแพรSประชาสัมพันธ$ขSาวสาร ฯลฯ 
พัฒนาความรู�ด�วยกิจกรรมพระพุทธศาสนา 
-สSงเสริมใหBเขBาวัดทุกวัน เขBาฝjกอบรมปฏิบัติธรรม 
-ฟdงเทศน$ ฟdงธรรมบรรยาย สนทนากบัพระภิกษุผูBเช่ียวชาญ  

การมีส)วนร)วม 
-มีเวทีสาธารณะใหBเจBาหนBาท่ีเขBารSวมรับฟdงพูดคุยชาวบBาน   
-องค$กรท้ังหมดท้ังฝbายการเมือง ฝbายบริหาร และฝbายประจํา
ตBองรSวมมือกัน 

ประยุกต�หลักธรรม 
หิริ โอตตัปปะ, อริยสัจ ๔, พรหมวิหาร ๔, ศีล ๕ 

การยึดม่ันในความ
ถูกต�องชอบธรรม
และจริยธรรมตาม
หลักพุทธธรรม 

 



 
๑๑๘ 

๓. ด�านความเข�าใจในองค�กรและระบบงาน คือ ความเขBาใจวิสัยทัศน$ กลยุทธ$ แผนงาน 
เป]าหมายขององค$กรอยSางชัดเจน รวมถึงวัฒนธรรมองค$กร กฎระเบียบ โครงสรBางการทํางาน บทบาท 
อํานาจ หนBาท่ีของการทํางานในสSวนตSางๆ และเขBาใจถึงระบบการทํางาน โครงสรBาง ข้ันตอน 
กระบวนการ ปdจจัยนําเขBา ปdจจัยนําออก สภาพแวดลBอม 

๓.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�เกิดความรู�และเข�าใจวิสัยทัศน� กลยุทธ� 
แผนงาน เป4าหมายขององค�กรอย)างชัดเจน รวมถึงวัฒนธรรมองค�กร กฎระเบียบ โครงสร�างการ
ทํางาน บทบาท อํานาจหน�าท่ีของการทํางานในส)วนต)างๆ 

การคัดเลือกคนคุณภาพเขBาสูSองค$กร จัดคนใหBตรงกับสายงานท่ีถนัด ฝjกอบรม สSงเสริมใหB
แรงจูงใจยกยSองสSงเสริมผูBทําผลงานดี ใครทําผิดก็ลงโทษตามสมควร มีการเพ่ิมพูนทักษะของเจBาหนBาท่ี
ตลอด การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูงานนอกสถานท่ี ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปรายงานผล
ดําเนินการเป1นรายอาทิตย$ รายเดือน รายสามเดือน รายสี่เดือน และรายปg ใชBโปรแกรมบริหารจัดการ
ในเรื่องของ One stop service จัดทําป]ายประชาสัมพันธ$องค$กร จัดทําบอร$ดแสดงโครงสรBาง       
การทํางาน บทบาทหนBาท่ี การปลูกฝdงปรัชญาและเป]าหมายการทํางานองค$กร การระดมความคิด     
ใชBแบบสอบถาม การปฐมนิเทศ การมอบหมายหนBาท่ี การสอนงาน การฝjกปฏิบัติจริง ทํางานแบบ 
เชิงรุก จัดทําแผนอัตรากําลังสามปg วิเคราะห$ SWOT ผูBบริหารสูงสุดเป1นแบบอยSางท่ีดี พัฒนาระบบพ่ี
เลี้ยง การฝjกปฏิบัติ ศึกษาดูงาน พบผูBเชี่ยวชาญ ใชBการสลับหนBาท่ี เปลี่ยนงาน โยกยBายงาน กําหนด
เป]าหมาย  

ประเด็นสําคัญด�านความเข�าใจในองค�กรและระบบงาน ข�อ ๓.๑ การพัฒนาบุคลากร
ให�เกิดความรู�และเข�าใจวิสัยทัศน� กลยุทธ� แผนงาน เป4าหมายขององค�กรอย)างชัดเจน รวมถึง
วัฒนธรรมองค�กร กฎระเบียบ โครงสร�างการทํางาน บทบาท อํานาจหน�าท่ีของการทํางานในส)วน
ต)างๆ 

๑. คัดเลือกบุคลากรคุณภาพเขBาสูSองค$กร ๒.ใชBคนใหBถูกกับงาน ๓.ฝjกอบรมใหBคนมี
ความสามารถเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ๔.ยกยSองสSงเสริมคนเกSงคนดี ๕.ใครทําผิดก็ลงโทษตามสมควร ๖.มีการ
เพ่ิมพูนทักษะของเจBาหนBาท่ีตลอด พาไปศึกษาเรียนรูB ดูงาน ๗.ผูBบริหารทําตนใหBเป1นแบบอยSางท่ีดี๕๙  

การสSงไปอบรมในหลักสูตรตSางๆ เชิญวิทยากรท่ีมีความรูBความเชี่ยวชาญดBานนั้นๆ มาใหB
การอบรมบรรยาย นอกจากนั้นก็ใชBการสัมมนา การไปดูงานนอกสถานท่ี ใชBการประชุมบSอยๆ คือ 
ประชุมเดือนละครั้ง มีการรายงานผลดําเนินการทุกอาทิตย$ ใชBโปแกรมบริหารจัดการในเรื่องของ     
One stop service ซ่ึงเป1นศูนย$รวมเรื่องราวท้ังหมดท่ีประชาชนรBองเรียนตSางๆ โดยใชBศูนย$ขBอมูล
ขSาวสารมาลิงค$กับมือถือคือ Line ท่ีจะตBองทํางานและตBองผSานกระบวนการ ผSานไลน$ขอความ

                                                           

๕๙ สัมภาษณ$ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศูนย$วิปdสสนาสากลไรSเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย,     
๑ กันยายน ๒๕๕๙. 



 
๑๑๙ 

ชSวยเหลือ หรือแจBงขSาวถึงเทศบาล ไดBโดยตรงผSานหลายชSองทาง จะสรุปงานเป1นรายอาทิตย$ สรุปงาน
เป1นรายเดือน รายสามเดือน รายสี่เดือน และเป1นรายปg ปgหนึ่งๆสามารถรูBในปริมาณงานไดB โดยใชB
เครื่องมือก็คือเขียนโปรแกรมข้ึนมา สั่งงานในโปรแกรม แลBวก็ใชBในเรื่องของมือถือควบคูSไปดBวย๖๐

 

หลักปฏิบัติใหBพนักงานรูBและเขBาใจนโยบาย คือ ๑.จัดการอบรม สัมมนาบุคลากร ในเรื่อง
วิสัยทัศน$ กลยุทธ$ แผนงาน เป]าหมาย ปgละ ๒ ครั้ง ๒. จัดการอบรม สัมมนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ
เรื่องเหลSานี้  ขBอท่ีผSานมาเป1นการอบรม แตSขBอนี้เป1นการอบรมเชิงปฏิบัติการ หนSวยงานมีวิสัยทัศน$วSา 
มีกลยุทธ$ มีแผนงาน มีเป]าหมายอยSางไร อยSางการเงินเป]าหมายกSอใหBเกิดความถูกตBองในการเงินใหB
มากท่ีสุด อยSางนี้ก็จะไดBเป1นองค$ความรูB เป1น KM ดBวย และเป1นตัว RM ดBวยและตBองบริหารความรูB 
และตBองบริหารความเสี่ยง ๓. จัดทําสต๊ิกเกอร$ แผSนป]ายประชาสัมพันธ$ขององค$กรเก่ียวกับวิสัยทัศน$   
มีแผนงานอะไร เป]าหมายอะไร บุคลากรคือใคร ใสSติดไวB เดินเขBามาแลBวเจอรูBจักองค$กรกSอนจะคุยกัน
อีก เป1นการเตือนคนในองค$กรดBวยวSามีวิสัยทัศน$ กลยุทธ$ แผนงานอยSางนี้ จะเขBาใจชัดเจน ใชBหลักการ
ประชาสัมพันธ$มาชSวย บวกกับทางดBานเทคโนโลยีทางไอที นอกจากมีแผSนป]ายแลBว มีเว็บไซต$ก็ใสSสิ่งนี้
ลงไป ๔. จัดทําบอร$ดแสดงโครงสรBางของการทํางาน บทบาทหนBาท่ีใหBรับทราบ๖๑  

ในองค$กรมีผังองค$กร กSอนเขBามาทํางาน คนท่ีเขBามาก็จะเรียนรูB ท่ีไดBรับการชี้แนะ
ระบบงานในองค$กรเป1น ตBองมีความรูBดBานนี้ๆเพ่ือท่ีจะทํางานในหนSวยงานนี้ไดB นอกจากนั้นก็มีการ
ฝjกอบรม มีการประชุม มีการสอนงาน สัมมนา ศึกษาดูงาน และเรียนรูBงานจากประสบการณ$จริง และ
การสาธิตงานจากเพ่ือนรSวมงาน จากรุSนพ่ี หัวหนBางาน ตBองเรียนรูBเพ่ิมเติม คBนจากสื่ออินเตอร$เน็ต      
ดูขBอมูลจากเว็บหนSวยงานรัฐ๖๒

 

การบริหารงานมีองค$ประกอบ คือ ๑.ตBองมีบริเวณ คือมีสถานท่ี ๒.ตBองมีบริวาร คือ 
Staff ๓.ตBองมีบริขาร ก็คือ อุปกรณ$เครื่องมือ ๔.ตBองมีบริกรรม ก็คือตBองมีการสัมมนา อบรมเป1นระยะ 
เพ่ือตBองการองค$ความรูBใหมSๆ เพราะฉะนั้นในแงSของการพัฒนาศักยภาพตรงนั้น ก็ตBองใหB ๑.อบรม   
๒.ใหBไปสัมมนา ไปศึกษาดูงานในหรือตSางประเทศ แตSวSาไมSใชSเป1นการเท่ียว ตBองไปดูงานเรียนรูBงาน
จริงๆ ผูBบริหารก็ตBองย้ําในเรื่องจุดยืน ตBองมีการฝjกอบรม ตBองมีการติดตามผล๖๓

 

ปรัชญาในการทํางาน มีเป]าหมาย มีวัตถุประสงค$อะไร ปลูกฝdงหรือวSาทํากระบวนการใหB
พนักงานขBาราชการเขBาใจปรัชญาตSางๆขององค$กรใหBชัดเจน มีสัญลักษณ$บางอยSางวSานี่คือปรัชญาของ
                                                           

๖๐ สัมภาษณ$ ดร.ธนวัฒน$ ยอดใจ, นายกเทศบาลเมืองแมSเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมS,          
๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๖๑ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย  
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๖๒ สัมภาษณ$ นางหทัยรัตน$ ตียเกษม, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลBอม เทศบาลเมืองแมSเหียะ จังหวัด
เชียงใหมS, ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙. 

๖๓ สัมภาษณ$ พระศากยวงศ$วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร., รองอธิการบดีฝbายกิจการตSางประเทศ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 
๑๒๐ 

องค$กร จะทําอยSางนี้ๆสรBางข้ึนมาจนกระท่ังเกิดเป1นประเพณี เพราะนั้นใครเขBาไปก็จะกลมกลืนจะ
สรBางระบบ หรือกลไกใหBคนเขBาใจถึงปรัชญาและเป]าหมายของการทํางานองค$กร๖๔

 

บุคลากรทุกคนไดBกรอกแบบสอบถาม ถึงความตBองการจะพัฒนาสมรรถนะ              
เป1นแบบสอบถาม ๖ เดือนครั้งหนึ่ง เป1นการระดมความคิด แลBวรวบรวมประมวลผล สามารถทราบ  
วSาแตSละคนตBองการพัฒนาตนเองทางดBานใด ตนเองดBอยหรือบกพรSองดBานไหน จะเป1นการกระตุBน
ความตBองการจะพัฒนาตนเอง นําไปสูSการใชBในการอบรมในครั้งตSอไป งานบุคลากรงานเจBาหนBาท่ีก็จะ
พัฒนา๖๕

 

ปฏิบัติงานครั้งแรกจะมีการปฐมนิเทศ มีการมอบหมายหนBาท่ี มีการสอนงานในตําแหนSง
งาน การฝjกปฏิบัติจริง ฝjกไปดBวยปฏิบัติงานจริงไปดBวย เรียนรูBจากสถานการณ$จริง ใชBวิธีการใหBรุSนพ่ี
สอนงาน แบบพ่ีสอนนBองชSวยกลั่นกรองงาน กSอนท่ีงานจะเสนอข้ึนไปใหBผูBบริหาร๖๖

 ท่ีนี่จัดฝjกอบรม
พ้ืนฐานท่ัวไปใหBพนักงานมีจิตสํานึกในเรื่องของการบริการ มีความเขBาใจในเนื้อหาของงานท่ีตBอง
ปฏิบัติ ตBองมีวิสัยทัศน$ มีมุมมองในเรื่องของการใหBบริการมากข้ึน๖๗

 

จัดฝjกอบรมในตําแหนSงหนBาท่ีตBองทํา และพ้ืนฐานท้ังหมด การไดBรับโลSรางวัล เกียรติบัตร 
ก็เป1นแรงจูงใจแรงผลักดันอยSางหนึ่ง เป1นสSวนหนึ่ง ท่ี ทําใหBเกิดการแขSงขัน ไดBรางวัลมาเกิด         
ความภาคภูมิใจ เชSน งานทะเบียนราษฎร$ท่ีนี่ไดBติดตSอกันมาหลายปg ตBองมีเป]าหมายวSาตBองบริการ         
ตBองจัดการ ตBองเขBาเกณฑ$ การบริการตBองมีระยะเวลาท่ีกําหนด ท่ีนี่ใหBบริการวันเสาร$ อาทิตย$ดBวย 
และทํางานเชิงรุกออกไปใหBบริการนอกสถานท่ีในวันหยุด๖๘

 

มีนโยบายเอาทุกหนSวยงานมาประชุมหารือกัน แลBวก็จัดหลักสูตรข้ึนมา อบรมพนักงาน
ท้ังหมดแตSละระดับ พนักงานเทศบาลท้ังหมดจะตBองรูBองค$ประกอบของโครงสรBางพ้ืนฐานขององค$กร
แตSละหนSวยงานดBวย ใหBบุคลากรไดBรับทราบการทํางานของตนเอง จัดปgละ ๑ ครั้ง อบรมเสร็จจะมีการ
ทดสอบ ประเมิน ทําคะแนนไมSถึงก็ถือวSาไมSผSานการทดสอบ ก็ตBองรอรับการอบรมในหลักสูตรตSอๆไป 
ทําใหBพนักงานสนใจ และเป1นเชิงบังคับไปในตัวดBวยใชBการจัดทําแผนอัตรากําลังสามปg สําหรับพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจBางประจํา พนักงานจBางตามภารกิจ และพนักงานจBางท่ัวไป ซ่ึงใน  

                                                           
๖๔ สัมภาษณ$ พระมหาทวี มหาปุsฺโs, ผศ. ดร., ผูBอํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๕ สัมภาษณ$ นางสาวณชิตา ตันตาละ, นักทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเวียง

พางคํา อําเภอแมSสาย เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๖๖ สัมภาษณ$ นางสาวราตรี สุขมงคล, นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เทศบาลนครเชียงราย,       

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๖๗ สัมภาษณ$ นางสาวปนัดดา บรรเลง, เจBาหนBาท่ีวิเคราะห$นโยบายและแผน เทศบาลนครเชียงใหมS,       

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๖๘ สัมภาษณ$ นายวิเชียร บุญมี, เจBาพนักงานสํานักการชSาง การเงินและบัญชีชํานาญงาน เทศบาล

นครเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๒๑ 

การจัดทําแผนอัตรากําลังสามปg จะตBองมีการแตSงต้ังคณะทํางาน จัดทําแผนอัตรากําลัง มีการประชุม
รSวมกันจัดทําวิสัยทัศน$ ยุทธศาสตร$ พันธกิจของหนSวยงาน วิเคราะห$ SWOT ศักยภาพขององค$กร     
และประกาศใชBแผนอัตรากําลังสามปg โดยกําหนดโครงสรBาง อํานาจหนBาท่ี ความรับผิดชอบแตSละสSวน
ราชการไวBดBวย๖๙  

ตBองมีการชี้แจBงถึงเป]าหมาย กําหนดแผนยุทธศาสตร$เทศบาล วิธีการคือใชBการประชุม   
มีการปรับปรุงเรื่อยๆ ถBาเกิดปdญหาใหBหาตBนเหตุของสาเหตุ และแกBไข ถBาหนSวยงานในกองมีปdญหามี
อะไรตBองมาพูดคุยหาขBอสรุปดBวยกัน ใชBการสอนงานตัวตSอตัว การประชุมกลุSม ถBาเ ก่ียวกับ          
งานโรงเรียนมีปdญหาอะไร ตBองเอาผูBรับผิดชอบมาคุยสภาพปdญหา มารSวมกันหาทางออกไมSใชSวSาปลSอย
ใหBเกิดข้ึนมีปdญหาแลBวแกBไมSไดB จะทําใหBการทํางานติดขัด ใชBการประชุมใชBหลายๆวิธี๗๐

 

ขBาราชการท่ีบรรจุใหมSก็มีการอบรม ใหBรูBถึงบทบาทอํานาจหนBาท่ีตนเองในตําแหนSงตSางๆ
ท่ีเขBามาทํางาน ทุกคนจะมีมาตรฐานกําหนดตําแหนSงท่ีจะทํางานตามมาตรฐานนั้น อันดับแรกจะมี  
การประชุมทุกเดือน มีการชี้แจงถึงกฎหมายท่ีเกิดข้ึนมาใหมSรวมถึงระเบียบแบบแผนตSางๆท่ีรัฐบาลสSง
เขBามา นอกจากเรียนรูBบทบาทอํานาจหนBาท่ีของเทศบาลแลBว เรียนรูBบทบาทอํานาจหนBาท่ีของ
หนSวยงานราชการอ่ืนดBวย เรียนรูBถึงองค$กรเอกชน เชSนหอการคBา สภาวัฒนธรรม สโมสรโรตารี่     
เป1นตBน ท่ีเขBามารวมถึงจะตBองต่ืนตัวและพัฒนาอยSางสมํ่าเสมอ๗๑

 

มีการประชุมทุกเดือนของพนักงานเจBาหนBาท่ี หัวหนBาสSวนงาน ประชุมแผนงาน เดือนละ 
๑ ครั้ง ก็จะมีประชุมใหญS ประชุมแตSละกอง ประชุมหัวหนBางาน หัวหนBาสSวนงานก็จะสอนวิธีการ    
สอนระเบียบ การสาธิตการทําใหBดูเป1นตัวอยSาง๗๒ ใชBการพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง การฝjกอบรม การฝjก
ปฏิบัติ การเขBารSวมสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การพบผูBเชี่ยวชาญ๗๓

 

จัดคนใหBทํางานใหBตรงกับสายงานท่ีถนัด มีการสลับงาน เปลี่ยนงาน โยกยBายงาน ทําไป
ระยะหนึ่งก็มีการเพ่ิมพูนสมรรถนะการทํางานอยูSเรื่อยตลอดเวลา กองชSางยกตัวอยSางมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอด เชSน ปgนี้ทํางานกSอสรBางอาคารหBองประชุม ปgหนBากSอสรBางอาคารเก็บของ หรือแมBแตSงานถนน 
งานทSอ งานไมSเหมือนงานธุรการ และอีกอยSางมีโปรแกรมใหมSมา หรือมีอุปกรณ$เครื่องมือในการทํางาน

                                                           
๖๙ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๙. 
๗๐ สัมภาษณ$ นายณรงค$ศักดิ์ เตือนใจ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๙. 
๗๑ สัมภาษณ$ นายวรรณศิลปv จีระกาศ, ปลัดเทศบาลตําบลแมSสาย อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย,      

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๗๒ สัมภาษณ$ นายสมคิด ปdญญานาย, ประชาชน เทศบางตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด

เชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๗๓ สัมภาษณ$ นางสาวชนัญชิตา อSอนน่ิม, ประชาชน เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย 

จังหวัดเชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๒๒ 

ใหมSมา มีการจัดฝjกอบรม สอนวิธีการใชBงาน ฝjกการใชBงานใหBแกSบุคลากร ใชBการสาธิต แบSงปdนเทคนิค
การทํางานซ่ึงกันและกัน จะมีการจัดฝjกอบรมของหนSวยงานราชการ หรือของทางเทศบาลจัดอบรม๗๔

 

มีวิธีการ คือ ๑.ตBองกําหนดเป]าหมายและทิศทาง ๒.บุคคลท่ีเลือกมา มีทักษะ ๓. เพ่ิม
ทักษะ In training กับ out training ฝjกอบรมภายใน หรือคลินิกภายนอก ก็คือวSาในเรื่องในสิ่งท่ีจะ
ใหBทํา กระบวนการเหลSานี้สามารถ สรBางความเขBาใจโดยระบบคําสั่ง จะตBองเป1นระบบ เป1นขBอความๆ 
เอกสาร เป1นขBอความ เป1นขBอความท่ีนั่งประชุมแลBวบอก ๔. เป1นเรื่องท่ีทุกคนจะตBองทราบทําใหBชัด๗๕

 

ใหBรูBบริบทของประเทศไทย บริบทของตนเอง รูBบริบทของท่ีอ่ืนดBวย แตSละทBองถ่ินก็จะมี
บริบท วัฒนธรรม ประเพณี หรือ คนท่ีแตกตSางกัน พยายามเนBนใหB ไดB เรียนรูBตรง ท้ังหมด                
ในเชิงบรรยายไมSสามารถเจาะแตSละแหSงไดB ตBองกําหนดเอาเอง กรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ินไมS
สามารถกําหนดใหBไดB แตSละแหSงจะมีความแตกตSางกัน ในวิธีปฏิบัติ สอนใหBมีความรูBทางดBานวิชาการ 
และการปฏิบัติงานควบคูSกันไป๗๖ 

การปฐมนิเทศเพ่ือใหBไดBรูBจักองค$การ รูBจักหนSวยงาน แผนกตSางๆ ตBองรูBวSาทํางานยังไง 
ผSานหนSวยไหน ใหBความรSวมมือซ่ึงกันและกัน ก็จะรูBสึกคุBนชิน ตBองใหBเรียนรูBวัฒนธรรมองค$กร องค$กร
มายังไง มาถึงวันนี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพราะนั้นการท่ีไมSรูBอะไรเก่ียวกับองค$การจะไมSมีความผูกพัน 
ตรงไหนเงินเดือนสูงกวSาก็ไปตรงนั้น แตSถBารักและผูกพันจะไมSไปไหน รูBสึกองค$การนี้ไดBใจไปหมดแลBว 
อยากอยูSตSอเพ่ือทําใหBองค$การกBาวหนBาดีๆ ตัวเองก็ไดB เพราะนั้นก็ตBองมี การปฐมนิเทศเพ่ือใหBเขBาใจ
รูBจักองค$การ๗๗ 

สรุปการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามขBอ ๓.๑ มีวิธีการ คือวิ เคราะห$  SWOT           
การคัดเลือกคนคุณภาพเขBาสูSองค$กร จัดคนใหBตรงกับสายงานท่ีถนัด การฝjกอบรม จัดทําป]าย
ประชาสัมพันธ$องค$กร จัดทําบอร$ดแสดงโครงสรBางการทํางาน บทบาทหนBาท่ี การสลับหนBาท่ี     
เปลี่ยนงาน โยกยBายงาน กําหนดเป]าหมาย สอนใหBมีความรูBวิชาการ และปฏิบัติควบคูSกัน การปลูกฝdง
ปรัชญาและเป]าหมายการทํางานองค$กร การระดมความคิด ใชBแบบสอบถาม การปฐมนิเทศ         
การมอบหมายหนBาท่ี การสอนงาน การฝjกปฏิบัติจริง ทํางานแบบเชิงรุก จัดทําแผนอัตรากําลังสามปg 
ผูBบริหารสูงสุดเป1นแบบอยSางท่ีดี พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง การฝjกปฏิบัติ พบผูBเชี่ยวชาญ สSงเสริมใหB
แรงจูงใจยกยSองสSงเสริมผูBทําผลงานดี ใครทําผิดก็ลงโทษตามสมควร มีการเพ่ิมพูนทักษะของเจBาหนBาท่ี
                                                           

๗๔ สัมภาษณ$ นางจุฑามาศ อุปรานุเคราะห$, ประชาชน เทศบาลแมSเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมS, ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙. 

๗๕ สัมภาษณ$ ศาสตราจารย$ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผูBอํานวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขารัฐประศาสนศาสตร$นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

๗๖ สัมภาษณ$ นายกิตติพงษ$ ชูประสิทธ์ิ, รองผูBอํานวยการสถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทBองถ่ิน 
กรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๗๗ สัมภาษณ$ รองศาสตราจารย$ นงลักษณ$ สิงหวัฒนะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร$ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร$, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๒๓ 

ตลอดเวลา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูงานนอกสถานท่ี การประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุป
รายงานผลดําเนินการเป1นรายอาทิตย$ รายเดือน รายสามเดือน รายสี่เดือน รายปg บริหารจัดการใน
เรื่องของ One stop service   

 

ตารางท่ี ๔.๕  แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานความเขBาใจในองค$กร  
  และระบบงาน ขBอ ๓.๑ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
การสรBางจิตสํานึก จิตอาสา  ๒ ๔, ๒๓ 
พัฒนาระบบการทํางาน ๑ ๑๖ 
การ พัฒนาความรูB  ทั กษะ  ความ
เชี่ยวชาญในตําแหนSงหนBาท่ี 

๒๘ 
 
 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙,๒๐, ๒๑, 
๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘ 

การพัฒนาระเบียบ คําสั่ง กฎเกณฑ$ ๗ ๒, ๓, ๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๒๘ 
การสรBางแรงจูงใจ ๒ ๕, ๒๒ 
ผูBบริหารมีภาวะผูBนําดี ๑ ๕ 

 
 

๓.๒ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�เกิดความรู�ความเข�าใจถึงระบบการทํางาน 
ข้ันตอน กระบวนการ ป?จจัยนําเข�า ป?จจัยนําออก สภาพแวดล�อมภายใน ภายนอก  

นําเทคโนโลยีการสื่อสารเขBามาชSวยใหBบุคลากรมีความเขBาใจในระบบการทํางานไดBงSายข้ึน 
ลดข้ันตอนในระบบการทํางาน จัดทําป]ายประชาสัมพันธ$ จัดทําคูSมือหนSวยงาน จัดทําสถานท่ีแสดง
ชาร$จ โฟลชาร$จองค$กรและระบบงานไวBในหนSวยงานเพ่ือบุคลากรไดBเห็นตลอดเวลา เพ่ือจะไดB
ตระหนักและเขBาใจในบทบาทหนBาท่ีของตนเองในองค$กรและระบบงาน  นําหลักทฤษฎีระบบมาใชB 
จัดทําแผนอัตรากําลังสามปg ทําแผนพัฒนาพนักงาน ใชBการฝjกอบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ 
สอนงาน ฝjกปฏิบัติ ประเมินผล การประชุม ทําประชาคม พัฒนาเว็บไซต$หนSวยงานใหBเป1นแหลSง
เรียนรูB เป1นคลังความรูBขBอมูลของหนSวยงาน ซ่ึงเว็บไซต$เป1นแหลSงท่ีทุกคนสามารถเขBาถึงไดBงSาย รวดเร็ว 
จะทําใหBบุคลากรเทศบาลไดBรับทราบไดBเขBาใจองค$กรและระบบงานอยSางถSองแทBไดB 

ประเด็นสําคัญด�านความเข�าใจในองค�กรและระบบงาน ข�อ ๓.๒ ให�เกิดความรู�ความ
เข�าใจถึงระบบการทํางาน ข้ันตอน กระบวนการ ป?จจัยนําเข�า ป?จจัยนําออก สภาพแวดล�อม
ภายใน ภายนอก 



 
๑๒๔ 

ขBอมูลขSาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.จัดทําป]ายประชาสัมพันธ$ไวBหนBาหนSวยงานใน
เรื่องตSางๆเหลSานี้ ๒.จัดทําคูSมือหนSวยงาน รายละเอียดใหBปรากฏมีคูSมือ ดึงคูSมือออกมา ศึกษาหนึ่งวัน
ทํางานไดBเลย ๓.จัดทําสถานท่ีแสดงชาร$จ โฟลชาร$จ ข้ันตอน แสดงระบบงาน ข้ันตอน และ
กระบวนการไวBเพ่ือใหBบุคลากรและคนอ่ืนๆท่ีเขBามาในองค$กรไดBเห็นและเกิดความเขBาใจและเห็นภาพ
ในการทํางาน๗๘  

เทคโนโลยีการสื่อสารมาเป1นสSวนหนึ่งของการพัฒนาการ และดําเนินงานอยSางเป1น
ระบบ๗๙ พัฒนาวิธีการทํางาน โดยนําหลักทฤษฎีระบบมาใชBในการทํางาน เพ่ือสามารถท่ีจะวิเคราะห$
ขBอดี ขBอเสีย ขBอปรับปรุงแกBไข ไดBในทุกข้ันตอนของกระบวนการของการปฏิบัติงาน๘๐

 

๑.จัดทําแผนอัตรากําลังสามปg การวิเคราะห$ SWOT ของแตSละหนSวยงาน นํามา
ประมวลผลเพ่ือจะไดBทราบจุดแข็ง จุดอSอน โอกาส และอุปสรรคขององค$กรอยSางชัดเจนจะไดBนํามา
ทบทวนภารกิจของแตSละตําแหนSง ในการจัดบุคลากรสูSตําแหนSงอยSางมีประสิทธิภาพ ๒.จัดทํา
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ตBองมีการสํารวจความตBองการพัฒนาของบุคลากร แลBวนํามาวิเคราะห$ 
SWOT ของบุคลากรวSาตBองการพัฒนาในดBานใด ๓.การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป1น
ประจําทุกปgดBวยวิธีการอบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ สอนงาน ฝjกปฏิบัติ การประเมิน เป1นตBน 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหBเกิดการเรียนรูBถึงระบบการทํางาน ข้ันตอนการทํางานของหนSวยงานภายในของ
เทศบาล๘๑ 

การประสานงานทํางานรSวมกัน ระหวSางผูBใตBบังคับบัญชาและผูBบังคับบัญชา สSวนลักษณะ
ภายนอก หนSวยงานของเทศบาลจะตBองประสานงานกับหนSวยงานอ่ืน วัด โรงเรียน ชุมชน เป1นตBน 
สSวนใหญSก็ไมSคSอยมีปdญหา หากมีปdญหาในการทํางานจะใชBวิธีการคุยกันเป1นสSวนใหญS ดBวยมีกระบวน
วิธีการ และเป]าหมายในการทํางาน จะใชBวิธีการประชุมรSวมกัน ทําความเขBาใจ กSอนจะทําโครงการ
หรือกิจกรรมอะไรสักอยSางก็จะเชิญเขBามาประชุม มีประชาคม มีการวางแผนกSอนท่ีจะเริ่ม เชSน      
งานหลSอเทียนเขBาพรรษา งานแหSเทียน ก็จะเชิญชุมชน เชิญประชาชน โรงเรียนมารSวมกันวางแผน   
จะทํากันข้ันตอนนี้อยSางไร๘๒

 เว็บไซต$ของท่ีนี่สามารถจะทําใหBเห็นภาพรวมขององค$กร สามารถเขBาไป

                                                           
๗๘ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย  

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๗๙ สัมภาษณ$ นายสมคิด ปdญญานาย, ประชาชน เทศบางตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด

เชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๘๐ สัมภาษณ$ นายวิชัย บรรดาศักดิ์, นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,         

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๘๑ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๙. 
๘๒ สัมภาษณ$ นางสาวราตรี สุขมงคล, นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เทศบาลนครเชียงราย,       

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๒๕ 

ศึกษาหาความรูBไดB คนท่ียBายมาใหมSตBองศึกษา ศึกษาวัฒนธรรมองค$กร ใชBการประชุมรวมกัน          
ใชBการระดมความคิด๘๓ 

สรุปการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามขBอ ๓.๒ ตBองใชBวิธีการ คือ จัดทําแผนอัตรากําลัง
สามปg ทําแผนพัฒนาพนักงาน ใชBการฝjกอบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ สอนงาน ฝjกปฏิบัติ 
ประเมินผล การประชุม ทําประชาคม ใชB เทคโนโลยีสารสนเทศ ใชBเทคโนโลยีการสื่อสาร                
ใชBการฝjกอบรม สัมมนา พัฒนาเว็บไซต$หนSวยงานใหBเป1นแหลSงเรียนรูB เป1นคลังความรูBขBอมูลของ
หนSวยงาน ซ่ึงเว็บไซต$เป1นแหลSงท่ีทุกคนสามารถเขBาถึงไดBงSาย รวดเร็ว จะทําใหBบุคลากรเทศบาลไดBรับ
ทราบไดBเขBาใจองค$กรและระบบงานอยSางถSองแทBไดB ใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ เขBามาชSวยใหBบุคลากรมี
ความเขBาใจในระบบการทํางานไดBงSายข้ึน ลดข้ันตอนในระบบการทํางาน จัดทําป]ายประชาสัมพันธ$ 
จัดทําคูSมือหนSวยงาน จัดทําสถานท่ีแสดงชาร$จ โฟลชาร$จองค$กรและระบบงานไวBในหนSวยงานเพ่ือ
บุคลากรไดBเห็นตลอดเวลา เพ่ือจะไดBตระหนักและเขBาใจในบทบาทหนBาท่ีของตนเองในองค$กรและ
ระบบงาน    

 
ตารางท่ี ๔.๖  แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานความเขBาใจในองค$กร  
  และระบบงาน ขBอ ๓.๒ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
ปรับปรุงระบบการทํางาน ๒ ๑๐, ๒๗ 
การ พัฒนาความรูB  ทั กษะ  ความ
เชี่ยวชาญในตําแหนSงหนBาท่ี 

๒๘ 
 
 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙,๒๐, ๒๑, 
๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘ 

การพัฒนาระเบียบ คําสั่ง เกณฑ$ ๙ ๒, ๓, ๕, ๑๐, ๑๖, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๘ 
การมีสSวนรSวม ความรSวมมือกัน ๑ ๑๙ 
การจัดการความรูBสูSองค$กรแหSงการ
เรียนรูB 

๒๒ 
 
 

๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, 
๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, 
๒๕, ๒๖, 

 
สรุปการพัฒนาสมรรถนะดBานความเขBาใจในองค$กรและระบบงานท้ังหมดไดBวSา เทศบาล

มีการพัฒนาสมรรถนะดBวยวิธีการหลากหลาย เม่ือนําวิธีการพัฒนาสมรรถนะตามหลักภาวนา ๔ แตSละ
ขBอๆ มาเปรียบเทียบแลBวพบวSา วิธีการพัฒนาสมรรถนะเทศบาลดBานความเขBาใจในองค$กรและ
ระบบงาน ในแตSละประเด็นท่ีผูBทรงคุณวุฒิไดBใหBขBอมูลมานั้น มีความสอดคลBองกับแนวทางในภาวนา ๔  
                                                           

๘๓ สัมภาษณ$ นางสาวณชิตา ตันตาละ, นักทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเวียง
พางคํา อําเภอแมSสาย เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๒๖ 

หลักพุทธธรรมดังกลSาวนี้จะเขBาไปสนับสนุนสSงเสริม สมรรถนะดBานความเขBาใจในองค$กรและ
ระบบงานดังนี้ 

๑. ความเข�าใจในองค�กรและระบบงานตามหลักกายภาวนา การพัฒนาสภาพแวดลBอม 
ระบบ โครงสรBางการทํางาน สอดคลBองกับกายภาวนา เชSน ผูBบริหารประพฤติตนเป1นแบบอยSางท่ีดี 
เป1นสิ่งสําคัญยิ่งยวดประการหนึ่ง การพัฒนาสมรรถนะดBานกายภาวนาจะประสบความสําเร็จ หาก
ผูBบริหาร หัวหนBาไดBเป1นแบบอยSางใหBลูกนBองพนักงานเจริญรอยตาม ผูBบริหาร ผูBนํามีความเขBาใจใน
องค$กรและระบบงานไดBดี และถSายทอดแกSพนักงาน เจBาหนBาท่ีพนักงานขBาราชการจะเขBาใจองค$กร
และระบบงานไดBดีอยSางไร ผูBบริหาร หัวหนBางานตBองเขBาใจและรูBมากกวSาหลายเทSาในฐานะเป1น
ผูBบังคับบัญชา และเป1นตBนแบบในการประพฤติปฏิบัติหนBาท่ีใหBผูBบังคับบัญชาไดBเห็น 

๒. ความเข�าใจในองค�กรและระบบงานตามหลักศีลภาวนา การปรับปรุงกฎเกณฑ$ 
ระเบียบ คําสั่ง สอดคลBองกับศีลภาวนา การพัฒนาปรับปรุงสิ่งเหลSานี้จะกSอใหBเกิดการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรไปในตัว เหมือนเป1นเครื่องบังคับใหBบุคลากรไดBพัฒนาสมรรถนะตนเองโดยปริยาย 
บุคลากรในเทศบาลก็ตBองมีการพัฒนาสมรรถนะตนเอง ฝjกฝนตนเองใหBไดBตามเง่ือนไข ตามระเบียบท่ี
เทศบาลกําหนดรSวมกัน จึงทําใหBบุคลากรท่ีทําหนBาท่ีไดBรับความกดดัน หรือถูกบังคับใหBตBองพัฒนา
ตนเองโดยอัตโนมัติ เชSน การคัดเลือกคนคุณภาพเขBาสูSองค$กร จัดคนใหBตรงกับสายงานท่ีถนัด       
สรุปรายงานผลดําเนินการเป1นรายอาทิตย$ รายเดือน รายสามเดือน รายสี่เดือน และรายปg จัดทําแผน
อัตรากําลังสามปg ทําแผนพัฒนาพนักงาน การประเมินผล เป1นตBน 

๓. ความเข�าใจในองค�กรและระบบงานตามหลักจิตตภาวนา ปลูกฝdงอุดมคติ สรBาง
จิตสํานึก สอดคลBองกับจิตตภาวนา การสรBางแรงจูงใจ ยกยSองสSงเสริมคนดี คนเกSงเป1นการใหBกําลังใจ
ตSอบุคลากรท่ีทํางาน ทําใหBเกิดการรักและจงรักภักดีตSอเทศบาล กSอใหBเกิดสมรรถนะการทํางานท่ีขยัน
แข็งขันอดทน พยายามสอดแทรกเรื่องนี้ลงในหลักสูตร สอดแทรกลงในปรัชญา คําขวัญองค$กร 
สอดแทรกในกิจกรรมการทํางาน หากบุคลากรไดBรับการปลูกฝdงมีอุดมคติ มีจิตสํานึกในหนBาท่ีแลBว 
ไดBรับแรงจูงใจ มีรางวัล มีคําชม ทําใหBบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในการทํางาน จะเกิดความพยายาม
ศึกษาระบบองค$กรใหBดียิ่งข้ึน จะทําใหBสมรรถนะการทํางานในตําแหนSงงานดีข้ึนตามไปดBวย 

๔. ความเข�าใจในองค�กรและระบบงานตามหลักป?ญญาภาวนา การมีสSวนรSวม       
การพัฒนาความรูB ทักษะ สอดคลBองกับปdญญาภาวนา เชSน การทําประชาคม เป1นการแสดงวิถีแหSง
ประชาธิปไตย เปlดโอกาสใหBรับฟdงขBอคิดเห็น ทัศนะจากหลายๆฝbาย ใหBมีสSวนรSวมจากประชาชน 
บุคลากรทํางาน ผูBบริหาร ใหBรับทราบความตBองการ สภาพปdญหาการดําเนินงาน เป1นการเพ่ิมพูน
ความรูBในหนBาท่ีบุคลากร นอกจากนั้น การฝjกอบรมเพ่ิมพูนทักษะ การประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การระดมความคิด พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง ใชBแบบสอบถาม การปฐมนิเทศ การมอบหมายหนBาท่ี       
การสอนงาน การฝjกปฏิบัติจริง การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การสลับหนBาท่ี การเปลี่ยนงาน         
การโยกยBายงาน การฟdงบรรยายวิชาการและปฏิบัติควบคูSกัน การจัดทําคูSมือหนSวยงาน การพัฒนา
เว็บไซต$หนSวยงานใหBเป1นแหลSงเรียนรูBองค$กร เหลSานี้เป1นการพัฒนาความรูB ทักษะความชํานาญในของ
เจBาหนBาท่ีบุคลากรเทศบาล ซ่ึงจะทําใหBเกิดสมรรถนะท่ีสูงข้ึน  



 
๑๒๗ 

ผูBวิจัยสรุปวSา สมรรถนะความเขBาใจในองค$กรและระบบงานตามหลักพุทธธรรม ตBองเนBน
สSงเสริมพัฒนาดBานปdญญาภาวนาเป1นกรณีพิเศษ เพ่ิมพูนพัฒนาความรูB  ความเขBาใจ ทักษะ         
ความเชี่ยวชาญดBวยการศึกษา อบรม สรBางแรงจูงใจใหBบุคลากรรักการเรียนรูB และจัดทําองค$ความรูBใหB
เป1นระบบ ทําใหBเทศบาลเป1นองค$กรแหSงการเรียนรูBตลอดเวลา ประมวลเป1นแผนภาพไดBดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.กายภาวนา 
การปรับปรุงสภาพแวดล�อม  
-ผูBบริหารประพฤติตนเป1นแบบอยSางท่ีดี 

การปรับปรุงระบบ   
-ใชBโปรแกรมบริหารจัดการ One stop service 

๓.จิตตภาวนา 
ปลูกฝ?งอุดมคติ สร�างจิตสํานึก จติอาสา   
-การปลูกฝdงปรัชญา ทัศนคติและเป]าหมายการ
ทํางานองค$กร 

การเสริมสร�างแรงจูงใจ 

-ยกยSองสSงเสริมคนดี คนเกSง 

๔.ป?ญญาภาวนา 
การมีส)วนร)วม  -การทําประชาคม เพ่ือรับทราบปdญหาและความตBองการ 
การพัฒนาความรู� ทักษะ ความเชี่ยวชาญในตําแหน)งหน�าท่ี 
การฝjกอบรม การเพ่ิมพูนทักษะ การประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิด พัฒนาระบบ
พ่ีเลี้ยง ใชBแบบสอบถาม การปฐมนิเทศ การมอบหมายหนBาท่ี การสอนงาน การฝjกปฏิบัตจิริง 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การพบผูBเช่ียวชาญ การสลับหนBาท่ี การเปลีย่นงาน การโยกยBายงาน 
การฟdงบรรยายวิชาการและปฏิบัตคิวบคูSกัน การจัดทําคูSมือหนSวยงาน การพัฒนาเว็บไซต$หนSวยงาน
ใหBเป1นแหลSงเรียนรูBองค$กร 

 ๒.ศีลภาวนา 
การปรับปรุงกฎ ระเบียบ คําสั่ง  
-การคัดเลือกคนคุณภาพเขBาสูSองค$กร จัดคนใหBตรง
กับสายงานท่ีถนัด  
-รายงานผลดําเนินการรายสัปดาห$ รายเดือน สาม
เดือน รายปg  
-จัดทําแผนอัตรากําลัง แผนพัฒนา  
-ใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชBเทคโนโลยีการส่ือสาร  
-การประเมินผล  
-จัดทําป]ายประชาสัมพันธ$องค$กร จัดทําบอร$ด
แสดงโครงสรBางการทํางาน บทบาทหนBาท่ี จัดทํา
สถานท่ีแสดงชาร$จ โฟลชาร$จองค$กรและระบบงาน 
-ทํางานแบบเชิงรุก ใชBการกําหนดเป]าหมาย 

 

ความเข�าใจในองค�กรและ
ระบบงานตามหลักพุทธธรรม 

แผนภาพท่ี ๔.๓   แสดงวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ดBานความเขBาใจในองค$กรและระบบงาน 
                          ตามหลักพุทธธรรม 
 



 
๑๒๘ 

 ๔. ด�านการบริการเปBนเลิศ คือ ความสามารถใหBบริการท่ีผูBรับบริการตBองการไดBดBวย
ความเต็มใจ และชSวยแกBปdญหาแกSผูBรับบริการไดB สามารถใหBบริการท่ีเกินความคาดหวัง แมBตBองใชB
เวลาหรือความพยายามอยSางมากใหBเกิดความเขBาใจและใหBบริการท่ีตรงตามความตBองการท่ีแทBจริง
ของผูBรับบริการไดB   

๔.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�เกิดความสามารถให�บริการท่ีผู�รับบริการ
ต�องการได�ด�วยความเต็มใจ และช)วยแก�ป?ญหาแก)ผู�รับบริการได� 

พัฒนาเรื่องจิตอาสา ปลูกฝdงจิตสํานึก สนับสนุนสSงเสริมใหBนําหลักธรรม สังคหวัตถุ ๔ 
และพรหมวิหาร ๔ มาประยุกต$ใชBในการทํางาน นํานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชB ยึดหลัก
ระเบียบ กฎหมาย มีตัวชี้วัดผลงาน การประชุม การอบรม สอนงาน แนะนํา การใหBบริการนอก
สถานท่ี ทําประชาคมหมูSบBาน รับฟdงความตBองการและปdญหาประชาชน ใชBการปฏิบัติงานจริง สSงเสริม
ใหBมีจิตวิญญาณของการเป1นพระโพธิสัตว$ หรือจิตสาธารณะ สรBางอุดมคติท่ีวSา ขอใหBเธอเบิกบานกับ
การรับใชBเพ่ือนมนุษย$ สรBางคSานิยม คือ ยิ้มแยBมแจSมใส ทักทายเขากSอน อSอนนBอม พรBอมบริการ      
เบิกบานดBวยมุทิตา การระดมความคิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงโครงสรBางการทํางานใหB
ทันสมัย เนBนการมีสSวนรSวมในการกําหนดกลยุทธ$ การศึกษาดูงาน การจัดการแบบประชาธิปไตย เนBน
ฝjกทักษะ การปฏิบัติงานจริง มีแบบประเมินในการใหBบริการ ใหBมีการแขSงขันทํางานดBานการใหBบริการ
ดีเยี่ยม การใหBแรงจูงใจ เปlดชSองทางเพ่ือสอบถามความตBองการ หรือปdญหาของประชาชนมากข้ึน  

 

ประเด็นสําคัญด�านการบริการเปBนเลิศ ข�อ ๔.๑ การพัฒนาบุคลากรให�เกิดความสามารถ
ให�บริการท่ีผู�รับบริการต�องการได�ด�วยความเต็มใจ และช)วยแก�ป?ญหาแก)ผู�รับบริการได� 

มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีเรื่องของทาน ปlยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา เรื่องของพรหม
วิหาร คือ เมตตา เรื่องสําคัญคือจิตอาสา ถBามีจิตอาสาก็จะคํานึงถึงสSวนรวมมากกวSา๘๔ ใชBการปลูกฝdง
จิตสํานึกสาธารณะ ใหBเห็นตัวอยSาง จากการเป1นผูBใหBกSอน รูBจักใหB รูBจักท่ีจะเผื่อแผSแกSคนอ่ืน ท่ีนี่เริ่ม
ต้ังแตSในหBองเรียน เป1นบริบทของการเพ่ือนชSวยเหลือเพ่ือน สรBางใหBเกิดวัฒนธรรมท่ีเป1นผูBใหB จะตBอง
เป1นผูBใหBบริการแกSประชาชน วิชานี้ท่ีเจือไปดBวยจริยธรรม มองประชาชนเป1นดุจญาติพ่ีนBอง จะดูแล
ญาติพ่ีนBองอยSางไร ใหBกรอบความคิด ใหBแรงบันดาลใจไปตSอยอด๘๕  

บุคลากรควรรูBหนBาท่ีรูBความตBองการของประชาชน ถBารูBหนBาท่ีทําตามหนBาท่ีอยSางเดียว   
แตSไมSรูBผลลัพธ$ความพึงพอใจของการใหBบริการ ก็จะใหBบริการไมSถูกจุดไดB ไมSตรงตามเป]าหมาย        

                                                           
๘๔ สัมภาษณ$ พระมหาทวี มหาปุsฺโs, ผศ. ดร., ผูBอํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๕ สัมภาษณ$ นายกิตติพงษ$ ชูประสิทธ์ิ, รองผูBอํานวยการสถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทBองถ่ิน 

กรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 
๑๒๙ 

ถBารูBความตBองการ รูBปdญหาดBวย ก็จะเอาความตBองการและปdญหามาประมวลวิเคราะห$ เพ่ือปรับวิธีการ 
กระบวนการ รูปแบบการทําหนBาท่ีใหBดีข้ึน สามารถตอบสนองคนทุกกลุSมในสังคมไดB๘๖ 

สรBางจิตสํานึก รักการใหBบริการ สนับสนุนสSงเสริมใหBนํานวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยี
สารสนเทศตSางๆมาใชBเป1นกลกลในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหBมีประสิทธิภาพในการใหBบริการ
มากยิ่งข้ึน รวมถึงยึดหลักระเบียบกฎหมาย ซ่ึงมีตัวชี้วัดแนวทางปฏิบัติอยูSแลBว๘๗  

ตัวปdจจัยท่ีสําคัญอยSางยิ่งยวดก็คือ การปลูกสรBางจิตสํานึกใหBแกSบุคลากร ในฐานะเป1นผูB
ใหBบริการแกSประชาชน เป1นงานหลัก ถBาเป1นเรื่องตัวบุคลากร จะเนBนเรื่องการเอาใจใสSและจิตสํานึก 
ถBาเรื่องของการปฏิบัติงาน เป1นเรื่องของการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมSมาใชB เพ่ือใหBเกิดประโยชน$   
หลักอีกอันท่ีวSาคือหลักคุณธรรม จริยธรรม จะตBองมีภายในจิตใจกSอน ถึงจะเต็มใจไปบริการไดB       
ยิ้มแยBม แจSมใส บุคลิกภาพท่ีดี บางคนไมSตBองมีบุคลิกภาพท่ีดี แตSมีการบริการท่ีดีเต็มใจ เอ้ือเฟ��อ      
อีกอยSางคือในเรื่องของแรงจูงใจ การข้ึนข้ันเงินเดือน การเลื่อนข้ัน เป1นแรงจูงใจท่ีจะตBองใหBคนพัฒนา
ตัวเองข้ึนมา๘๘ 

หากสังเกตหนSวยงานเอกชน บริ ษัทเอกชนทางธุรกิจ จะมีวิธีการ กระบวนการ         
การบริหารจัดการท่ีหนSวยงานรัฐนSาจะตBองเอาอยSาง ตBองสSงเสริมใหBมีจิตสํานึก ใหBนําเทคโนโลยีใหมSมา
ใชB นวัตกรรมท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการชSวยเหลือบริการประชาชน ตBองใหBรางวัลแกS
คนทํางานตามสมควร เป1นการกระตุBนใหBทําดี มีกําลังใจใน  การทํางาน และท่ีสําคัญคือการเปlดโอกาส
ใหBผูBมารับบริการไดBมีสSวนรSวมในการแสดงความคิดเห็นในการบริการ ติชม แนะนํา แสดงความ
ตBองการใหBทราบ เหมือนเอกชนหลายท่ีทํากันแบบนี้ ทําใหBธุรกิจเอกชนกBาวหนBาและพัฒนาเรื่องการ
บริการ ทราบความตBองการ หลายบริษัทมีการจBางนักวิจัย นักวิชาการมาทําวิจัยดBวย เพ่ือนําผลไปสูS
การพัฒนาผลิตภัณฑ$ สินคBา และบริการ๘๙ 

การใหBบริการนั้นถือวSาเป1นหนBาท่ีสําคัญอันดับหนึ่งอันดับตBนๆ พนักงานทุกงานตBองไดBรับ
การอบรมอยูSแลBว ประชาชนตBองมากSอน ตBองใหBความสําคัญกับประชาชน ใหBตระหนักรูBวSาเงินเดือน 
เงินท่ีใชBจSายมาจากภาษีประชาชน ตBองใหBความเคารพใหBการบริการ วิธีการจะใหBเกิดสมรรถนะดBานนี้ก็
ใชBวิธี การอบรม แนะนํา สอนงาน สSวนใหญSก็จะเป1นหลักสูตรการพัฒนาบุคลกรทางดBานการใหBบริการ 
จะมีโครงการทุกปg บริการนอกสถานท่ี เดือนหนึ่งจะมีการทําประชาคมหมูSบBาน คือจะเวียนไป       
                                                           

๘๖ สัมภาษณ$ นายจรินทร$ จักกะพาก, อธิบดีกรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย,       
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๘๗ สัมภาษณ$ คุณฐิติมา ปุยอ~อต, หัวหนBาฝbายวิชาการ สถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทBองถ่ิน   
กรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๘๘ สัมภาษณ$ นายวิเชียร บุญมี, เจBาพนักงานสํานักการชSาง การเงินและบัญชีชํานาญงาน เทศบาล
นครเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๘๙ สัมภาษณ$ ศาสตราจารย$พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย, ผูBอํานวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร$ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



 
๑๓๐ 

ทุกหมูSบBานเพ่ือรับฟdงปdญหาความตBองการของประชาชน หมูSบBานอ่ืนๆก็มารSวมดBวย ผูBบริหารหัวหนBา
สSวนท่ีเก่ียวขBองไปรับฟdงปdญหาดBวย ขBอมูลท่ีไดBจากการทําประชาคม จะนําเอามาปรับเป1นแผนในการ
พัฒนาใชBเป1นแผนปgถัดไปก็จะต้ังงบประมาณ การลงพ้ืนท่ีก็จะไดBความรูBใหมSๆ มีการไปดูงานนอก
สถานท่ี การไปอยูSกินใชBชีวิตรSวมกันสองสามวัน มีกิจกรรมรSวมกัน ก็ทําใหBเกิดความใกลBชิดสนิทสนม
ผูกพันกันมากข้ึนของพนักงาน เป1นประโยชน$ท่ีดีตSอกันเป1นประโยชน$ตSอการทํางาน ทําใหBเกิดความ
สามัคคีกันในองค$กรมากข้ึน๙๐

 

มีเมตตากรุณาอยูSในใจ ตBองมีพ้ืนฐานของเมตตา ประชาชนทุกคนท่ีมาไมSใชSวSาจะรูBท้ังหมด 
ผูBท่ีมารับบริการบางคนนี้ไมSรูBเรื่องอะไรเลย วSาจะทําเอกสารยังไง ตรงไหน เพราะฉะนั้น Service 
Mind ตรงนี้ก็คือตBองมีกรุณา การเห็นความสําคัญของคนอ่ืน สSวนในหนBาท่ีคือชSวยเหลือคนท่ีไมSเป1น
อะไรเลย ฉะนั้น ความเป1นเลิศของบุคลากรเทศบาล ทําอยSางไรจะไมSเสียอารมณ$กับผูBท่ีมารับบริการ 
อันท่ีหนึ่งตBองรักษาอุเบกขาตรงนั้นใหBไดB คือจะตBองเขBาใจวSาท้ังรูBมาก และไมSรูBเลยมีปdญหาตSอผูB
ใหBบริการท้ังนั้น จะตBองยอมรับในเง่ือนไขพวกนี้ก็คือมีจิตท่ีจะบริการใหBความชSวยเหลือ ใหBงานเกิด
ความสําเร็จ ทุกวันนี้มีเครื่องไมBเครื่องมือหรืออุปกรณ$ คอมพิวเตอร$คือความสามารถของผูBใหBบริการ
ตBองมีสรBางข้ึนมา ตBองอบรม อันท่ีหนึ่งก็คือตBองดูการใหBบริการ อันท่ีสองก็คือ การใหBบริการท่ีสําเร็จ
ประโยชน$แกSผูBท่ีมารับบริการ๙๑  

กระบวนการท่ีเรียกวSา One stop service มีการกําหนดข้ันตอน มีการกําหนดกรอบใน
การทํางาน กรอบมอบหมายงานในหนBาท่ี สํานักทะเบียนมีการทํางานท่ีเป1น One stop service 

ทํางานในวันหยุดเสาร$ อาทิตย$ วันธรรมดาจะใหBบริการท่ีเทศบาล บางวันก็จะมีตารางเพ่ือไปออก
ใหBบริการนอกสถานท่ี เป1นการใหBบริการแบบเชิงรุก๙๒

 

ใหBบริการวันเสาร$ อาทิตย$ ออกไปใหBบริการแบบเชิงรุก บริการในดBานการเสียภาษี     
หากเป1นปdญหาอ่ืน สามารถยื่นแบบคํารBองท่ัวไป เรื่องไฟฟ]า เรื่องน้ําเสีย น้ํามีปdญหา เจBาหนBาท่ีก็
จะตBองรับคํารBอง ลงไปพรBอมกับผูB ใหญSบBานหรือผูBนําหมูSบBาน ไปดูพรBอมกันเพ่ือแกBไขปdญหา            
จะมีนักวิชาการ เจBาหนBาท่ีท่ีมีความรูBแนะนํา เจBาหนBาท่ีตBองรูB ตBองมีขBอมูล มีขBอเสนอแนะหาทางออก
ใหBชาวบBานไดB  เรียกวSาเป1นการปฏิบัติงานจริง ประสบการณ$จริง๙๓   

                                                           

๙๐ สัมภาษณ$ นางสาวณชิตา ตันตาละ, นักทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเวียง
พางคํา อําเภอแมSสาย เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๙๑ สัมภาษณ$ พระศากยวงศ$วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร., รองอธิการบดีฝbายกิจการตSางประเทศ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๙๒ สัมภาษณ$ นางสาวราตรี  สุขมงคล, นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เทศบาลนครเชียงราย,     
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๙๓ สัมภาษณ$ นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม, รองนายกเทศมนตรีเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด
เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๓๑ 

การสSงเสริมใหBมีจิตวิญญาณของการเป1นพระโพธิสัตว$ หรือ Service Mind ก็คือ          
มีสโลแกนวSา ขอใหBเธอเบิกบานกับการรับใชBเพ่ือนมนุษย$ คนท่ีมองการบริการดBวยทัศนคติเชิงลบ ไมSมี
ทางท่ีจะมีความสุข ฉะนั้นตBองสSงเสริมใหBเจBาหนBาทุกคนท่ีมีทัศนคติเชิงบวกในการบริการประชาชน 
สองสรBางวัฒนธรรมองค$กรข้ึนมา โดยสรBางวัฒนธรรมองค$กรข้ึนมา หรือคSานิยมหลัก ๕ ขBอ ๑.ยิ้มแยBม
แจSมใส ๒.ทักทายเขากSอน ๓.อSอนนBอม ๔.พรBอมบริการ ๕.เบิกบานดBวยมุทิตา แขกมาหายิ้มแยBม
แจSมใส สองทักกSอน พอมาถึงก็ทักโอภาปราศรัย ใหBเกียรติ มนุษย$ทุกคนตBองการเป1นคนสําคัญ เดินข้ึน
บันไดไปก็สอบถาม มายังไง คือทักกSอน ใหBเกียรติทุกคน เคารพทุกคน ยิ้มแยBมแจSมใสทักกSอน        
การอSอนนBอมก็คือ ไมSถือวSาเป1นเจBาใหญSนายโต ผูBทํางานเทศบาลรับเงินเดือนจากประชาชน ประชาชน
ตSางหากคือนาย ตBองอSอนนBอมถSอมตน พออSอนนBอมถSอมตนประชาชนก็ชอบ ยอดไมBอSอนโยน ยอดคน
อSอมนBอม ยิ่งติดดินชาวบBานยิ่งชอบ การพรBอมบริการก็คือ เวลาท่ีมาหาตBองพรBอมท่ีจะชSวยในทุกๆเรื่อง 
อยSาไปคิดวSาธุระไมSใชS การเบิกบานดBวยมุทิตาก็คือ เวลาท่ีทํางานทําดBวย เบิกบานดBวยมุทิตา           
คือทุกครั้งท่ีไดBชSวยคนอ่ืน ใหBคิดวSาทุกๆครั้งท่ีไดBชSวยใครใหBถือวSาไดBบําเพ็ญบารมี และใหBถือวSาเกียรติ
ของคนอยูSท่ีการนBอมตนลงรับใชBเพ่ือนมนุษย$ ข้ึนมาเป1นวัฒนธรรมองค$กร๙๔  

บุคลากรเขBาใจบทบาท หนBาท่ีตนเองใหBชัดเจนวSามีหนBาท่ีในการรับใชBประชาชน การท่ีจะ
รับใชBประชาชนไดBสSวนหนึ่งมาจากจิตสํานึก ซ่ึงตBองพัฒนาไปเรื่อยๆ ท่ีสําคัญก็คือเรื่องขBอมูล ในพ้ืนท่ีท่ี
อยูSมีใคร ในพ้ืนท่ีมีปdญหาอะไร ชาวบBานตBองการอะไร สิ่งตSางๆเหลSานี้สําคัญท่ีสุด๙๕  

งานบริการ เป1นงานสาธารณะ ๑. เป1นหนBาท่ีหลัก ๒.มีอํานาจหนBาท่ีกฎหมายรองรับ    
๓.ความพึงพอใจของประชาชน จะดูวSาขBาราชการพนักงานบริการเป1นเลิศ คือ โทรศัพท$มา ไลน$มา 
แจBงมา โทรศัพท$มาสามารถเขBาไปถึงไดBทันที นั่นคือสมรรถนะท่ีสามารถประเมินไดB ดBวยผลสัมฤทธิ์ 
ท่ีนี่มีบริการหนึ่งท่ีเทศบาลอ่ืนกําลังจะเอาแบบอยSาง เห็นวSางานของศาสนพิธีสงฆ$ เป1นงานปdจจัยหลัก
สําคัญ งานศพ งานแตSงงาน งานข้ึนบBานใหมS คิดบริการไดBทํามา ๓ ปgแลBว คือเอาเจBาหนBาท่ีของ
เทศบาล เรียกวSาหนSวยบริการประชาชน ดําเนินการต้ังในกองสวัสดิการ เปlดบริการโต~ะ เตBนท$ เกBาอ้ี 
รถเครื่องเสียง เอาเด็กในตําบลมาอบรมเรื่องศาสนพิธี งานศพท้ังหมดโดยนิมนต$เชิญ ปราชญ$ท่ีมี
ความรูBเรื่องลBานนา พิธีกรรม ศาสนพิธีเรื่องนี้มากท่ีสุดมาเป1นวิทยากรใหBความรูB อบรมวิธีการวางผBา 
วิธีการดําเนินการศพซ้ืออุปกรณ$ท้ังหมด ท้ังท่ีกรวดน้ํา พาน เครื่องเสียง โต~ะ เกBาอ้ี เตBนท$ อุปกรณ$สงฆ$ 
อาสน$ ธรรมาสน$ ไมค$ เครื่องเสียง รถแหS อุปกรณ$ครบหมด มีป]ายบอกทางวSางานอยูSตรงไหน          
มีหลอดไฟ มีพัดลม มีป]ายบอกทาง มีผูBเสียชีวิตเจBาภาพโทรศัพท$มา ไมSเกิน ๑ ชั่วโมงหนSวยรถบริการ
จะไปถึงทันที บริการแบบครบวงจรหมด โดยไมSตBองเสียคSาใชBจSายใดๆท้ังสิ้น เจBาหนBาท่ีจะไปดูแลเรื่อง
                                                           

๙๔ สัมภาษณ$ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศูนย$วิปdสสนาสากลไรSเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, 
๑ กันยายน ๒๕๕๙. 

๙๕ สัมภาษณ$ นายจรินทร$ จักกะพาก, อธิบดีกรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย,     
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 
๑๓๒ 

งานศาสนพิธี เชSน มีพิธีกรในงาน เป1นความงดงามของงาน ความถ่ีของงานเฉพาะงานศพอยSางเดียว 
ไมSต่ํากวSา ๗ งานในหนึ่งเดือน ยังมีงานแตSง งานข้ึนบBานใหมS งานทําบุญอ่ืนๆ มากวSา ๑๐ งานในแตSละ
เดือนท่ีดําเนินการ๙๖   

การบริการเป1นเลิศนั้น ๑.ตBองจัดอบรม ใหBบุคลากรรับทราบในหนBาท่ีการงานของตนวSามี
ความสําคัญอยSางไร เม่ือเขBาใจแลBวก็จะเต็มใจในการทํางาน ๒.จัดทําการประเมินการปฏิบัติหนBาท่ีของ
บุคลากรของผูBปฏิบัติหนBาท่ี ๓.เปlดรับฟdงความคิดเห็นท่ีมีตSอการปฏิบัติหนBาท่ีของบุคลากรจาก
ประชาชนผูBมาใชBบริการ คนภายในก็ประเมินแลBวสSวนหนึ่ง อีกสSวนหนึ่งอีกฝd�งหนึ่งผูBบังคับบัญชาก็
ประเมิน จะชัดและผูBบริหารก็นําขBอมูลตรงนี้ไปใชB๙๗

 

สําคัญอันดับหนึ่งคือตBองควบคุมอารมณ$ในขณะใหBบริการไดB ไมSแสดงความไมSพอใจ แสดง
ใหBประชาชนไดBรูB แสดงอาการเกรี้ยวกราดออกมา ฉะนั้นก็ตBองฝjกฝน อบรมพนักงานใหBดีอยSางมาก
เหมือนอยSางบริษัทเอกชนหลายท่ี จะเนBนเรื่องนี้มากเป1นพิเศษ๙๘

 

การประชุม แลBวก็มีการสSงเขBาไปอบรมในหลักสูตรตSางๆ ท่ีเก่ียวขBองกับการบริการ
ประชาชน จะเดินทางเขBาไปเยี่ยมในแตSละกอง แตSละสํานัก พูดจาใหBขBาราชการเห็นความสําคัญของผูB
มารับบริการ ก็จะตBองใหBประชาชนไดBรับการบริการท่ีดี รวดเร็ว ถูกตBอง เป1นธรรม พูดจาดBวยความ
สุภาพเรียบรBอย ถึงแมBประชาชนจะอารมณ$ไมSดีอยSางไรเขBามาก็ตาม จะพูดเนBนย้ําสอนงานอยSาง
สมํ่าเสมอก็คือ พูดจาตอบดBวยความสุภาพเรียบรBอยอยูSตลอดเวลา ท่ีนี่จะมีการใหBบริการต้ังแตSวัน
จันทร$ถึงศุกร$ และวันเสาร$อาทิตย$ก็จะมีเวร วาระในการใหBบริการต้ังแตSเชBาถึงเย็นมี one stop 
service ชSวงพักเท่ียงก็มีการใหBบริการอยูSตลอด มีการออกใหBบริการเคลื่อนท่ีดBวย๙๙

 

สSวนใหญSตอนนี้ใชBระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชBในการบริการประชาชน ใชBการปลูกฝdงใหB
พนักงานเขBาใจมีความรูBสึกวSาการบริการคืองานท่ีตBองเสียสละ ขBาราชการคือผูBใหBบริการเหมือนๆกับเอกชน
ท่ัวไป ไมSเชBาชามเย็นชามแลBว การท่ีจะสามารถใหBบริการไดBสะดวกรวดเร็วนั้น ก็ตBองมีการนําระบบเอกชน
มาใชBบBาง เพ่ือใหBเกิดความรวดเร็ว ตBองฝjกอบรมเพ่ือนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชB บุคลากรตBองเรียนรูBสิ่ง
เหลSานี้เพ่ือเขBามาชSวยในยุคปdจจุบัน๑๐๐

 

                                                           
๙๖ สัมภาษณ$ ดร.ธนวัฒน$ ยอดใจ, นายกเทศบาลเมืองแมSเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมS,          

๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๙๗ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย  

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๙๘ สัมภาษณ$ นางจุฑามาศ อุปรานุเคราะห$, ประชาชน  เทศบาลแมSเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหมS, ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙. 
๙๙ สัมภาษณ$ นายวรรณศิลปv จีระกาศ ปลัดเทศบาลตําบลแมSสาย อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย,     

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๐ สัมภาษณ$ นางหทัยรัตน$ ตียเกษม, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลBอม เทศบาลเมืองแมSเหียะ 

จังหวัดเชียงใหมS, ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙. 



 
๑๓๓ 

เรื่องของ Service Mind มีการปรับปรุงสถานท่ีทํางาน ใหBประชาชนผูBมาติดตSอ หรือผูBมา
ใชBบริการเกิดความประทับใจ ใชBหลักสมัยใหมSเขBามาทํางาน ไมSใชSทํางานแบบศักดินาหรือแบบระบบ
ราชการสมัยเกSา โดยท่ัวๆ ไปในการทําอยSางนี้ไมSวSาจะเป1นในเรื่องของในตัวของบุคลากรเอง หรือใน
การปรับปรุงสถานท่ี การเปlดบริการนอกสถานท่ี มีการจัดโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล        
เรื่ององค$กรมาตรฐาน บริการเป1นเลิศ สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจBางประจํา 
และพนักงานจBางท่ีมาปฏิบัติ งานบริการประชาชน เพ่ือใหBงานบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน มีการจัดทํากลSองรับ  ความพึงพอใจตSอผูBมารับบริการในงานบริการประชาชน๑๐๑ 

การแขSงขันการทํางานดBานการใหBบริการ สรBางผลงาน จากตัวชี้วัด จากการประเมิน       
มีการใหBรางวัล ใหBคําชมเชย ใชBวิธีการต้ังเง่ือนไขข้ึนมาใหBพนักงานเจBาหนBาท่ีบุคลากรใหBการบริการ 
แสดงความสามารถใหBเต็มท่ี สรBางสิ่งจูงใจในการทํางานเพ่ือใหBเกิดความกระตือรือรBน ซ่ึงจะมีผลตSอ
การทํางาน ขยันหม่ันเพียรในการสรBางผลงาน๑๐๒

 

บุคลากรจะมีหนBาท่ีท่ีหลากหลายแตกตSางกัน และแตSละหนBาท่ีก็อาจจะมีความตBองการ
ทักษะท่ีแตกตSางกันดBวย ทุกคนตBองรูBวSาตนเองอยูSตรงไหน และตBองรูBในเรื่องอะไร เพ่ือจะใหBบริการไดB
รวดเร็ว สะดวก และมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตBองการของผูBมารับบริการ ใหBสํานึกดBวยวSาการอยูS
ตรงนั้นมีหนBาท่ีใหBบริการประชาชน ก็ตBองรูBจักวิธีการใหBบริการท่ีดี ตBองทําอยSางไร ก็บริการใหBไดBตามท่ี
ตBองการและภายใตBกฎระเบียบ มีชSองทางสื่อสารเพ่ือสอบถามความตBองการ ท่ีไมSใชSแคSมีกลSองรับฟdง
ความคิดเห็นเทSานั้น เชSน หนBาเว็บไซต$ ไลน$ เบอร$โทรสายดSวนถึงนายก หรือหัวหนBา อีเมล$รBองเรียน 
หรือ จุดบริการ One stop service และตBองศึกษาดูงานองค$กรเอกชนท่ีประสบความสําเร็จดBานการ
ใหBบริการ เพ่ือนํามาปรับใชB เพราะความรูBตBองนํามาใชBกับระบบราชการ ตBองปรับปรุง จะเหมือนเดิม
ในขณะท่ีโลกเปลี่ยนแปลงไปไมSไดBแลBว๑๐๓

 

สรุปการพัฒนาสมรรถนะดBานบริการเป1นเลิศ ขBอ ๔.๑ คือ ใหBปลูกฝdงเรื่องจิตอาสา 
จิตสํานึก สSงเสริมใหBมีจิตวิญญาณของการเป1นพระโพธิสัตว$ สรBางอุดมคติท่ีวSา ขอใหBเธอเบิกบานกับ
การรับใชBเพ่ือนมนุษย$ สรBางคSานิยม คือ ยิ้มแยBมแจSมใส ทักทายเขากSอน อSอนนBอม พรBอมบริการ      
เบิกบานดBวยมุทิตา ใชBการปฏิบัติงานจริง สนับสนุนสSงเสริมนําหลักธรรม สังคหวัตถุ ๔ และพรหม
วิหาร ๔ มาประยุกต$ใชB มีแบบประเมินในการใหBบริการ ใหBมีการแขSงขันทํางานดBานการใหBบริการดี
เยี่ยม มีตัวชี้วัดจากการประเมิน มีการใหBแรงจูงใจ เปlดชSองทางสื่อสารเพ่ือสอบถามความตBองการมาก 

                                                           

๑๐๑ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

๑๐๒ สัมภาษณ$ นายสมคิด ปdญญานาย, ประชาชน เทศบางตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด
เชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๑๐๓ สัมภาษณ$ รองศาสตราจารย$ นงลักษณ$ สิงหวัฒนะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร$ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร$, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๓๔ 

ใชBการบริการแบบเชิงรุก นํานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชB ยึดหลักระเบียบ กฎหมาย         
ทําประชาคมหมูSบBาน ปรับปรุงโครงสรBางการทํางานใหBทันสมัย เนBนการมีสSวนรSวม การจัดการแบบ
ประชาธิปไตย  

 

ตารางท่ี ๔.๗  แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานบริการเป1นเลิศ ขBอ ๔.๑ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
การสรBางจิตสํานึก จิตสาธารณะ การ
ปลูกฝdงความซ่ือสัตย$ สุจริต 

๑๖ 
 

๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๖, ๑๗, 
๑๘, ๒๐, ๒๑, ๒๒ 

การทํางานเป1นระบบ ๗ ๗, ๙, ๑๕, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๑ 
การประยุกต$หลักธรรม คือ  
เมตตา กรุณา, สังคหวัตถุ ๔ 

๒ 
 

๓, ๔ 
 

การพัฒนาความรูB ทักษะ  
ความเชี่ยวชาญ 

๑๓ 
๓, ๗, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๕, ๑๖, ๑๘, ๑๙, ๒๐, 
๒๑, ๒๒, ๒๘ 

การพัฒนาระเบียบ คําสั่ง เกณฑ$ ๓ ๒, ๑๒, ๒๗ 
การสรBางแรงจูงใจ ๓ ๗, ๒๒, ๒๗ 
การมีสSวนรSวม ๕ ๒, ๗, ๙, ๑๗, ๒๐ 

 
  

๔.๒ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�สามารถบริการท่ีเกินความคาดหวัง แม�ต�อง
ใช�เวลาหรือความพยายามอย)างมากให�เกิดความเข�าใจและให�บริการท่ีตรงตามความต�องการท่ี
แท�จริงของผู�รับบริการได� 

ทําแบบสอบถามความตBองการใหBบริการ จัดทําประชาสัมพันธ$ใหBกับองค$กร ใหBประชาชน
ลงคะแนนโหวตบุคลากร ใหBมีการแขSงขันดBานการใหBบริการ มีตัวชี้วัดผลงานจากการประเมิน มีการใหB
แรงจูงใจ ต้ังเง่ือนไขใหBสรBางผลงานท่ีมีผลตSอการใหBรางวัล โบนัส การไดBเลื่อนข้ัน จัดทําระบบการใหB
รางวัลพิเศษแกSบุคลากรท่ีทํางานมีผลงานดีเดSน จัดใหBบุคลากรในหนSวยงานเสนอผูBสมควรไดBรับรางวัล 

ใชBการประชุม ออกหนSวยเคลื่อนท่ีรับฟdงความคิดเห็นประชาชน จัดทําขBอตกลงในการปฏิบัติราชการ 
ระหวSางพนักงานเทศบาลกับผูBบังคับบัญชา มีการประเมินผลกSอนอบรม หลังอบรม และติดตามผล
การปฏิบัติงาน จัดโครงการการความรูBสูSองค$กรแหSงการเรียนรูB จัดทําคูSมือการปฏิบัติงาน การลด
ข้ันตอนของการทํางาน 

 



 
๑๓๕ 

ประเด็นสําคัญด�านการบริการเปBนเลิศข�อ ๔.๒ ให�สามารถบริการท่ีเกินความคาดหวัง 
แม�ต�องใช�เวลาหรือความพยายามอย)างมากให�เกิดความเข�าใจและให�บริการท่ีตรงตามความ
ต�องการท่ีแท�จริงของผู�รับบริการได� 

หากตBองการทราบวSาใหBบริการดีตรงใจหรือไมS เหมือนกับคนมาซ้ือขBาวแกง ตBองการจะ
กินแกงเนื้อ แตSมีแตSแกงไกS แกงปลา แกงหมู แตSจําเป1นตBองกินเพราะไมSมีเวลาแลBว ตBองการรูBคนเขBามา
ตBองการจะกินอะไร ตBองสอบถาม มี ๓ ข้ันตอน ๑.จัดทําแบบสอบถามความตBองการใหBบริการหรือ
การรับบริการท่ีพึงประสงค$ของผูBมารับบริการ ๒.จัดทําการประชาสัมพันธ$ใหBกับองค$กร รับขBอมูล
เก่ียวกับการใหBบริการท่ีตรงความตBองการของประชาชน ๓.ใหBประชาชนลงคะแนนโหวตบุคลากรใน
ดวงใจ ตBองการใหBการบริการดีเดSน ใชBวิธีการโหวตใหBคะแนนผูBใหBบริการดีเดSนในดวงใจ๑๐๔  

การแขSงขันดBานการใหBบริการ สรBางผลงานดBานนี้ใหBไดB จากตัวชี้วัดจากการประเมิน มีการ
ใหBรางวัล ต้ังเง่ือนไขข้ึนมาใหBพนักงานเจBาหนBาท่ีบุคลากรใหBการบริการ แสดงความสามารถใหBเต็มท่ี 
สรBางสิ่งจูงใจในการทํางานเพ่ือใหBเกิดความกระตือรือรBน ซ่ึงจะมีผลตSอการทํางาน ขยันหม่ันเพียรในการ
สรBางผลงาน๑๐๕  

จะทําใหBผูBมารับบริการเกิดความประทับใจ ๑.จัดทําระบบการใหBรางวัลพิเศษแกSบุคลากร
ท่ีทํางานดีเดSน จูงใจ จ มีรางวัล มีถBวยรางวัล มีเกียรติบัตร มีโลSรางวัล ๒.ชักชวนประชาชนผูBมาใชB
บริการรSวมลงคะแนนโหวตบุคลากรท่ีตนเองชื่นชอบชื่นชม ๓.จัดการใหBบุคลากรในหนSวยงานเสนอผูB
สมควรไดBรับรางวัลและไดBรับการเชิดชูจากหนSวยงาน ใหBบุคลากรโหวตกันเอง ดูจากขBอมูลอ่ืนๆเป1น
องค$ประกอบดBวย๑๐๖ 

มนุษย$สัมพันธ$ดี พูดจาดี สื่อสารดีคนชอบ สิ่งสําคัญท่ีสุดในชีวิตของมนุษย$ไมSวSาอะไรคือ
การพูด เทศบาลสามารถใหBบริการอยSางมีประสิทธิภาพและนSาประทับใจอยSางเอกชนบางแหSงไดB     
ตBองคิดวSาการใหBบริการตBองใหBบริการใหBดีท่ีสุด คนพอใจมากท่ีสุด ถBาเซเวSนบริการไมSดี คนบริการก็ไมS
เขBา เพราะนั้นหนSวยงานราชการ หรือธุรกิจเอกชน ใชBหลักการเดียวกัน คือใหBผูBรับบริการพึงพอใจ 
นอกจากใหBตรงตามความตBองการแลBว ยังเกินความคาดหวังของผูBมารับบริการอีก การพูดสําคัญมาก 
ตBองมีการประเมินผลการทํางานจากประชาชนท่ีมารับบริการดBวย จะไดBรับทราบทุกแงSมุม ใหBเทศบาล

                                                           

๑๐๔ สัมภาษณ$ พระราชญาณกวี (สุวิทย$ ปlยวิชฺโช), ผูBชSวยเจBาอาวาสวัดพระรามเกBากาญจนาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๑๐๕ สัมภาษณ$ นายสมคิด ปdญญานาย, ประชาชน เทศบางตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด
เชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๑๐๖ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย  
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๓๖ 

ไดBทราบขBอบกพรSอง พอใจในการบริการ ตBองบริการอยSางไรถึงจะดี เปlดใหBประชาชนมีสSวนรSวมใน  
การใหBคําแนะนํา๑๐๗

 

การประชุมชี้แนะในการทํางานใหBเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด มีการกําหนดการบริการรSวมกัน   
มีการต้ังความคาดหวังไวBลSวงหนBารSวมกัน มีการใหBความรูBความเขBาใจในการบริการใหBเป1นไปในทิศทาง
เดียวกัน ประชุมรSวมกัน ทําหนังสือราชการภายในแลBวเวียนใหBทุกสSวนราชการแจBงเรียนพนักงาน     
ใหBทราบและปฏิบัติรSวมกัน เขBาถึงประชาชนผูBรับบริการ เพ่ือจะไดBทราบความตBองการแทBจริง มากกวSา
ท่ีจะใหBผูBรับบริการเขBามาหา ออกหนSวยเคลื่อนท่ีรับฟdงความคิดเห็นหรือปdญหาของประชาชน 
ผูBรับบริการ ทํางานเชิงรุก Public Hearing รับฟdงความคิดเห็นของประชาชน รวบรวมปdญหานําสูSการ
ปฏิบัติท่ีเป1นระบบ๑๐๘  

การจัดทําขBอตกลงในการปฏิบัติราชการ ระหวSางพนักงานเทศบาลกับผูBบังคับบัญชาใน
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยวางแผนและกําหนดน้ําหนักในเรื่อง   
การบริการเป1นเลิศสูงกวSาดBานอ่ืน นอกจากนั้นก็มีโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล เรื่อง องค$กร
มาตรฐาน บริการเป1นเลิศ มีการประเมินผลกSอนอบรม หลังอบรม และติดตามผลการปฏิบัติงาน     
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดการความรูBสูSองค$กรแหSงการเรียนรูB จัดทํากลSองรับ    
ความพึงพอใจตSอผูBรับบริการในงานบริการประชาชน จัดทําคูSมือการปฏิบัติงาน การลดข้ันตอนของ
การปฏิบัติงานสําหรับงานบริการประชาชน๑๐๙

 

สรุปการพัฒนาสมรรถนะดBานการบริการเป1นเลิศ ขBอ ๔.๒ คือ เปlดโอกาสใหBประชาชน  
เขBามามีสSวนรSวมในการเสนอปdญหาและความตBองการ การออกหนSวยเคลื่อนท่ีรับฟdง ความคิดเห็น
ประชาชน ทําระบบประเมินความพึงพอใจตSอการใหBบริการ ทํางานเชิงรุก ทําแบบสอบถามความ
ตBองการใหBบริการ ใหBประชาชนลงคะแนนโหวตบุคลากรเทศบาลท่ีทํางานดีเดSน จัดใหBบุคลากรใน
หนSวยงานเสนอผูBสมควรไดBรับรางวัล มีการแขSงขันดBานการใหBบริการ มีตัวชี้วัดผลงานจากการประเมิน 

จัดทําประชาสัมพันธ$ใหBกับองค$กร ใหBแรงจูงใจ จัดทําระบบการใหBรางวัลพิเศษแกSบุคลากรท่ีทํางานมี
ผลงานดีเดSน จัดทําขBอตกลงในการปฏิบัติราชการ ระหวSางพนักงานเทศบาลกับผูB บังคับบัญชา            
มีการประเมินผล จัดโครงการการความรูBสูSองค$กรแหSงการเรียนรูB จัดทําคูSมือการปฏิบัติงาน การลด
ข้ันตอนของการทํางาน 

 

                                                           

๑๐๗ สัมภาษณ$ รองศาสตราจารย$ นงลักษณ$ สิงหวัฒนะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร$ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร$, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๐๘ สัมภาษณ$ นายวิชัย บรรดาศักดิ์, นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,        
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๐๙ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 



 
๑๓๗ 

ตารางท่ี ๔.๘  แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานบริการเป1นเลิศ ขBอ ๔.๒ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
การสรBางจิตสํานึก จิตสาธารณะ ๗ ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๒๗ 
พัฒนาระบบการทํางาน ๓ ๙, ๑๐, ๑๗ 
การพัฒนาความรูB ทักษะ  
ความเชี่ยวชาญ 

๒ 
 

๑๐, ๑๗ 
 

การพัฒนาระเบียบ คําสั่ง เกณฑ$ ๔ ๙, ๑๐, ๑๗, ๒๗ 
การสรBางแรงจูงใจ ๒ ๑, ๒๗ 
การมีสSวนรSวม ๔ ๑, ๙, ๑๐, ๑๗ 
การจัดการความรูBสูSองค$กรแหSงการเรียนรูB ๑ ๑๗ 

 
สรุปการพัฒนาสมรรถนะดBานบริการเป1นเลิศท้ังหมดวSา เทศบาลมีการพัฒนาสมรรถนะ

ตามหลักภาวนา ๔ อยูSแลBว วิธีการพัฒนาสมรรถนะเทศบาลดBานบริการเป1นเลิศ ในแตSละประเด็นท่ี
ผูBทรงคุณวุฒิไดBใหBขBอมูลมานั้น มีความสอดคลBองกับแนวทางในภาวนา ๔ คือ  

๑. บริการเปBนเลิศตามหลักกายภาวนา ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลBอมการทํางานใหB
ทันสมัย สSงเสริมใหBบุคลากรมีสุขภาพดี สอดคลBองกับกายภาวนา ซ่ึงเป1นการพัฒนาสมรรถนะทาง
กายภาพ และสภาพแวดลBอมโดยรวมของสถานท่ีทํางาน หนSวยงาน ท้ังบรรยากาศ สถานท่ีทํางาน 
อุปกรณ$เครื่องใชB บุคคล งบประมาณ ระบบการทํางาน วิธีการทํางาน ผูBนํา หัวหนBางาน ผูBบริหาร
องค$กร ซ่ึงเป1นสภาพแวดลBอมท่ีเป1นปdจจัยสSงผลกระทบตSอการใหBบริการเป1นเลิศท้ังสิ้น 

 ๒. บริการเปBนเลิศตามหลักศีลภาวนา การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบ คําสั่ง 
สอดคลBองกับศีลภาวนา ซ่ึงเป1นการพัฒนาเก่ียวกับเรื่องความประพฤติ การปฏิบัติงานในหนBาท่ีของ
บุคลากรใหBอยูSในกฎระเบียบ ในศีลธรรม เชSน การปฏิบัติงานใหBยึดหลักระเบียบ กฎหมาย จัดทํา
ขBอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวSางพนักงานเทศบาลกับผูBบังคับบัญชา มีการประเมินผลกSอนอบรม 
หลังอบรม และติดตามผลการปฏิบัติงาน เป1นตBน ซ่ึงการพัฒนาดBานนี้เป1นการปรับปรุงระเบียบการ
ทํางาน เพ่ือเอ้ือหรือผลักดันใหBบุคลากรไดBมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน 

๓. บริการเปBนเลิศตามหลักจิตตภาวนา สรBางอุดมคติ จิตสํานึก ปรัชญาและคSานิยมการ
ทํางาน สอดคลBองกับจิตตภาวนา ซ่ึงเป1นเรื่องของการพัฒนาทางจิตใจ โดยผูBบริหาร หัวหนBางานตBอง
ปลูกฝdงจิตสํานึก พัฒนาเรื่องจิตอาสา สSงเสริมใหBมีจิตวิญญาณของการเป1นพระโพธิสัตว$ หรือจิต
สาธารณะแกSบุคลากร สรBางอุดมคติในการทํางาน เชSน ขอใหBเธอเบิกบานกับการรับใชBเพ่ือนมนุษย$ 
และสรBางคSานิยม เชSน ยิ้มแยBมแจSมใส ทักทายเขากSอน อSอนนBอม พรBอมบริการ เบิกบานดBวยมุทิตา 
เป1นตBน โดยสอดแทรกสิ่งเหลSานี้ไวBในปรัชญาหนSวยงาน ในยุทธศาสตร$การทํางาน ในกิจกรรม        
ในแผนงาน สอดแทรกในทุกๆเรื่อง ซ่ึงจะทําใหBบุคลากรมีอุดมคติ มีจิตสํานึกท่ีสูง ก็จะทําใหBสมรรถนะ
การทํางานท่ีสูงข้ึนไปดBวย 



 
๑๓๘ 

๔. บริการเปBนเลิศตามหลักป?ญญาภาวนา การพัฒนาความรูB ทักษะ การประยุกต$
หลักธรรม การจัดใหBมีสSวนรSวม และการสรBางแรงจูงใจ สอดคลBองกับปdญญาภาวนา ซ่ึงเป1นเรื่องของ
การพัฒนาความฉลาด สติปdญญา ความรูB โดยวิธีการคือ การแนะนํา การระดมความคิด การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การพัฒนาตนเอง เนBนฝjกทักษะ การปฏิบัติงานจริง การประชุม จัดทํา
คูSมือการปฏิบัติงาน จัดโครงการความรูBสูSองค$กรแหSงการเรียนรูB นอกจากนั้นมีการเสริมสรBางแรงจูงใจ 
ดBวยการมีการแขSงขันทํางานดBานใหBบริการดีเยี่ยม ใหBรางวัล จัดทําระบบการใหBรางวัลพิเศษแกS
บุคลากรท่ีทํางานมีผลงานดีเดSน จัดใหBบุคลากรในหนSวยงานเสนอผูBสมควรไดBรับรางวัลท่ีมีมนุษย
สัมพันธ$ การนําหลักธรรมคือ สังคหวัตถุ ๔, พรหมวิหาร ๔ เนBนหลักเมตตากรุณามาประยุกต$ใชBในการ
ดําเนินงาน และสุดทBาย ใหBประชาชนซ่ึงเป1นผูBรับบริการมีสSวนรSวมในการกําหนดกลยุทธ$ของเทศบาล 
เปlดชSองทางสื่อสารรับทราบความตBองการ ปdญหาของประชาชน ชักชวนใหBประชาชนมารSวม
ลงคะแนนโหวตบุคลากรเทศบาลท่ีมีผลงานโดดเดSน เป1นตBน วิธีการดังกลSาวมานี้ จะเป1นการเพ่ิมพูน
สมรรถนะดBานปdญญาภาวนาแกSเจBาหนBาท่ีบุคลากรเทศบาล ทําใหBการทํางานเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

ผูBวิจัยสรุปวSา สมรรถนะบริการเป1นเลิศตามหลักพุทธธรรม ตBองเนBนสSงเสริมพัฒนาดBาน
จิตตภาวนาใหBมากเป1นกรณีพิเศษ โดยเนBนฝjกฝนอบรม ปลูกฝdงใหBบุคลากรมีจิตวิญญาณพระโพธิสัตว$ 
มีจิตสาธารณะ มีอุดมคติ มีปรัชญาในการทํางาน ซ่ึงเป1นหัวใจของขBาราชการเทศบาล โดยการ
ใหBบริการเสมอภาคเทSาเทียมกัน ปราศจากอคติลําเอียง ไมSเลือกท่ีรังมักท่ีชัง บุคลากรเทศบาลควร
ไดBรับการสSงเสริมใหBแรงจูงใจ และนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือสังหวัตถุ ๔ และพรหมวิหาร 
๔ โดยเฉพาะความเมตตา กรุณาตSอผูBมารับบริการ ประยุกต$ในการปฏิบัติงาน นําพาบุคลากรไดBมี
โอกาสศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือจะไดBนําหลักธรรมอ่ืนๆมาใชBในการทํางาน และ
สSงเสริมจิตสาธารณะใหBมากข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๑๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการเปBนเลิศ 
ตามหลักพุทธธรรม 

๑.กายภาวนา 
การพัฒนาสภาพแวดล�อมหน)วยงาน 
-นํานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชB  

พัฒนาระบบการทํางาน 
-ปรับปรุงโครงสรBางการทํางานใหBทันสมัย  
-การบริการแบบเชิงรุก นอกสถานท่ี  
-บริการ One stop service 
 

๒.ศีลภาวนา 
การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบ คําสั่ง กฎเกณฑ� 
-ยึดหลักระเบยีบ กฎหมาย  
-จัดทําขBอตกลงในการปฏบิัติราชการระหวSางพนักงานเทศบาลกับ
ผูBบังคับบัญชา  
-มีการประเมินผลกSอนอบรม หลังอบรม และติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอยSางจริงจัง 
 

๓.จิตตภาวนา 
สร�างอุดมคติ จิตสํานึก ปรัชญาค)านิยมการทํางาน 

-ปลูกฝdงจิตสาธารณะ พัฒนาจิตอาสา สSงเสริมใหBมีจิต
วิญญาณของการเป1นพระโพธิสตัว$   
 -สรBางอุดมคติ “ขอใหBเธอเบิกบานกับการรับใชBเพ่ือน
มนุษย$” 
-สรBางคSานิยม ๑.ยิ้มแยBมแจSมใส ๒.ทักทายเขากSอน ๓.
อSอนนBอม ๔.พรBอมบริการ ๕.เบิกบานดBวยมุทิตา 

การเสริมสร�างแรงจูงใจ  
-แขSงขันทํางานดBานใหBบริการดเียี่ยม  
-ใหBรางวัล คําชมเชย โลS ใบเกียรตบัิตร  
-ทําระบบการใหBรางวัลพิเศษแกSบุคลากรมีผลงานดีเดSน  
-ใหBบุคลากรในหนSวยงานเสนอผูBสมควรไดBรับรางวัลท่ีมี
มนุษยสัมพันธ$ พูดจาดี สื่อสารด ี

๔.ป?ญญาภาวนา 
การพัฒนาความรู� ทักษะ ความชาํนาญการในตําแหน)งงาน : การสอนงาน การแนะนํา การระดมความคิด การ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การพัฒนาตนเอง เนBนฝjกทักษะ การปฏิบติังานจริง การประชุม จัดทําคูSมือการ
ปฏิบัติงาน จัดโครงการความรูBสูSองค$กรแหSงการเรียนรูB 

การประยุกต�หลักธรรม  หลักสังคหวัตถุ ๔ พรหมวหิาร ๔ เนBนหลักเมตตากรุณา   

การมีส)วนร)วม  -ใชBการมีสSวนรSวมในการกําหนดกลยุทธ$    - ทําประชาคมหมูSบBาน การจัดการแบบประชาธิปไตย  

-เปlดชSองทางส่ือสารเพื่อสอบถามความตBองการ หรือปdญหาของประชาชน -การออกหนSวยเคล่ือนท่ี  
-ใหBประชาชนมารSวมลงคะแนนโหวตบุคลากรเทศบาลท่ีมีผลงานโดดเดSนถูกใจ  
-มีตัวช้ีวัดการประเมินจากประชาชน ผูBรSวมงาน และหัวหนBางาน 

แผนภาพท่ี ๔.๔ แสดงวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ดBานบริการเป1นเลิศตามหลักพุทธธรรม 
 



 
๑๔๐ 

๕. ด�านการทํางานเปBนทีม คือ ทําหนBาท่ีของตนในทีมใหBสําเร็จ ใหBความรSวมมือในการ
ทํางานกับเพ่ือนรSวมงาน ประสานความรSวมมือของสมาชิกในทีม การสนับสนุน ชSวยเหลือเพ่ือนรSวม
ทีม เพ่ือใหBงานประสบความสําเร็จ และสามารถนําทีมใหBปฏิบัติภารกิจใหBไดBผลสําเร็จ 

๕.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�ทําหน�าท่ีของตนในทีมให�สําเร็จ ให�ความ
ร)วมมือในการทํางานกับเพ่ือนร)วมงาน ประสานความร)วมมือของสมาชิกในทีม  

การอบรมแบบวอคแรลลี่ (Walk Really) ใชBบรรยาย สอนงาน ติดตามประเมินผล      
การระดมความคิด ใหBสมาชิกในทีมประเมินกันเอง ใหBรางวัลแกSทีมดีเดSน และทีมก็ใหBรางวัลแกSสมาชิก
ดีเดSน ใชBการเวียนงาน การเปลี่ยนงาน การสลับกันทํางาน การประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรูB การเปlด
โอกาสใหBสมาชิกแสดงความคิดอยSางอิสระ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การแบSงงานการทํา          
จัดประชุมสัมมนาระหวSางกอง การมอบหมายงาน ดําเนินการแบบไมSเป1นทางการ จัดกิจกรรมสัมพันธ$ 
แขSงขันกีฬา ต้ังเกณฑ$การทํางานไวB สนับสนุนสSงเสริมนําหลักธรรม สังคหวัตถุ ๔ คือ การใหBทานเอ้ือ
อารี มีวจีไพเราะ ชSวยสงเคราะห$ชุมชน วางตนเสมอสมาน มาประยุกต$ใชB  

 
ประเด็นสําคัญด�านการทํางานเปBนทีม ข�อ ๕.๑ ให�ทําหน�าท่ีของตนในทีมให�สําเร็จ   

ให�ความร)วมมือในการทํางานกับเพ่ือนร)วมงาน ประสานความร)วมมือของสมาชิกในทีม 

๑.คนท่ีเป1นหัวหนBาทีมตBองชี้แจงใหBบุคลากรรับทราบหนBาท่ีของตนในทีมนี้ใหBชัดเจน     
คนในทีมตBองคุยกันกSอน ๒.กระตุBนเตือนใหBบุคลากรตระหนักเห็นความสําเร็จของทีมวSามีผลดีตSอ
ตนเอง ทีมงาน และตSอองค$กร ๓.ใหBสมาชิกในทีมประเมินกันเอง ในการทํางานของแตSละคนในทีม    
๔.ใหBรางวัลแกSทีมดีเดSน และทีมก็ใหBรางวัลแกSสมาชิกดีเดSน โดยการโหวตของสมาชิกในทีม หาทีม
ดีเดSนท่ีสุด และแตSละทีมก็ตBองหาบุคคลดีเดSนของทีมตนเองดBวยหนึ่งคน๑๑๐  

การทํางานเป1นทีม ถือวS า เป1นสิ่ งสํ า คัญ เ พ่ือ ท่ีจะใหB งานสํ า เร็ จลุลS ว งไปดBวย ดี              
เป1นภาพลักษณ$ขององค$กร ทุกคนมาชSวยกันถือวSาเป1นทีมเวิร$กเหมือนกัน ควรใชBวิธีการอบรมเก่ียวกับ 
วอคแรลลี่ (Walk really) กิจกรรมนี้มีสSวนสําคัญ กระตุBนและสรBางความสามัคคีไดBดี ระยะเวลาท่ีใชB
สัก ๓ วันและจัดพักนอกสถานท่ี ประสบการณ$จากการท่ีเคยทํางานเทศบาลอ่ืนๆมา ยBายมาอยูSท่ีนี่    
ท่ีอ่ืนมี แตSบางทีจะจBางวิทยากรภายนอกคSาใชBจSายคSอนขBางสูง ตBองใชBวิทยากรหลายคน และอาจารย$
ท่ีมากระตุBนตBองเกSงมีความสามารถมาก ตBองดึงศักยภาพออกมา๑๑๑

 

 

                                                           
๑๑๐ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย 

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๑ สัมภาษณ$ นางสาวณชิตา ตันตาละ, นักทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเวียง

พางคํา อําเภอแมSสาย เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๔๑ 

พยายามท่ีจะใหBพนักงานไดBเขBาใจวSาไมSมีใครเกSงคนเดียว ยกโต~ะนี้คนเดียวยกไมSไดB เพราะ
นั้นทุกงานก็ตBองรSวมกัน มีข้ันตอน แตSละข้ันตอนถBาไมSใหBความรSวมมือ ออกมาเป1นผลงานกลุSมไมSไดB  
ถBาเกิดคนเขBาใจอยSางนี้ ก็จะใหBความรSวมมือกันกับหนSวยกับแผนก กองของตนเอง และก็ระหวSาง
แผนกอีกตSางหาก เม่ือทุกองค$การมีอยSางนี้ทุกระดับ ผลงานก็ออกมาตามเป]าหมาอยSางมีประสิทธิภาพ 
ไมSมีใครเกSงคนเดียว ประเทศญ่ีปุbนนี่สมรรถนะขBอนี้ยอดเยี่ยมเป1นตัวอยSางไดBดี ทําเป1นระบบ ปลูกฝdง
จนกลายเป1นวัฒนธรรมมาต้ังแตSเด็ก ไมSใชSมาปลูกฝdงกันตอนโต หรือตอนทํางาน พอเขBาไปในท่ีทํางาน 
แตSละคนรูBหนBาท่ี จะมีการเวียนงาน เปลี่ยนงาน สลับกันทํางาน สมมติมีบุคลากร ๑๐ กอง             
มี ๑๐ แผนก เขBามาแผนกท่ีหนึ่ง จะหมุนเวียนไปเรื่อยจนครบ ๑๐ คือเปลี่ยนกันทําหนBาท่ียBายการ
ทํางาน เพราะนั้นพนักงานก็จะไดBทํางานท้ัง ๑๐ หนBาท่ี  จึงมีความสามัคคีกัน ไมSมีใครเกSงกวSากัน    
คุณเกSงดBานนี้ฉันก็เคยไปทํา ทุกคนก็ไมSมีใครท่ีจะอวดตัววSาเกSงกวSาคนอ่ืน แลBวก็ท่ีไมSเคยชอบหนSวยนี้ 
เอาหลักฐานอยSางโนBนอยSางนี้ พอตBองถูกไปอยูSท่ีนั้น เลยรูBวSาเป1นระเบียบก็เกิดความเขBาใจ ก็เกิด
ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน เพราะ ๑๐ อยSางเหมือนกันรูBเทSากัน วิธีการคือใชBการหมุนเวียนงาน 
และการหมุนเวียนงานทําใหBลดการทะเลาะเบาะแวBง ทําใหBเกิดความเขBาใจ เห็นอกเห็นใจกันและกัน 
เกิดความสามัคคีกันดBวย เพราะรูBวSาหนBาท่ีตรงนั้นไปอยูSเป1นยังไง๑๑๒ 

การทํางานเป1นทีมมา TEAM WORK มาจาก T : Trust   คือ ทุกคนในทีมงานจะตBอง
ไวBวางใจซ่ึงกันและกัน และมาจากคําวSา Together คําวSา E มี Effectiveness, Efficiency, 
Empathy ทําอยSางมีประสิทธิภาพ ทําอยSางมีประสิทธิผล ทําอยSางมีประสิทธิภาพ ก็ตBองมี economy 
ตามมา จะตBองมี Education การศึกษา การเรียนรูBตามมา คําวSา Empathy คือ ความเห็นอกเห็นใจ
กันและกัน คําวSา Team จะตBองประกอบดBวย Environment ตBองมี Change ดBวย ทุกคนในทีมงาน
จะตBองทํางานอยSางมีประสิทธิภาพ/ความรSวมใจ เห็นอกเห็นใจกัน และยSอมาจากคําวSา Everyone 
leads : ทุกคนมีความสามารถท่ีแตกตSางกัน แตSละคนตBองสามารถ Lead ไดB ในสถานการณ$ท่ีตSางกัน
ไป คําวSา  A มาจาก Ability, Agreement, Achievement คือ ทุกคนภายในทีมงานจะตBองแสดง
ความสามารถของตนเอง ออกมาตSอการทํางานนั้น ๆ โดยผSานผลการปฏิบัติงานท่ีปรากฏ ความเห็น
พBองดBวยกัน ไมSใชSใครคนใดคนหนึ่ง ตBองมี Add up Value เพ่ิมมูลคSา การจะเพ่ิมมูลคSาไดBตBอง      
เพ่ิมการเรียนรูB Add mastering ตBองเพ่ิมการจัดการ ตัว M มาจาก Motivation, Mutual Benefit 
คือ ทุกคนภายในทีมงานจะตBองไดBรับแรงกระตุBนหรือแรงจูงใจในการทํางานอยูSเสมอ การประสาน
ประโยชน$ ตัว M  ยังยSอมาจากคําวSา More นอกจากนั้น M ก็มีอยูSหลาย M คือ องค$ประกอบการ
บริหารจะตBองมี Man Material Money Message Management Machine Market Morality 
Morale และก็มี Mental Management การบริหารจิต บริหารอารมณ$อันนี้สําคัญ การบริหารจิตใจ

                                                           

๑๑๒ สัมภาษณ$ รองศาสตราจารย$ นงลักษณ$ สิงหวัฒนะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร$ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร$, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๔๒ 

ท่ีมีอยูS สมรรถนะทางจิตดี ผูBท่ีมีการบริหารจิตดี มีสมรรถนะความต้ังใจ ต้ังม่ัน ทําอะไรก็มุSงม่ันจะเอาดี
ใหBไดB คิดวSาเอาดีใหBไดB และไมSใชSวSาเอาดีคนเดียว เอาดีหลายคน แตSทํางานเป1นทีมก็ทํางานสําเร็จ      
ตัว W มาจาก Willingness คือ ทุกคนภายในทีมงานจะตBองมีความต้ังใจจริง พรBอมและเต็มใจในการ
ทํางานทุกอยSาง ตัว O มาจาก Objective, Opportunity คือ ทุกคนภายในทีมงานจะตBองมีเป]าหมาย
และจุดมุSงหมายในการทํางานรSวมกัน การใหBโอกาสแกSกัน ตัว R มาจาก Role, Respect ทุกคน
ภายในทีมงานจะตBองรูBจักบทบาทหนBาท่ีของตนเองในการกระทํางานตSาง ๆ อยSางตSอเนื่องและ 
บรรลุผลสําเร็จ การใหBการยอมรับกันและกัน Respect ทุกคนตBองใหBเกียรติกันและกัน ไมSคอยมาดSา
ลับหลังกัน ไมSมีใครเหนือกวSาใคร ตัว K มาจาก Knowledge transfer คือ การถSายทอด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ$กันและกัน โดยไมSหึงหวงขBอมูล ความรูB สSวนวิธีการท่ีจะใหBเกิดสมรรถนะดBานนี้ก็มี
หลากหลายวิธีอบรมก็ไดB ศึกษาดูงานรSวมกันก็ไดB ประชุมกันบSอยๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรูB การเยี่ยม
ชมกิจกรรม การสอนงาน การใหBรางวัล ชื่นชมกันและกัน เป1นตBน๑๑๓   

ทุกคนมีเป]าหมายอันเดียวกันคือ ความสุขของประชาชนเป1นตัวต้ัง ไมSใชSเอาความ
เจริญกBาวหนBาของตนเองเป1นตัวต้ัง สําคัญท่ีสุดคือผูBนําเป1นหลักเบ้ืองตBน สมาชิกขององค$กรก็ตBองมี
จิตสํานึกและรูBหนBาท่ีตนเอง มีพลังในการขับเคลื่อน ถBาทุกคนมีความสามารถหมด แตSหัวหนBาไมSมี
ความสามารถก็ไปไมSรอดเหมือนกัน หัวหนBาตBองมีคุณธรรม มีความมุSงม่ัน ถึงจะสามารถพัฒนาไปไดB 
การสรBางความเป1นทีม ก็คือรูBภาษาเดียวกัน เขBาใจผูBรSวมทํางาน และรูBความตBองการของปdญหา
ชาวบBาน เอามาประมวลรวมกัน ไมSตSางคนตSางคิด ขBอมูลขSาวสารเบ้ืองตBนสําคัญมาก๑๑๔

 

การทํางานเป1นทีมเป1นหัวใจในการทํางานของทBองถ่ิน การทํางานตBองดึงทุกคนมาทํางาน
ในเป]าหมายเดียวกัน รูBเทSากัน ใหBไดBรSวมคิดรSวมกระทําในสิ่งเดียวกัน บางทีการทํางานรSวมกัน จะเป1น
ลักษณะของการออกคําสั่งอยSางเดียวลBวนๆ โดยท่ีไมSรูBเป]าหมายอะไรไมSไดB ตBองมีการเปlดโอกาสใหB
สมาชิก ลูกนBองทุกตําแหนSงในกองตนเอง ไดBแสดงทัศนความคิดเห็นอยSางอิสระในการทํางานดBวย     
ซ่ึงการเปlดโอกาสเชSนนี้จะทําใหBเกิดความยอมรับ เขBาใจซ่ึงกันและกันในการงาน มีเหตุผล 
ขณะเดียวกันในการทํางานเป1นทีมนั้นตBองดูแลผูBใตBบังคับบัญชาดBวย ไมSใชSใชBงานอยSางเดียว มีกิจกรรม
หลายๆอยSางสรBางความสัมพันธ$ในองค$กรคุณไดB ในการอยูSรSวมกันไมSวSาจะเป1นกิจกรรมการแขSงขันกีฬา
ก็ดี การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีก็ดี การใหBชSวยเหลือเอ้ือเฟ��อตSอกันใน การทํางานก็ดี เป1นตัวเสริมใหBไดB
เกิดความสัมพันธ$กันในทีม๑๑๕

 

                                                           

๑๑๓ สัมภาษณ$ ศาสตราจารย$ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผูBอํานวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร$นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๑๔ สัมภาษณ$ นายจรินทร$ จักกะพาก, อธิบดีกรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย,      
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๑๑๕ สัมภาษณ$ นายกิตติพงษ$ ชูประสิทธ์ิ, รองผูBอํานวยการสถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทBองถ่ิน 
กรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 
๑๔๓ 

ทุกคนรูBสึกวSา One team one win, We are one team one win ทําใหBทุกคนนั้น
หลอมรวมเป1นหนึ่งเดียวกัน ตBองบอกเป]าหมายขององค$กรใหBรูBวSา องค$กรต้ังใจจะทําอะไรบอกใหBชัด 
ผูBบริหารนายกก็ตBองบอกวSา เทศบาลมีหนBาท่ีบริการประชาชน นั้นคือเป]าหมายขององค$กรท่ีตBองรูB    
การสรBางทีมนั้นดีท่ีสุดก็คือ ใหBปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มีทาน เอ้ืออารี วจีไพเราะ สงเคราะห$
ชุมชน วางตนเสมอสมาน โดยเฉพาะขBอท่ี ๔ สําคัญมาก ๑.ทาน คือทุกคนบําเพ็ญตนเป1นบุคคลแหSง
การใหB จะเป1นผูBใหBไดB ตBองมีเมตตาขBางใน สSงเสริมใหBทุกคนมีเมตตาตSอคนอ่ืน ๒.ปlยวาจา พูดกันดBวย
ความรัก อยูSในองค$กรเดียวกันอยSางไปท่ิมแทงกัน พูดกันดBวยความรัก พูดกันอยSางคนท่ีมีจิตมิตรไมตรี
ตSอกัน ๓.อัตถจริยา คือมีจิตอาสา การมีงานอะไรก็ชSวยกัน ไมSออมปากออมแรงชSวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน พรBอมเสมอท่ีจะชSวยเหลือคนอ่ืน ๔.สมานัตตตา มีสุขก็รSวมเสพ มีทุกข$ก็รSวมตBาน ทํางานกันเป1นทีม 
ไมSแบSงพรรคแบSงพรรค ไมSเลือกท่ีรัก ไมSมักท่ีชัง ถBาไดB ๔ ขBอนี้สภาวะท่ีเรียกวSา One Team One win 
ก็จะเกิดข้ึน๑๑๖

 

นําหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ไปถอดรหัสใชBทําเป1นหลักสูตรอบรม และสอดแทรกลงในการ
ทํางาน ๑. การไมSตระหนี่ ไมSหึงหวงขBอมูลในการทํางาน ไมSหวงวิชาเทคนิค ความรูB ความเชี่ยวชาญ
บางอยSางท่ีสามารถถSายทอดไดB แบSงปdนขBอมูลในการทํางานทางเว็บไซต$หนSวยงาน ทางวารสาร
เทศบาล ทางสื่อออนไลน$ในกลุSมพนักงานท่ีทํางานดBวยกัน เรื่องกฎระเบียบ คําสั่งท่ีออกมาใหมS ความรูB
ใหมSๆ เทคโนโลยีใหมS หรือตลอดถึงหลักธรรมในการบริหารตน บริหารคน บริหารงาน เป1นตBน        
๒. ใชBมธุรสวาจาในการสื่อสารองค$กร และกับประชาชน ดBวยการถBอยทีถBอยอาศัยกัน ไมSพูดแบบ
มะนาวไมSมีน้ํา หรือพูดท่ีไหนวงแตกท่ีนั่น พูดใหBไดBประโยชน$ ประสานประโยชน$ พูดแลBวไดBเพ่ือน       
๓.บําเพ็ญประโยชน$ มีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนBาท่ีวSามีอาชีพบริการประชาชน ไมSใชSเป1นเจBานาย
ประชาชน   ตBองใหBบริการท่ีจะสามารถทําไดBในกรอบกฎระเบียบ ใหBรวดเร็ว สะดวกสบาย            
๔.วางตนสมํ่าตนเสมอปลาย ไมSวางตนอยูSเหนือผูBมารับบริการ หลักสังคหวัตถุ ตBองไปถอดเป1นกิจกรรม 
หรือหลักสูตรอบรม หรือจะนําหลักอปริหานิยธรรมมาใชB เนBนการประชุมบSอยๆ ทําใหBปdญหาไดBรับการ
เคลียร$ และเกิดความเขBาใจ ตกลงกันไดBในท่ีประชุม๑๑๗  

ในสํานักการชSางท่ีทํากันอยูSประจําในทุกๆสัปดาห$ จะมีสภากาแฟ ตอนเชBาเวลาเขBามา
เซ็นชื่อปฏิบัติงานแลBว ผูBอํานวยการกอง หัวหนBาฝbาย หัวหนBางานนัดประชุมสภากาแฟ นอกหBอง
ทํางาน มีปฏิสัมพันธ$กัน มาคุยเรื่องงานกัน ใครมีปdญหาอะไรก็มาพูดคุย ถBามีการหม่ันประชุมอยูSบSอยๆ 

                                                           
๑๑๖ สัมภาษณ$ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศูนย$วิปdสสนาสากลไรSเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๗ สัมภาษณ$ พระศากยวงศ$วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร., รองอธิการบดีฝbายกิจการตSางประเทศ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 
๑๔๔ 

จะสามารถลดความขัดแยBงในการทํางานลงไดBเป1นอยSางมาก จะเคลียร$สภาพปdญหา ไมSใหBหมักหมม๑๑๘ 
หลักพระพุทธศาสนา คือหลักความสามัคคีตBองปลูกฝdง องค$กรตBองมีลักษณะท่ีบูรณาการ คือยSอยสิ่ง
อะไรท่ียากๆ ข้ันตอนในการทํางาน เป]าหมายตSางๆ ยSอยจากสิ่งท่ียากใหBงSายตBองการประสบ
ความสําเร็จ งSายตSอผูBปฏิบัติ ถBาจะมองก็คือตBองมีหลักสูตรการอบรม มีกิจกรรมใหBเกิดความสามัคคี๑๑๙ 

ทุกคนท่ีทํางานปลูกจิตสํานึกวSา ถBางานในองค$กร หนSวยงานไมSมีประสิทธิภาพ ไมSใชSวSา
ใครคนใดคนหนึ่งท่ีตBองรับผิดชอบ คือทุกคนตBองรับผิดชอบรSวมกัน เพราะเป1นหนSวยงานเดียวกัน 
องค$กรเดียวกัน สSวนใหญSไมSมีปdญหาดBานการประสานงานขBามกอง เพราะไดBรับการฝjกมาวSาเป1น    
งานบริการประชาชน ตBองมีการสนับสนุนซ่ึงกันและกันเพ่ือใหBบรรลุวัตถุประสงค$ในการทํางาน       
ในนโยบาย ไมSหวงขBอมูลในการทํางาน๑๒๐

 

การทํางานเป1นทีม ตBองไปศึกษาดูงานองค$กรท่ีมีความดีเดSนดBานนี้ ทําอยSางไรถึงไดBรับ
รางวัล ไปดูกระบวนการ ดูวิธีการ ดูกิจกรรมจะไดBอะไรมาก ตSางประเทศ มีญ่ีปุbนเป1นแบบอยSางท่ีดี
ประเทศหนึ่ง เนBนการสรBางความประพฤติในชีวิตประจําวันใหBกลายเป1นวัฒนธรรมในชาติ เชSน    
ความอดทน ความอSอนนBอม ความสามัคคี ความเสียสละ ความเห็นแกSสSวนรSวม เป1นตBน๑๒๑

 

๑. การอบรม สัมมนา ใหBความรูB เอาหนSวยงานตSางๆท่ีเป1นหนSวยงานตBนแบบมาศึกษา   
๒.คัดสรรวิทยากรท่ีมีความรูB เชี่ยวชาญ ในเรื่องของการทํางานเป1นทีมมาใหBความรูB ๓.ความเป1นทีม 
ไมSใชSแคSนายกเทศมนตรี ฝbายบริหารพนักงานเจBาหนBาท่ีเทSานั้น แตSตBองเป1นทีมของสภาเทศบาลดBวย      
ท่ีจะตBองเอามาทํางานชSวยกันและกัน ประชาชนหวังในการดําเนินการ ในการทํางานเป1นทีม ท่ีนี่ต้ัง
เกณฑ$ไวB ๑. บุคลากรหนึ่งคนตBองมีภารกิจงานของอยSางนBอย ๓ ภารกิจงาน อันนี้คืองานในภารสSวนตัว 
๒.สามารถท่ีจะบูรณาการกับกองงานอ่ืนไดB ๓.ตBองมีจิตสาธารณะท่ีสูงโดยการประเมินมีตัวชี้วัด       
๔.สามารถทํางานเป1นทีมไดB ทุกคนจะมีพอตประจําตัว บันทึกการทํางานทุกวัน พอตตัวนี้จะมารวม
เป1น ๔ เดือน ๖ เดือน๑๒๒

 

แบSงงานใหBถูกตBองวSาทําอะไร วSาติดขัดปdญหาอะไร มีหัวหนBางานอยูS พอติดขัดปdญหาตBอง
คุยกับหนBางานตนเอง การประสานงาน ใชBหลักมนุษย$สัมพันธ$ระหวSางบุคคลกับบุคคล หนSวยงานกับ

                                                           
๑๑๘ สัมภาษณ$ นายวิเชียร บุญมี, เจBาพนักงานสํานักการชSาง การเงินและบัญชีชํานาญงาน เทศบาล

นครเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๙ สัมภาษณ$ พระมหาทวี มหาปุsฺโs, ผศ. ดร., ผูBอํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๐ สัมภาษณ$ นางหทัยรัตน$ ตียเกษม, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลBอม เทศบาลเมืองแมSเหียะ 

จังหวัดเชียงใหมS, ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙. 
๑๒๑ สัมภาษณ$ ศาสตราจารย$พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย, ผูBอํานวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง

สังคมศาสตร$ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๒ สัมภาษณ$ ดร.ธนวัฒน$ ยอดใจ, นายกเทศบาลเมืองแมSเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมS,         

๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๔๕ 

หนSวยงาน จัดประชุมสัมมนาระหวSางกอง ออกไปตSางจังหวัด แบSงมาไปเป1นรุSนๆ เปลี่ยนกันไป 
เจBาหนBาท่ีพนักงานจะไดBรูBจักกันหมด ประสานงานกันไดBงSาย ถBามีความสนิทกันเป1นเพ่ือนกัน คุBนเคย
กัน ก็จะสSงผลตSอการทํางานใหBดีข้ึน๑๒๓  

มอบหมายงาน จะทํางานหนึ่งชิ้น มอบใหBหัวหนBาฝbายๆไปแจกงาน แลBวก็จะติดตามท่ี
หัวหนBาฝbาย เพราะนั้นหัวหนBาฝbายรูBแลBว ก็ตBองไปประชุมทีมงาน จะกําหนดเวลาใหB กSอนจะติดตามท่ี
หัวหนBาๆ ก็จะตBองรูBแลBววSาสไตล$การทํางาน ตBองไปแจกกันเอง งานตBองมาสSง ถBาสSงไมSไดBก็ตBองมี
เหตุผลวSาติดขัดเรื่องอะไรท่ีไหนอยSาไร คือจะประสานงานกับหัวหนBาคนเดียว ฉะนั้นในสSวนของ
ทีมงาน แนSนอนทีมงานใชBวิธีการการมอบหมายงาน และก็ติดตามงาน ประสานงานตลอด๑๒๔  

องค$กรท่ีนี่คSอนขBางใหญS มีสมาชิกคSอนขBางมาก เพราะฉะนั้นตBองใชBแนวทางดําเนินการ
แบบนอกรูปแบบ ไมSเป1นทางการบBาง ก็สามารถท่ีจะทําใหBทําความเขBาใจกับการทํางานไดB เชSน เรื่อง
ของปกติการทํางาน จะเป1นเรื่องของระบบข้ันตอนเยอะแยะมากมาย ก็ใชBวิธีการติดตSอประสานพูดคุย
กัน นอกเหนือจากข้ันตอนตSางๆ และอีกอยSางก็มีการจัดการสังสรรค$กันในงานประเพณีทุกครั้ง       
ทุกหนSวยงานตBองมารSวมกัน และมีการจัดแขSงขันงานกีฬาเทศบาล กิจกรรมเหลSานี้นี้กSอใหBเกิดความ
ผูกพันความสามัคคีของคนในหนSวยงานยิ่งๆข้ึนไป ทําใหBเกิดความรSวมมือกันทํางานรูBจักกันมากข้ึน๑๒๕

 

การอบรม ละลายพฤติกรรม ตBองมีวิทยากรท่ีมีความสามารถ เพราะวSาจะไดBละลาย
พฤติกรรม ควรจัดปgละครั้ง ตBองสรBางความเขBาใจกSอนวSาการจัดอบรมโดยวิทยากรท่ีเกSงเพ่ือดึง
ศักยภาพพนักงานออกมา ใหBมีความกลมเกลียวสามัคคี๑๒๖

 

สรุปการพัฒนาสมรรถนะการทํางานเป1นทีม ขBอ ๕.๑ ใชBวิธีการคือ การเวียนงาน       
การเปลี่ยนงาน การสลับกันทํางาน การประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรูB การเปlดโอกาสใหBสมาชิกแสดง
ความคิดอยSางอิสระ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การแบSงงานการทํา จัดประชุมสัมมนาระหวSางกอง 
การมอบหมายงาน ดําเนินการแบบไมSเป1นทางการ จัดกิจกรรมสัมพันธ$ จัดกิจกรรมแขSงขันกีฬา อบรม
แบบวอคแรลลี่ (Walk Really) ทําใหBดูเป1นแบบอยSาง ติดตามประเมินผล ใหBสมาชิกในทีมประเมิน
กันเอง ใหBรางวัลแกSทีมดีเดSน และทีมก็ใหBรางวัลแกSสมาชิกดีเดSน การอบรม การสัมมนา ใหBความรูB    
คัดสรรวิทยากรท่ีเชี่ยวชาญ การสนับสนุนสSงเสริมนําหลักธรรม สังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต$ใชB ตBองต้ัง
เกณฑ$การทํางานไวB  
                                                           

๑๒๓ สัมภาษณ$ นายณรงค$ศักดิ์ เตือนใจ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

๑๒๔ สัมภาษณ$ นางสาวกฤตพร สุขสัก, นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เทศบาลตําบลแมSสาย 
แมSสาย จังหวัดเชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๑๒๕ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

๑๒๖ สัมภาษณ$ นายสมคิด ปdญญานาย, ประชาชน เทศบางตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด
เชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๔๖ 

 
 

ตารางท่ี ๔.๙ แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานการทํางานเป1นทีม ขBอ ๕.๑ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
การสรBางจิตสํานึก จิตสาธารณะ อุดมคติ ๕ ๓, ๗, ๘, ๙, ๒๑ 
การประยุกต$หลักธรรม คือ ความสามัคคี 
สังคหวัตถุ ๔, อปริหานิยธรรม,  

๒ ๓, ๔ 

การพัฒนาความรูB ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ๑๑ 
 

๓, ๖, ๗, ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๖, ๑๗, ๒๐, ๒๒, 
๒๕ 

การพัฒนาระเบียบ คําสั่ง กฎเกณฑ$ ๒ ๑๖, ๒๕ 
การสรBางแรงจูงใจ ๓ ๒, ๖, ๒๕ 
การมีสSวนรSวม ๓ ๒, ๑๑, ๑๖ 
การพัฒนาสภาพแวดลBอมหนSวยงาน ๒ ๒, ๖ 

 
 

๕.๒ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�ทําหน�าท่ีในเรื่องการสนับสนุนช)วยเหลือ
เพ่ือนร)วมทีม เพ่ือให�งานประสบความสําเร็จ และสามารถนําทีมให�ปฏิบัติภารกิจให�ได�ผลสําเร็จ  
ใชBวิธีการคือ การติดตามและประเมินผลการทํางานของทีม สSงเสริมแรงจูงใจ ยกยSอง ใหBรางวัลและ
มอบเกียรติบัตร จัดการแขSงขันกีฬาภายในหนSวยงาน การศึกษาดูงาน การพัฒนา การปลูกฝdงจิตสํานึก
ต้ังแตSเด็ก การสรุปเป1นเอกสารนํามาเผยแพรS 

 
ประเด็นสําคัญด�านการทํางานเปBนทีม ข�อ ๕.๒ ให�ทําหน�าท่ีในเรื่องการสนับสนุน

ช)วยเหลือเพ่ือนร)วมทีม เพ่ือให�งานประสบความสําเร็จ และสามารถนําทีมให�ปฏิบัติภารกิจให�
ได�ผลสําเร็จ 

การติดตามการประเมินการทํางานของทีม โดยเนBนการชSวยเหลือกัน สนับสนุนกันและ
กันของสมาชิกในทีมเพ่ือความสําเร็จในภารกิจของทีม เป1นผูBบริหารตBองดูแตSละทีม ประกาศยกยSอง 
ใหBรางวัลและมอบเกียรติบัตรแกSทีมท่ีไดBรับการโหวตใหBเป1นผูBชนะ เอตทัคคะท่ีพระพุทธเจBาต้ังใหBภิกษุ
ท้ังหลาย คือ การใหBรางวัล ฉะนั้น การใหBรางวัลจะทําใหBทีมกระตือรือรBน เกิดกําลังใจและมุSงม่ันสมาน
สามัคคีกันมาก๑๒๗ ใชBวิธีการสSงเสริม สนับสนุนผูBท่ีมีความสามารถ ชSวยเหลือเพ่ือนรSวมงานใหBประสบ

                                                           

๑๒๗ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย 
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๔๗ 

ความสําเร็จ และจัดแขSงกีฬาภายในของสํานักงานกองตSางๆเพ่ือกระชับความสัมพันธ$ไมตรี และทําใหB
รูBจักคุBนเคยกันมากข้ึน๑๒๘ 

เม่ือตอนสงครามโลกครั้งท่ีสอง บริษัทท่ีเคยผลิตสินคBาสSงออกไปตSางประเทศ เกิดวิกฤต  
ก็เกิดประชุมบริษัทญ่ีปุbน มีการประชุมกัน มีพนักงาน ๑,๕๐๐ คน ประธานบริษัทขอบคุณทุกคนท่ี
ชSวยบริษัทใหBเติบโตถึงวันนี้ วันนี้ประเทศแพBสงคราม ไมSมีการสั่งซ้ือสินคBา บริษัทตBองลดการผลิต     
ตBองลดคนออกจํานวน ๗๕๐ คน เงินเดือนมีจSายแคSจํานวนนี้ อีกครึ่งหนึ่งจําเป1นตBองใหBออกจากงาน      
ถBาเผื่อวSาบริษัทฟ��นตัว จะรับคนจํานวน ๗๕๐ คนท่ีเคยทํางานเป1นชุดแรกกSอนเลย เพราะนั้นจะใหB
ออกครึ่งหนึ่ง พนักงาน ๑,๕๐๐ คนคุยกัน บอกวSาอยSาใหBใครออกแมBแตSคนเดียว ทุกคนจะยอมรับ
เงินเดือนเพียงครึ่งเดียวของเงินเดือน เพ่ือใหBอยูSครบท้ังพันหBารBอยคน ตกลงอยูSครบหมด และจะทํา
หนBาท่ีมากกวSาหนBาท่ีเฉพาะท่ีมีอยูS ทําหนBาท่ีตนเองไมSบกพรSอง แลBวยังทําหนBาท่ีอ่ืนของบริษัทๆ ก็ฟ��น
ตัวอยSางรวดเร็ว ญ่ีปุbนฟ��นตัวเร็ว เพราะทํางานเป1นทีม ไมSมีใครเหนือใคร ไมSมีใครคิดวSาตนเองเกSงกวSา
ใคร ไมSอิจฉาตารBอนกันและกัน มีระเบียบวินัย อSอนนBอมถSอมตน การท่ีจะทําใหBเหมือนกับญ่ีปุbน     
ตBองคSอยทําไป ใชBวิธีการดูงานดีท่ีสุด และมาสรุปเป1นเอกสารนํามาเผยแพรSบอกตSอแกSสมาชิกใน
องค$กร๑๒๙

 

สรุปการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดBานการทํางานเป1นทีมขBอ ๕.๒ ไดBวSา การจะทําใหB
ทีมงานสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันแนSนแฟ]น ในแตSละปgตBองมีการจัดกิจกรรมสัมพันธ$เพ่ือใหB
บุคลากรในหนSวยงานไดBเกิดความรูBจักกันมากยิ่งข้ึน ไดBมีปฏิสัมพันธ$กัน โดยจัดการแขSงขันกีฬาภายใน
หนSวยงานและภายนอกหนSวยงานข้ึน จัดการศึกษาดูงาน ดBวยวิธีการดังกลSาวจะทําใหBสSงผลดีตSอการ
ทํางานในองค$กร เกิดการประสานงานกันดีเยี่ยมเพราะบุคลากรรูBจักกันเป1นอยSางดีจากกิจกรรม
สัมพันธ$ นอกจากนั้นตBองมีการสรุปการทํางานเป1นเอกสาร นํามาเผยแพรS ใชBการติดตามและ
ประเมินผล การทํางานของทีมแตSละทีม วSาขาดตกบกพรSอง มีสภาพปdญหาควรปรับปรุงแกBไขเรื่องใด 
และท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ตBองมีการสSงเสริมใหBแรงจูงใจ ยกยSอง ใหBรางวัล มอบเกียรติบัตรแกS
สมาชิกในทีมงาน จะทําใหBบุคลากรมีกําลังใจในการทํางานอยSางเต็มท่ี 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๒๘ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๙. 
๑๒๙ สัมภาษณ$ รองศาสตราจารย$ นงลักษณ$ สิงหวัฒนะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร$ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร$, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๔๘ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานการทํางานเป1นทีม ขBอ ๕.๒ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
การพัฒนาความรูB ทักษะ  
ความเชี่ยวชาญใจตําแหนSงหนBาท่ี 

๒ 
 

๙, ๑๙ 
 

การพัฒนาระเบียบ คําสั่ง เกณฑ$ ๑ ๒ 
การสรBางแรงจูงใจ ๑ ๒ 

 
สรุปการพัฒนาสมรรถนะดBานการทํางานเป1นทีมท้ังหมดวSา เทศบาลมีการพัฒนา

สมรรถนะตามหลักภาวนา ๔ อยูSแลBว วิธีการพัฒนาสมรรถนะเทศบาลดBานการทํางานเป1นทีม ในแตS
ละประเด็นท่ีผูBทรงคุณวุฒิไดBใหBขBอมูลมานั้น มีความสอดคลBองกับแนวทางในภาวนา ๔ คือ  

๑. การทํางานเปBนทีมตามหลักกายภาวนา การพัฒนาสภาพแวดลBอม ระบบการทํางาน
สอดคลBองกับกายภาวนา ในการพัฒนาดBานกายภาพ รวมท้ังสภาพแวดลBอมท่ีทํางาน เป1นสิ่งสําคัญท่ี
จะเอ้ือตSอการทํางานเป1นทีมใหBลุลSวงสําเร็จไดB ดังเชSน อุปกรณ$ สถานท่ี งบประมาณ บุคคลท่ีรSวมงานก็
ตBองพรBอม เป1นตBน 

๒. การทํางานเปBนทีมตามหลักศีลภาวนา การพัฒนาปรับปรุงระเบียบ คําสั่ง กฎเกณฑ$ 
สอดคลBองกันศีลภาวนา ไดBแกS การดําเนินการแบบไมSเป1นทางการ การติดตามประเมินผลการทํางาน
ของทีม การแบSงงานการทํา ต้ังเกณฑ$การทํางานไวBคือ (๑) บุคลากรคนหนึ่งตBองมีภารกิจงานอยSาง
นBอย ๓ ภารกิจ (๒) สามารถบูรณาการกับกองงานอ่ืนๆไดB (๓) มีจิตสาธารณะสูงโดยการประเมินผล
จากตัวชี้วัด (๔) มีการทํารายงานประจําตัวแตSละคน บันทึกการทํางานทุกวัน สิ่งดังกลSาวมานี้จัดวSา
เป1นเง่ือนไข เป1นกติกาในหนSวยงาน ซ่ึงจะทําใหBบุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะโดยอัตโนมัติ เพราะมี
ระเบียบเป1นตัวกระตุBนนั่นเอง ดังนั้น การจะพัฒนาสมรรถนะดBานศีลภาวนา หนSวยงานเทศบาลตBองมี
มาตรการ มีคําสั่ง ระเบียบออกมารองรับ เพ่ือเป1นเง่ือนไขใหBเกิดการพัฒนาสมรรถนะดBานศีลภาวนา 

๓. การทํางานเปBนทีมตามหลักจิตตภาวนา สรBางอุดมคติ จิตสํานึก ปรัชญาและคSานิยม
การทํางาน การสรBางแรงจูงใจ ซ่ึงเป1นเรื่องของจิตใจภายใน สอดคลBองกับจิตตภาวนา เป1นสิ่งสําคัญท่ี
จะทําใหBมีสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีสูง หากบุคลากรขาดอุดมคติ ไมSมีจิตสํานึก จิตเสียสละในการ
ทํางาน ไมSใสSใจปรัชญาหนSวยงาน ไมSสนใจคSานิยมการทํางาน ทํางานอยSางขอไปที เพราะขาดสิ่ง
เหลSานี้นั่นเอง นอกจากนั้นก็มีการสSงเสริมใหBแรงจูงใจ ยกยSอง มอบเกียรติบัตร ใหBรางวัลแกSทีมดีเดSน 
และทีมก็ใหBรางวัลแกSสมาชิกดีเดSน หัวหนBาทีมตBองชี้แจงใหBทราบถึงบทบาทหนBาท่ี กระตุBนเตือนใหB
ตระหนักเห็นความสําเร็จของทีมวSามีผลดีตSอตนเอง ตSอทีม และตSอองค$กร การจัดกิจกรรมสัมพันธ$
แขSงขันกีฬาภายในและนอกหนSวยงาน เป1นวิธีการท่ีจะกSอใหBเกิดความสมัครสมานสามัคคี เห็นอกเห็นใจ 
รักใครSกลมเกลียวกันในหนSวยงาน ดังนั้น การสรBางอุดมคติ จิตสํานึก ปรัชญา คSานิยมเป1นเรื่องของ



 
๑๔๙ 

จิตใจก็ดี การมีกิจกรรมสัมพันธ$เ พ่ือพัฒนาจิตใจบุคลากรก็ดี ผูB มีสSวนเ ก่ียวขBองท้ังผูBบริหาร 
นายกเทศมนตรี หัวหนBางานตBองใหBความสําคัญ และปลูกฝdงสิ่งเหลSานี้ลงไปในทุกๆกิจกรรมการทํางาน    

๔. การทํางานเปBนทีมตามหลักป?ญญาภาวนา การพัฒนาความรูB ทักษะ ความชํานาญ 
การประยุกต$หลักธรรม และการมีสSวนรSวม สอดคลBองกับปdญญาภาวนา ซ่ึงเก่ียวกับการพัฒนา
สมรรถนะดBานปdญญา ความรอบรูB เชSน การอบรมแบบวอคแรลลี่ (Walk really) การสอนงาน       
การสาธิตทําใหBดูเป1นแบบอยSาง ระดมความคิด การเวียนงาน การเปลี่ยนงาน การสลับกันทํางาน   
การประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรูB การศึกษาดู งานอกสถานท่ี การสัมมนาใหBความรูB การมอบหมาย
งาน เป1นตBน นอกจากนั้นมีการประยุกต$หลักธรรม สังคหวัตถุ ๔ มี ทาน เอ้ืออารีย$ วจีไพเราะ 
สงเคราะห$ชุมชน วางตนเสมอสมานไปใชBในการดําเนินงาน และสุดทBาย การมีสSวนรSวม โดยเปlดโอกาส
ใหBสมาชิกในกลุSมไดBแสดงความคิดอยSางอิสระ แบบประชาธิปไตย ใหBสมาชิกในทีมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกันและกัน ทําใหBแตSละคนไดBรูBจุดอSอนจุดแข็ง ขBอบกพรSองท่ีตBองพัฒนาซ่ึงจะทําใหBเกิด
ประสบการณ$ และการพัฒนาตนเองยิ่งข้ึน สSวนฝbายบริหาร ฝbายเจBาหนBาท่ีพนักงานผูBปฏิบัติงาน และ
สภาเทศบาลก็ตBองรSวมมือสามัคคีกัน วิธีการดังกลSาวมานี้เป1นการพัฒนาปdญญาภาวนา  

ผูBวิจัยสรุปวSา การพัฒนาสมรรถนะดBานการทํางานเป1นทีมตามหลักพุทธธรรมนี้ ตBองเนBน
พัฒนาดBานปdญญาภาวนาเป1นกรณีพิเศษมากท่ีสุด ใหBความสําคัญกับการพัฒนาความรูB ทักษะ      
ความเชี่ยวชาญ ดBวยการอบรมแบบวอคแรลลี่ ระดมความคิด การเวียนงาน การสลับกันทํางาน            
การแลกเปลี่ยนเรียนรูB การศึกษาดูงาน มีกิจกรรมสัมพันธ$ท่ีกSอใหBเกิดความรักกลมเกลียวสมัครสมาน
สามัคคีกันในองค$กร ตลอดถึงการเปlดใหBมีสSวนรSวมจากสมาชิก ใหBแสดงความคิดอยSางอิสระมีเหตุผล 
ปฏิบัติไดB เพ่ือใหBเกิดการยอมรับ ใหBมีการประเมินการทํางานกันในทีม และท่ีสําคัญอีกอยSางคือ      
การประยุกต$หลักธรรม สังคหวัตถุ ๔ ดBวยการมีทาน แบSงปdนกันในเรื่องตSางๆ ชSวยเหลือ แบSงปdนขBอมูล 
ความรูB เห็นอกเห็นใจ ไมSเอารัดเอาเปรียบกัน ปlยวาจา สื่อสารกันดBวยถBอยคําเป1นมิตร ไมSเป1นไปเพ่ือ
ความขัดแยBง อัตถจริยา การบําเพ็ญตนเป1นประโยชน$ตSอเนื่อง สมานัตตตา การทําตนเสมอตBนเสมอ
ปลาย ประมวลเป1นแผนภาพไดBดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
จากการวิจัยพบวSาวิธีการพัฒนาองค$ประกอบสมรรถนะหลักของเทศบาลท้ัง ๕ ดBาน คือ 

๑. การมุSงผลสัมฤทธิ์ ๒. การยึดม่ันในความถูกตBองชอบธรรม และจริยธรรม ๓. เขBาใจในองค$กรและ
ระบบงาน ๔. การบริการท่ีดี ๕. การทํางานเป1นทีม เทศบาลมีการพัฒนาสมรรถนะดBวยวิธีการ
หลากหลาย เม่ือนําหลักภาวนา ๔ มาเปรียบเทียบ พบวSาวิธีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเทศบาลนั้น 
สอดคลBองกับแนวทางในภาวนา ๔ อยSางเห็นไดBชัดเจน เพียงแตSเทศบาลอาจจะไมSทราบวSาเป1น
แนวทางตามหลักภาวนา ๔ ซ่ึงสรุปวSา การพัฒนาสมรรถนะหลักท้ัง ๕ ดBาน หากนําหลักภาวนา ๔ ไป

การทํางานเปBน
ทีมตามหลัก
พุทธธรรม 

         ๑.กายภาวนา 

การพัฒนาสภาพแวดล�อม 

-หัวหนBาทีมตBองช้ีแจงใหBทราบถึง
บทบาทหนBาท่ี  
-กระตุBนเตือนใหBตระหนักเห็น
ความสําเร็จของทีมวSามีผลดีตSอตนเอง 
ตSอทีม และตSอองค$กร 

            ๒.ศีลภาวนา 

ปรับปรุงระเบียบ คําสั่ง กฎเกณฑ�  
-การดําเนินการแบบไมSเป1นทางการ  
-การติดตามประเมินผลการทํางานทีม  
-การแบSงงานการทํา  
-ต้ังเกณฑ$ หรือตัวช้ีวัดการทํางาน 

          ๓.จิตตภาวนา 
สร�างอุดมคติ จิตสํานึก 

-สรBาง ปรัชญาและคSานิยมการทํางาน  
-จัดกิจกรรมสัมพันธ$แขSงขันกีฬา 

การสร�างแรงจูงใจ  
-สSงเสริมใหBแรงจูงใจ ยกยSอง มอบเกียรติ
บัตร ใหBรางวัลแกSทีมดีเดSน ทีมก็ใหB
รางวัลแกSสมาชิกดีเดSน 

           ๔.ป?ญญาภาวนา 
พัฒนาความรู� ทักษะ ความชํานาญ 

การอบรมแบบวอคแรลล่ี การระดมความคิด 
การเวียนงาน การสลับกันทํางาน การ
แลกเปล่ียนเรียนรูB การศึกษาดูงาน การสัมมนา  
การประยุกต�หลักธรรม สังคหวัตถุ ๔    
การมีส)วนร)วม  -เปlดโอกาสใหBแสดง

ความคิดอยSางอิสระ ใหBประเมินกันเอง ทุกฝbาย  
มีสSวนรSวม 

แผนภาพท่ี ๔.๕  แสดงวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ดBานการทํางานเป1นทีม 
         ตามหลักพุทธธรรม 
 



 
๑๕๑ 

สนับสนุนสSงเสริม จะทําใหBเกิดสมรรถนะหลักท่ีเขBมแข็งมากยิ่งข้ึน โดยผูBวิจัยไดBสังเคราะห$นําหลัก
ภาวนา ๔ บางขBอเชื่อมโยง สนับสนุนสมรรถนะ ๕ ดBานไดBดังนี้คือ 

๑. ด�านการมุ)งผลสัมฤทธิ์ตามหลักพุทธธรรม 
ตBองเนBนสSงเสริมพัฒนาดBานกายภาวนาเป1นกรณีพิเศษ เนBนสSงเสริมปรับปรุงพัฒนา

สภาพแวดลBอมท่ีทํางาน ระบบการทํางานใหBเอ้ือตSอการทํางานของบุคลากร สSงเสริมใหBบุคลากรมี
สุขภาพท่ีดี เพราะสมรรถนะท่ีดีจะดํารงอยูSไดBในรSางกายแข็งแรงสมบูรณ$เทSานั้น และท่ีสําคัญสSงเสริม
ใหBบุคลากรไดBนําหลักปธาน ๔ กับหลักอิทธิบาท ๔ ไปประยุกต$ใชBในการทํางาน จะเป1นการสนับสนุน
ใหBสมรรถนะการมุSงผลสัมฤทธิ์เขBมแข็งมากยิ่งข้ึน 

๒. ด�านการยึดม่ันความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม 
ตBองเนBนสSงเสริมพัฒนาดBานศีลภาวนาเป1นกรณีพิเศษ เนBนสSงเสริมใหBบุคลากรเทศบาลทุก

คน ทุกระดับมีความซ่ือสัตย$สุจริต ความรูBสึกผิดชอบชั่วดี มีมโนธรรม มีหิริ โอตตัปปะ รักษาศีล ๕ 
ประพฤติตนตามระเบียบ คําสั่ง จรรยาบรรณของขBาราชการอยSางเครSงครัด และมีเกณฑ$ชี้วัด
พฤติกรรมดBานจริยธรรม ความชอบธรรม เป1นเครื่องกํากับอีกชั้นหนึ่งในการเลื่อนตําแหนSงงาน      
การพัฒนาสมรรถนะตBองพัฒนาความรูBดBวยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาดBวยการเสริมใหBเขBาวัด      
เขBาฝjกอบรมปฏิบัติธรรมฟdงเทศน$ ฟdงธรรมบรรยาย สนทนากับพระภิกษุผูBเชี่ยวชาญ ปฏิบัติกรรมฐาน   

๓. ด�านความเข�าใจในองค�กรและระบบงานตามหลักพุทธธรรม 
ตBองเนBนสSงเสริมพัฒนาดBานปdญญาภาวนาเป1นกรณีพิเศษ เพ่ิมพูนพัฒนาความรูB       

ความเขBาใจ ทักษะ ความเชี่ยวชาญดBวยการศึกษา อบรม สรBางแรงจูงใจใหBบุคลากรรักการเรียนรูB และ
จัดทําองค$ความรูBใหBเป1นระบบ ทําใหBเทศบาลเป1นองค$กรแหSงการเรียนรูBตลอดเวลา 

๔. ด�านบริการเปBนเลิศตามหลักพุทธธรรม 
ตBองเนBนสSงเสริมพัฒนาดBานจิตตภาวนาใหBมากเป1นกรณีพิเศษ โดยเนBนฝjกฝนอบรม 

ปลูกฝdงใหBบุคลากรมีจิตวิญญาณพระโพธิสัตว$ มีจิตสาธารณะ มีอุดมคติ มีปรัชญาในการทํางาน ซ่ึงเป1น
หัวใจของขBาราชการเทศบาล โดยการใหBบริการเสมอภาคเทSาเทียมกัน ปราศจากอคติลําเอียง ไมSเลือก
ท่ีรังมักท่ีชัง บุคลากรเทศบาลควรไดBรับการสSงเสริมใหBแรงจูงใจ และนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
คือสังหวัตถุ ๔ และพรหมวิหาร ๔ โดยเฉพาะความเมตตา ความกรุณาตSอผูBมารับบริการประยุกต$ใชBใน
การปฏิบัติงาน นําพาบุคลากรไดBมีโอกาสศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และประพฤติปฏิบัติ
ธรรม เพ่ือจะไดBเกิดความซาบซ้ึง จิตใจอSอนโยน เกิดเมตตา เกิดจิตสาธารณะ และนําหลักธรรมอ่ืนๆ
มาใชBในการทํางาน และเป1นการสนับสนุนสSงเสริมใหBมีจิตสาธารณะเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  

๕. ด�านการทํางานเปBนทีมตามหลักพุทธธรรม 
ตBองเนBนพัฒนาดBานปdญญาภาวนาเป1นกรณีพิเศษมากท่ีสุด ใหBความสําคัญกับการพัฒนา

ความรูB  ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ดBวยการอบรมแบบวอคแรลลี่  ระดมความคิด การเวียนงาน           
การสลับกันทํางาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูB การศึกษาดูงาน มีกิจกรรมสัมพันธ$ท่ีกSอใหBเกิดความรักกลม
เกลียวสมัครสมานสามัคคีกันในองค$กร ตลอดถึงการเปlดใหBมีสSวนรSวมจากสมาชิก ใหBแสดงความคิด



 
๑๕๒ 

อยSางอิสระมีเหตุผล ปฏิบัติไดB เพ่ือใหBเกิดการยอมรับ ใหBมีการประเมินการทํางานกันในทีม และท่ี
สําคัญอีกอยSางคือการประยุกต$หลักธรรม สังคหวัตถุ ๔ ดBวยการมีทาน แบSงปdนกันในเรื่องตSางๆ 
ชSวยเหลือ แบSงปdนขBอมูล ความรูB เห็นอกเห็นใจ ไมSเอารัดเอาเปรียบกัน ปlยวาจา สื่อสารกันดBวยถBอยคํา
เป1นมิตร ไมSเป1นไปเพ่ือความขัดแยBง อัตถจริยา การบําเพ็ญตนเป1นประโยชน$ตSอเนื่อง สมานัตตตา    
การทําตนเสมอตBนเสมอปลาย 
 
ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงการบูรณาการหลักภาวนา ๔ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะหลัก ๕ ดBาน 

สมรรถนะหลัก ๕ ด�าน  
หลักภาวนา ๔  

ท่ีเน�นเพ่ือนําไปพัฒนาสมรรถนะ 
๑. ดBานการมุSงผลสัมฤทธิ์          กายภาวนา 
๒. ดBานการยึดม่ันความถูกตBองชอบธรรมและจริยธรรม          ศีลภาวนา 
๓. ดBานความเขBาใจในองค$กรและระบบงาน          ปdญญาภาวนา 
๔. ดBานบริการเป1นเลิศ          จิตตภาวนา 
๕. ดBานการทํางานเป1นทีม          ปdญญาภาวนา 

 
๖. สมรรถนะหลักอ่ืนๆท่ีมีความสําคัญและมีความจําเปBนอย)างย่ิง ในภาวการณ�

ป?จจุบันรวมท้ังอนาคต 

สมรรถนะดBานการสื่อสารภาษาตSางประเทศ สมรรถนะดBานการคิดวิเคราะห$แบบองค$รวม 

สมรรถนะดBานการสรBางนวัตกรรม สมรรถนะดBานเทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะดBานทักษะความ
ชํานาญ สมรรถนะดBานการเรียนรูBและใชBเทคโนโลยีสมัยใหมS สมรรถนะดBานจิตอาสา สมรรถนะดBาน
เนตเวิร$กและระบบอินเตอร$เน็ต สมรรถนะดBานกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง สมรรถนะดBานการเป1นบุคคล
แหSงการเรียนรูB สมรรถนะดBานการเรียนรูBระบบงาน สมรรถนะดBานการติดตามขBอมูลขSาวสารใหBทันตSอ
เหตุการณ$ สมรรถนะทักษะการคิดเชิงบวก สมรรถนะทักษะการเป1นผูBนํา สมรรถนะดBานการยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลง สมรรถนะดBานทักษะการควBาควBาขBอมูล สมรรถนะดBานการทํางานหลายอยSางใน
คราวเดียว สมรรถนะดBานความคิดริเริ่มสรBางสรรค$ สมรรถนะดBานบุคลิกภาพ สมรรถนะดBานการมี
จิตสํานึกในหนBาท่ี สมรรถนะการประยุกต$หลักพุทธธรรมในการทํางาน   

 

ประเด็นสําคัญ การพัฒนาสมรรถนะหลักอ่ืนๆท่ีมีความสําคัญและมีความจําเปBนอย)าง
ย่ิง ในภาวการณ�ป?จจุบันรวมท้ังอนาคต 

สมรรถนะดBานคุณธรรม และจริยธรรม ไมSยึดผลประโยชน$ตนเอง ใหBนึกถึงสSวนรวมใหB
มากท่ีสุด ถBามีตัณหาจะเป1นบSอเกิดของความโลภความอยาก ตัวท่ีกระตุBนใหBเกิดตัณหาคือความไมSมี 
จะเก่ียวพันกัน หลักพระพุทธศาสนานี้ทันสมัยทุกยุคทุกสมัย ทุกสถานท่ี สมรรถนะการนําหลัก



 
๑๕๓ 

พระพุทธศาสนามาปรับใชBในชีวิตและการทํางานเป1นสิ่งสําคัญ การเสียสละสําคัญมาก ถึงแมBไมSเกSง  
แตSถBามีความเสียสละเพ่ือองค$กร ความรูBสามารถพัฒนาไดB๑๓๐  

สรBางความดีความเกSงใหBกับตนเอง และองค$กร สรBางความดีนั่นก็หมายถึงวSา หากไมSมี
ความดีการพัฒนาจะไมSยั่งยืน และก็จะมีปdญหาในระยะยาว เพราะนั้นหนึ่งตBองสรBางความดี ดีท่ีวSานี้
คือมีศีลธรรม มีคุณธรรมกํากับในการดําเนินงาน๑๓๑

 

สมรรถนะดBานภาษาถือวSาสําคัญมาก โดยเฉพาะอังกฤษ เป1นภาษามาตรฐานไปไดBท่ัวโลก 
เพราะวSาบุคลากรมีขBอดBอยตBองพัฒนาภาษาอังกฤษ ถBาเป1นท่ีนี่ตBองการจะใหBเนBนภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาพมSา๑๓๒ เกSงภาษาตSางประเทศในยุคนี้เป1นเรื่องจําเป1น๑๓๓   

สมรรถนะหลักท่ีสําคัญคือ การรูBวิถีชีวิตของชาวบBาน ปdญหาของชาวบBาน องค$กรปกครอง
สSวนทBองถ่ิน ตBองเปlดตัวออกมาดูเรื่องปdญหามากข้ึน ทําอยSางไรจะทําใหBคนท่ีอยูSในเทศบาลกินดีอยูSดี 
ชาวบBานเดือดรBอน เลือกนายกมาก็อยากใหBนายกเป1นตัวแทนชSวยแกBปdญหา นายกก็เป1นคนในพ้ืนท่ีก็
ตBองทราบปdญหาความตBองการชาวบBาน จะตBองนําเอาปdญหาและความตBองการของชาวบBาน มาเป1น
เป]าหมายในการทํางาน บริการสาธารณะก็ทําไป แตSใหBขยับมาเรื่องปdญหาสังคม วิถีชีวิตการอยูSการกิน 
ตรงนี้เป1นบริบทท่ีตBองแบกรับและเป1นหนBาท่ี๑๓๔  

สมรรถนะภาษาดBานการสื่อสารเป1นเรื่องสําคัญ จะมีหลายครั้งชาวตSางชาติเขBามาท่ีนี่ 
เพราะวSาเปlดใชBอินเตอร$เน็ตตําบล ฝรั่งเห็นป]ายก็เขBามา สSวนภาษาจีนในอนาคตก็มีความจําเป1น 
เพราะคนจีนเขBามามาก ภาษาตSางประเทศท่ีตBองไดBรับการสนับสนุนก็มีภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาพมSา๑๓๕   

สมรรถนะท่ีจําเป1นคือ สมรรถนะดBานภาษาตSางประเทศ เคยมีชาวตSางประเทศเขBามา
ติดตSอ พนักงานเจBาหนBาท่ีไมSสามารถสื่อสารไดB ตBองพัฒนาสมรรถนะดBานภาษาอังกฤษเป1นหลักกSอน    
รองลงมาก็ใชBภาษาพมSา ในพ้ืนท่ีเทศบาลมีท้ังชาวพมSา ชาวจีน ภาษาเหลSานนี้จําเป1นใชBเวลาออกหนSวย 
ใชBป]าย ใชBการประชาสัมพันธ$ ตBองใชBภาษาพมSาดBวย ตBองใชBวิธีการอบรมเป1นคอร$ส ถือเป1นเง่ือนไขหนึ่ง
                                                           

๑๓๐ สัมภาษณ$ นางสาวณชิตา ตันตาละ, นักทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเวียง
พางคํา อําเภอแมSสาย เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๑๓๑ สัมภาษณ$ พระมหาทวี มหาปุsฺโs, ผศ. ดร., ผูBอํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๓๒ สัมภาษณ$ นางสาวณชิตา ตันตาละ, นักทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเวียง
พางคํา อําเภอแมSสาย เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๑๓๓ สัมภาษณ$ พระมหาทวี มหาปุsฺโs, ผศ. ดร., ผูBอํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๓๔ สัมภาษณ$ นายจรินทร$ จักกะพาก, อธิบดีกรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย,     
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๑๓๕ สัมภาษณ$ นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม, รองนายกเทศมนตรีเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด
เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๕๔ 

ของการพิจารณาประเมินเลื่อนข้ันตําแหนSงหรือโบนัสดีกวSา จะทําความกระตือรือรBนมากกวSา         
เอาเง่ือนไขของการเรียนภาษา เป1นเง่ือนไขของการเลื่อนข้ันตําแหนSง และเงินเดือน ตBองมีการวัดผล
และทดสอบเป1นระบบ ตBองมีการเรียนแบบจริงจัง จัดเป1นระยะยาวเป1นเดือนไปเลย๑๓๖  

สมรรถนะการคิดวิเคราะห$แบบองค$รวม เก่ียวกับบริบทของทBองถ่ิน การท่ีเห็นสิ่งตSางๆใน
บริบทรอบๆทBองถ่ิน ระดับทBองถ่ินท่ีอ่ืนก็ดี ภาคประเทศ หรือระดับโลก ถBามีความรูB นํามาคิดวิเคราะห$
จุดดี จุดเดSน จุดตSาง คิดวิเคราะห$เก่ียวกับขBอมูล๑๓๗  

สมรรถนะการนําหลักธรรมมาประยุกต$ใชBในการทํางาน เป1นหัวใจสําคัญมากในปdจจุบัน 
นอกจากนั้นก็มีสมรรถนะดBานการนําเทคโนโลยีใหมSๆมาใชB สมรรถนะดBานภาษาตSางประเทศ 
สมรรถนะเฉพาะสSวนงาน ซ่ึงตBองการทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดBาน ตBองสSงเสริมกันอยูS
เรื่อยๆ๑๓๘

 

สมรรถนะการสรBางนวัตกรรม ความคิดในการพัฒนาอะไรใหมSๆ๑๓๙ ในยุคสมัยปdจจุบัน 
ตBองเนBนในเรื่องของการแสวงหาความรูBเพ่ิมเติม ในเรื่องของการพัฒนาความรูB ดBานนวัตกรรม คือเป1น
ผูBท่ีแสวงหาความรูBอยSางตSอเนื่อง๑๔๐ สมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศ โลกไดBเปลี่ยนแปลงไปอยSาง
รวดเร็ว เพราะฉะนั้นจะตBองพัฒนาบุคลากรใหBกBาวทันตSอเทคโนโลยีสารสนเทศใหBอยSางเร็วเลย๑๔๑  

สมรรถนะหลักท่ีจําเป1นในยุคปdจจุบัน คือ ๑.เพ่ิมทักษะความรูBความสามารถ ดBวยการ
เรียนรูB การสัมมนา ๒. เรียนรูBเทคโนโลยีใหมSๆท่ีทันสมัย และเป1นคนทันสมัย คลBายๆกับวSาเป1นคนท่ีใชB
สายตาวิสัยทัศน$ระดับโลก เป1นบุคคลท่ี Co international เป1นพวกหลักของสากล เป1นคนท่ีมี 
Global civilization วัฒนธรรมท่ีเป1นท่ียอมรับท่ีกําหนดโดยมติของ United nation เชSน human 
right เป1นตBน เพราะนั้นคือเป1นหลักการท่ีเป1นสากลท่ัวประเทศยอมรับ๑๔๒

  

                                                           

๑๓๖ สัมภาษณ$ นายสมคิด ปdญญานาย, ประชาชน เทศบางตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด
เชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๑๓๗ สัมภาษณ$ นายกิตติพงษ$ ชูประสิทธ์ิ, รองผูBอํานวยการสถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทBองถ่ิน 
กรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๓๘ สัมภาษณ$ ศาสตราจารย$พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย, ผูBอํานวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร$ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๓๙ สัมภาษณ$ นายกิตติพงษ$ ชูประสิทธ์ิ, รองผูBอํานวยการสถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทBองถ่ิน 
กรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๔๐ สัมภาษณ$ คุณฐิติมา ปุยอ~อต หัวหนBาฝbายวิชาการ สถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทBองถ่ิน   
กรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๔๑ สัมภาษณ$ นายวรรณศิลปv จีระกาศ, ปลัดเทศบาลตําบลแมSสาย อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย,     
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๑๔๒ สัมภาษณ$ ศาสตราจารย$ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผูBอํานวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร$นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



 
๑๕๕ 

สมรรถนะการใชBเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชBในการปฏิบัติงาน ตBองรSวมมือกันระหวSาง
ผูBปฏิบัติงานกับผูBบริหาร และมีสSวนรSวมจากประชาชนวSาดBานไหนท่ียังอSอน ดBานไหนตBองพัฒนา 
องค$กรตSางๆ ตBองมีกลไกในการสรBางคน ตBองสรBางความดี และความเกSง ถBาอยSางนั้นจะเป1นการพัฒนา
ท่ียั่งยืนท่ีสุด๑๔๓

 

เทคโนโลยีก็พัฒนาไมSมีสิ้นสุด ท่ีสําคัญอยSางยิ่งก็คือผูBใหBบริการตBองเรียนรูBตามวิทยากร
เหลSานั้น ตBองเรียนรูBเทคโนโลยี ระบบท้ังหลายจะอาศัยคอมพิวเตอร$มากข้ึน คอมพิวเตอร$ สําคัญท่ีสุด
ในแงSของการทํางาน อันนี้คือสิ่งสําคัญท่ีตBองพัฒนา อันท่ีสองคือ Service Mind การท่ีผูBคนท่ีมารับ
บริการเกิดความประทับใจนั้นก็คือ Success ก็คือความสําเร็จของงานท่ีทํา๑๔๔

 

สมรรถนะดBานจิตอาสา ทุกวันนี้สSวนใหญS คือทําตามหนBาท่ี ถBานอกเหนือหนBาท่ีก็ไมSคSอย
ทํา ตBองปลูกฝdงใหBรักองค$กร ตBองใชBหลักการปลูกฝdงต้ังแตSเด็กเล็ก คือ ใชBการศึกษา โยงไปท่ีการพัฒนา 
ถBามีจิตอาสาดBานอ่ืนๆก็นSาจะตามมา๑๔๕  

ทําอยSางไรท่ีจะใหBบุคลากรเจBาหนBาท่ีมีสํานึกท่ีดี เป1นขBาราชการท่ีดี เป1นลูกจBางท่ีดี       
การพัฒนาคนอยูSท่ีจิตสํานึกสําคัญท่ีสุด มีวิธีการนั้น ขอใหBจูงใจดBวยคําพูดท่ีดี ใชBวาทศิลปvพูดจาหวานหู     
มีศิลปะ๑๔๖ 

ควรสSงเสริมใหBมีสมรรถนะการเรียนรูBในเรื่องของเนตเวิร$ก เรื่องของระบบอินเตอร$เน็ต 
สมรรถนะทักษะความชํานาญ งานท่ีทําตBองมีการพัฒนาทักษะดBานนั้นๆเพ่ิมข้ึน ตBองเขBารับ           
การฝjกอบรม บุคลากรสายปฏิบัติสSวนใหญSจะไมSคSอยไดBเขBารับการฝjกอบรม สSวนใหญSก็จะใหBหัวหนBา
งานไปฝjกอบรมและนํามาถSายทอดใหBลูกนBอง แตSจะเป1นการดี ถBาหากใหBผูBปฏิบัติงานไปอบรมจะไดBเกิด 
ความกระตือรือรBนในการฝjกทักษะดBานนั้นๆเพ่ิมข้ึนจะมีมากข้ึน๑๔๗

 

ในการทํางานของเทศบาล มีอุปสรรคปdญหาหลายๆดBานพอสมควร ในเรื่ององค$กรหลัก 
เรื่องระเบียบ ขBอกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบขBอกฎหมายคSอนขBางบSอย สองมีกระบวนการท่ี
เรียกวSา กฎหมายจัดต้ังหรือระเบียบขององค$กร ออกมาไมSคSอยชัดเจนใน การปฏิบัติ ดังนั้นตBองการใหB

                                                           
๑๔๓ สัมภาษณ$ พระมหาทวี มหาปุsฺโs, ผศ. ดร., ผูBอํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๔ สัมภาษณ$ พระศากยวงศ$วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร., รองอธิการบดีฝbายกิจการตSางประเทศ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๕ สัมภาษณ$ นางสาวกฤตพร สุขสัก, นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เทศบาลตําบลแมSสาย 

แมSสาย จังหวัดเชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๖ สัมภาษณ$ นายไศลยนต$ ศรีสมุทร, นายกเทศบาลตําบลแมSสาย อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย,     

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๗ สัมภาษณ$ นางจุฑามาศ อุปรานุเคราะห$, ประชาชน  เทศบาลแมSเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหมS, ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙. 



 
๑๕๖ 

บุคลากรแมSน และเกSงในเรื่องของระเบียบ วินัย เรื่องการเงินท่ีจะตBองดําเนินการ พยายามใหBมี      
การอบรม สัมมนา ใหBองค$ความรูB และใหBหนSวยงานท่ีมีหนBาท่ีเก่ียวขBองไดBมาประชุมใหBความรูB๑๔๘

 

พัฒนาสมรรถนะสSวนงานเฉพาะบุคคล คือ ดBวยการท่ีเป1นองค$กรท่ีไมSไดBใหญSมาก ฉะนั้น
เวลาทําอะไรก็จะมีความรูBเฉพาะอยSางท่ีแบบไมSไดBจําเพาะเจาะจงลงไปมาก อยSางสSวนงานสาธารณสุข 
ก็จําเป1นจะตBองเพ่ิมสมรรถนะในสายงานแตSละสSวนงานใหBเพ่ิมมากข้ึน๑๔๙  

เจBาหนBาท่ีทุกคนใหBมี ๑.สมรรถนะการเป1นบุคคลแหSงการเรียนรูB พัฒนาตนเองอยูS
ตลอดเวลา ไมSตกยุคไมSตกสมัย ๒.ตBองมีทักษะทางดBานไอทีสําคัญมาก อยูSในโลกยุคดิจิตอลมีเดีย 
ประเทศไทย ๔.๐ ตBองใชBสื่อพวกนี้ในการติดตSอประสานงานตSางๆไดB ๓.มีทักษะดBานภาษาตSางประเทศ
เป1นอยSางดี จะทําใหBสามารถบริการประชาชนไดBเต็มท่ี ๔.วางตนเป1นขBาราชการตัวอยSาง ท้ังใน
การศึกษาหาความรูB การครองตน ครองคน ครองงาน การมีชีวิตท่ีโปรSงใส คนท่ีจะไปใหBบริการคนอ่ืน 
ตBองเป1นคนท่ีมีชีวิตท่ีสะอาด ตBองมีศิลปะในการครองตนใหBมีชีวิตท่ีสะอาด ประชาชนชาวบBานถึงจะ
เชื่อถือ๑๕๐

 

สมรรถนะการเรียนรูBระบบงานท่ีตBองจะมี๑๕๑ สมรรถนะดBานการติดตามขBอมูลขSาวสารใหB
ทันตSอเหตุการณ$ โดยจัดใหBมีกระบวนการนําขBอมูลขSาวสารใหมSๆมาลงแสดงในเว็บไซต$ของหนSวยงาน 
หรือวารสารของหนSวยงาน เป1นตBน๑๕๒

 

เพ่ิมสมรรถนะการนําเทคโนโลยีใหมSๆ มาใชB ยอมรับการเปลี่ยนแปลงระบบใหมSๆ ท่ีจะ
เขBามาสูSการทํางานเทศบาล สSวนสมรรถนะหลักดBานอ่ืนๆ ท่ีมองเห็นวSามีความสําคัญและจําเป1นคือ 
ทักษะการคิดเชิงบวก ทักษะการเป1นผูBนํา การใชBเทคโนโลยีสมัยใหมS การยอมรับความเปลี่ยนแปลง 
ทักษะการคBนควBาขBอมูล ทักษะการทํางานหลายอยSางในคราวเดียวกัน ความคิดริเริ่มสรBางสรรค$ ทักษะ
ดBานการใชBภาษาตSางประเทศ  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเพ่ือนบBาน ท่ีสําคัญคือสมรรถนะเชิงจิต
พิสัย การมีคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมในจิตใจ มีจิตสํานึก มีมโนธรรมในการทํางาน สSวนรูปแบบท่ีจะ
ใหBบุคลากรเกิดความรูB ทักษะ ความเชี่ยวชาญมีทัศนคติท่ีดีมีสมรรถนะเหลSานี้คือ จัดสSงบุคลากรท่ี

                                                           
๑๔๘ สัมภาษณ$ ดร.ธนวัฒน$ ยอดใจ, นายกเทศบาลเมืองแมSเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมS,        

๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๑๔๙ สัมภาษณ$ นางหทัยรัตน$ ตียเกษม, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลBอม เทศบาลเมืองแมSเหียะ 

จังหวัดเชียงใหมS, ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙. 
๑๕๐ สัมภาษณ$ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศูนย$วิปdสสนาสากลไรSเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕๑ สัมภาษณ$ นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม, รองนายกเทศมนตรีเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด

เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๑๕๒ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย  

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๕๗ 

รับผิดชอบเขBารับการอบรม จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดการความรูB สูSองค$กรแหSง
การเรียนรูB๑๕๓

 

๑.สมรรถนะทักษะในดBานเทคโนโลยีสารสนเทศ เนBนดBานการศึกษา ตอนนี้ไอทีเขBามามาก 
บางทีรูBอยูS แตSรูBไมSจริง เชSน อุปกรณ$สมาทคลาส สมาทบอร$ดอยSางนี้ตBองใชBเป1นระบบ ตBองใชBเป1น 
สมมติอุปกรณ$เหลSานี้มีศักยภาพในการทํางานไดBจริงๆ ๑๐๐ เปอร$เซ็นต$ แตSบุคลากรในสSวนงานรูBและ
นําอุปกรณ$เหลSานี้มาใชBเพียง ๑๐ เปอร$เซ็นต$ เป1นตBน ตBองรูBวSาอุปกรณ$สมาทคลาสนี้ทําอะไรไดBบBาง 
ความสามารถตรงนี้ ตBองมีการจัดการอบรมใชBสื่อเทคโนโลยีใหBเป1น ๒.สมรรถนะดBานการใชBภาษา    
เป1นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาพมSา แตSเนBนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป1นหลัก ๓.สมรรถนะ  
ความรับผิดชอบในงาน ๔. สมรรถนะดBานความคิดสรBางสรรค$  บางทีไมSไดBใชBความคิด ปgท่ีแลBวทําอะไร
มาปgนี้ก็ใชBของเดิม ไมSมีความคิดสรBางสรรค$ใหมSๆ ตBองมีจิตสํานึกรับผิดชอบ ใหBมีความคิดสรBางสรรค$ 
ตBองคิดตลอดเวลา ปgนี้ทําอยSางไร ปgหนBาก็ทําเหมือนเดิม ไมSปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีวิธีการคือตBองมา
นั่งคุยกัน ตBองบังคับ มีการประเมิน มีตัวชี้วัด๑๕๔

 

๑.สมรรถนะดBานการมีจิตสํานึกในหนBาท่ี ๒.สมรรถนะดBานคุณธรรมจริยธรรม มีความ
เสียสละเวลา เพ่ือจะทําประโยชน$ใหBกับสSวนรวม จะทําใหBคุณสมบัติเหลSานี้เกิด ก็ตBองยBอนไปในเรื่อง
ของการใชBวิธีการฝjกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แลBวก็สรBางแรงจูงใจ ถBาผSานการอบรมแลBวก็คาดวSาจะ
ทําใหBจิตสํานึกดีข้ึน ตBองมีหลักสูตร มีเนื้อหาท่ีเหมาะสม และวิทยากรท่ีมีคุณภาพในการบรรยาย      
ทํากิจกรรม๑๕๕

 

 

ตารางท่ี ๔.๑๒  แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะหลักท่ีมีความสําคัญและ 
                    มีความจําเป1นอยSางยิ่งในภาวการณ$ปdจจุบัน 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
สมรรถนะดBานการติดตามขBอมูลขSาวสารใหBทันตSอ
เหตุการณ$ 

๑ 
 

๒ 
 

สมรรถนะดBานการเรียนรูBระบบงาน ๑ ๑๕ 
สมรรถนะดBานการเป1นบุคคลแหSงการเรียนรูB ๑ ๕ 
สมรรถนะดBานกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ๑ ๑๖ 

                                                           

๑๕๓ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

๑๕๔ สัมภาษณ$ นายณรงค$ศักดิ์ เตือนใจ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

๑๕๕ สัมภาษณ$ นายกิตติธัช ชัยมงคล, ประชาชน เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 



 
๑๕๘ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
สมรรถนะดBานเนตเวิร$กและระบบอินเตอร$เน็ต ๑ ๒๘ 
สมรรถนะดBานการเรียนรูBและใชBเทคโนโลยีสมัยใหมS ๒ ๖, ๑๗ 
สมรรถนะดBานจิตอาสา จิตสาธารณะ ๒ ๓, ๒๕ 
สมรรถนะดBานการสื่อสารภาษาตSางประเทศ ๘ 

 
๔, ๕, ๗, ๑๓, ๑๕, ๑๗, ๒๐, 
๒๕ 

สมรรถนะดBานการคิดวิเคราะห$แบบองค$รวม ๑ ๑๑ 
สมรรถนะดBานการสรBางนวัตกรรม ๒ ๑๑, ๑๒ 
สมรรถนะดBานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖ ๔, ๕, ๗, ๑๓, ๑๗, ๑๘ 
สมรรถนะทักษะการคิดเชิงบวก ๑ ๑๗ 
สมรรถนะทักษะการเป1นผูBนํา ๑ ๑๗ 
สมรรถนะดBานการยอมรับความเปลี่ยนแปลง ๑ ๑๗ 
สมรรถนะดBานการมีจิตสํานึกในหนBาท่ี ๓ ๑๔, ๑๗, ๒๔ 
สมรรถนะดBานการประยุกต$หลักพุทธธรรมในการ
ทํางาน   

๔ 
 

๔, ๗, ๑๗, ๒๐ 
 

สมรรถนะดBานคุณธรรมจริยธรรม ๑ ๒๔ 
 

สรุปสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลดBานอ่ืนๆท่ีมีความสําคัญและมีความจําเป1นใน
ภาวการณ$ปdจจุบันรวมท้ังอนาคตนี้มีจํานวน ๒๒ สมรรถนะดังนี้ ๑.สมรรถนะดBานการสื่อสาร
ภาษาตSางประเทศ ๒.สมรรถนะดBานการคิดวิเคราะห$แบบองค$รวม ๓.สมรรถนะดBานการสรBาง
นวัตกรรม ๔.สมรรถนะดBานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕.สมรรถนะดBานทักษะความชํานาญ ๖.สมรรถนะ
ดBานการเรียนรูBและใชBเทคโนโลยีสมัยใหมS ๗.สมรรถนะดBานจิตอาสา ๘.สมรรถนะดBานเนตเวิร$กและ
ระบบอินเตอร$เน็ต ๙.สมรรถนะดBานกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ๑๐.สมรรถนะดBานการเป1นบุคคลแหSง
การเรียนรูB ๑๑.สมรรถนะดBานการเรียนรูBระบบงาน ๑๒.สมรรถนะดBานการติดตามขBอมูลขSาวสารใหBทัน
ตSอเหตุการณ$ ๑๓.สมรรถนะทักษะการคิดเชิงบวก ๑๔.สมรรถนะทักษะการเป1นผูBนํา ๑๕.สมรรถนะ
ดBานการยอมรับความเปลี่ยนแปลง ๑๖.สมรรถนะดBานทักษะการควBาควBาขBอมูล ๑๗.สมรรถนะดBาน
การทํางานหลายอยSางในคราวเดียว ๑๘.สมรรถนะดBานความคิดริเริ่มสรBางสรรค$ ๒๐.สมรรถนะดBาน
บุคลิกภาพ ๒๑.สมรรถนะดBานการมีจิตสํานึกในหนBาท่ี ๒๒.สมรรถนะการประยุกต$หลักพุทธธรรมใน
การทํางาน   

 

ตารางท่ี ๔.๑๒  แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะหลักท่ีมีความสําคัญและ 
                    มีความจําเป1นอยSางยิ่งในภาวการณ$ปdจจุบัน (ตSอ) 
 



 
๑๕๙ 

สมรรถนะหลักท้ังหมดท่ีกลSาวมาขBางตBนนี้ จัดวSาเป1นสมรรถนะท่ีมีความเป1นปdจจุบันมาก
ท่ีสุด ซ่ึงประมวลจากผูBทรงคุณวุฒิจากหนSวยงานเทศบาล ท่ีมีความดีเดSนไดBรับรางวัลจากสถาบัน
พระปกเกลBาและหนSวยงานสําคัญๆของประเทศ จากนักวิชาการดBานรัฐประศาสนศาสตร$ ดBานองค$กร
ปกครองสSวนทBองถ่ิน นักวิชาการดBานพระพุทธศาสนา หากเทศบาลนําไปใชB เนBนใหBบุคลากรไดBฝjกฝน
พัฒนาตนเองดBวยวิธีการตSางๆใหBมีสมรรถนะเหลSานี้ก็จะทําใหBเกิดความกBาวหนBาในเทศบาลไดB 

 

๔.๒ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค�ข�อที่ ๒ องค�ประกอบพุทธธรรมในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรเทศบาล   

จากการสัมภาษณ$ผูBทรงคุณวุฒิท่ีไดBใหBความเห็นถึงองค$ประกอบพุทธธรรมท่ีเห็นวSาควร
นําไปใชBในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเทศบาล ไดBแกS กรรมฐาน ๒ สิกขา ๓ มหาสติปdฎฐาน ๔ 
ภาวนา ๔ พละ ๕ ปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ อริยสัจ ๔ ศีล ๕ มรรค ๘ หลัก
มงคล สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ หลักกาลามสูตร หลักความอดทน หลักความกตัญsู 

 

ประเด็นสําคัญเก่ียวกับองค�ประกอบพุทธธรรมในการพัฒนาเพ่ิมพูนสมรรถนะ 

ในหลักพระพุทธศาสนามีหลักการอยูSแลBวสําหรับการพัฒนาบุคลากร พูดถึงกายภาวนา 
ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปdญญาภาวนา นี่เป1นหลักการดีท่ีสุดแลBว ในหลักของการพัฒนา๑๕๖ หลักธรรม
ท่ีนําเสนอในงานวิจัยนี้ครอบคลุมหมดเลย สรุปก็คือใชBหลักภาวนา ๔ คือถBามีท้ังหมดนี้ ก็ถือวSาเป1น
การพัฒนาสมรรถนะท่ีสมบูรณ$แบบ๑๕๗เนBนหลักการทําความดี การทํางานในหนBาท่ี ความรับผิดชอบ 
การแบSงปdน การชSวยเหลือเพ่ือนรSวมงาน ความขยัน ความอดทน๑๕๘

  

มีฝรั่งคนหนึ่งเขียนหนังสือชื่อ It’s habit ซ่ึงเป1นหนังสือท่ีขายดีมากตีพิมพ$ไมSมากกวSา 
๔๐ ลBานเลSม เนื้อหาภายในเลSมของหนังสือ พูดถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย$ ๔ ดBาน ก็คือ ๑. Body 
๒. Heart ๓. Mind ๔. Spirit ท้ัง ๔ ดBานก็คือภาษาพระพุทธศาสนาก็คือ กาย เวทนา จิต ธรรม คําวSา
กายตีความในแงSของโลก เม่ือมีกายก็คือตBองการนั่งสบาย ความสะดวกสบาย การบริหารจัดการก็ตBอง
มีความสะดวกสบายในแงSของ การทํางาน สองก็คือเรื่องของหัวใจ เรียกวSา Heart หัวใจก็คือเวทนา 
ทุกคนมีความรูBสึก การพูดจา ตBองใชBปlยวาจาทํางานกับทุกคน ใหBนึกวSาคนทุกคนมีความรูBสึก ใหBรูBจัก
เอาใจเขามาใสSใจ อีกตัว Spirit ทุกคนจะทํางานสําเร็จตามเป]าหมาย เชSน เป]าหมายเทศบาลคือทําใหB

                                                           

๑๕๖ สัมภาษณ$ พระราชญาณกวี (สุวิทย$ ปlยวิชฺโช) , ผูBชSวยเจBาอาวาสวัดพระรามเกBากาญจนาภิเษก,      
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๑๕๗ สัมภาษณ$ นางหทัยรัตน$ ตียเกษม, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลBอม เทศบาลเมืองแมSเหียะ 
จังหวัดเชียงใหมS, ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙. 

๑๕๘ สัมภาษณ$ นายกิตติธัช ชัยมงคล, ประชาชน เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 



 
๑๖๐ 

ประชาชนท่ีมารับบริการใหBเกิดความสะดวกสบาย กลับไปดBวยความแชSมชื่น ก็คือ ๔ ดBาน แตSละดBาน
ในเรื่องของการพัฒนากาย ก็คือตBองการระบบเครื่องอุปโภคบริโภค ท้ังหลายในเรื่องของการติดตSอ
ประสานงาน เรื่องของเวทนาตัวนี้ก็คือความรูBสึก จะตBองนําเอาความรูBสึก ในเรื่องของความคิดก็
จะตBองดูวSาตBองเคารพในความคิดของทุกคน อันท่ีสี่ก็จะตBองรูBจักวSาทํางานตBองมีเป]าหมาย๑๕๙ 

หลักธรรมในการดําเนินชีวิตเบ้ืองตBน คือ ศีล ๕  พ้ืนฐานของการอยูSรSวมกันในสังคม, 

พรหมวิหาร ๔ หลักของเมตตา กรุณา ในการบริการประชาชน, สติ สัมปชัญญะ การปฏิบัติงานดBวย
ความมีสติรอบคอบ ตBองมีการทําสมาธิบBางโดยการนําของผูBบริหาร กSอนทํางานสัก ๕ นาที ทําเป1น
ประจํา ถBาผูBบริหารทําใหBดูรับรองผูBตามก็เอาดBวย มีผลดีตSอประสิทธิภาพการทํางาน, สSวนอิทธิบาท ๔ 
เป1นหลักทําใหBเกิดความกBาวหนBาในหนBาท่ีการงาน, สังคหวัตถุ ๔ หลักการประสานงาน การเขBาหาคน 
หลักมนุษยสัมพันธ$ ควรจะไดBมีการสื่อสารใหBเขBาใจ๑๖๐

 

ในหลักธรรมทางพุทธศาสนา มีเป1นศีล ๕ เป1นเบ้ืองตBนท่ีทุกคนสามารถทําไดB มีครบอยูSใน
นั้นหมดแลBว สําหรับคนท่ีทํางาน ซ่ือสัตย$ สุจริต ไมSคดโกง ไมSกินเหลBาไมSเมายา ไมSผิดลูกผิดเมีย อยูSใน
ศีล ๕ อยSางเดียวใชBไดBหมด ก็ครบคลุมหมดแลBว๑๖๑  

เทศบาลควรนําหลักเหลSานี้มาประยุกต$คือ อิทธิบาท ๔ สัปปุริสธรรม ๗ สาราณียธรรม ๖ 
กรรมฐาน ๒ คือ สมถะกรรมฐาน และวิปdสสนากรรมฐาน หลักปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ๑๖๒ 

ศีล ๕ กับอริยสัจ ๔ เป1นพ้ืนฐานท่ีดีท่ีสุด ศีล ๕ ไมSไปเบียดเบียน ไมSไปฆSาสัตว$ตัดชีวิตใคร 
ไมSลักขโมยของใคร เห็นของคนอ่ืนเหมือนเป1นของเรา เอาใจเขามาใสSใจเรา เพราะนั้นทุกคนก็รักของๆ
ตนเอง ถBาคิดไดBอยSางนี้ก็ไมSคิดจะเบียดเบียนใคร แลBวก็อยูSในศีลในธรรม ไมSประพฤตินอกใจคูSรักตนเอง 
ไมSพูดโกหกไมSดื่มสุราของเมา อริยสัจ ๔ รูBสิ่งท่ีตBองการจะแกBไขปdญหา ทําใหBรูBจักตนเอง เป1นหลักพินิจ
พิเคราะห$ดBวยเหตุผล๑๖๓ 

                                                           
๑๕๙ สัมภาษณ$ พระศากยวงศ$วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร., รองอธิการบดีฝbายกิจการตSางประเทศ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๐ สัมภาษณ$ รองศาสตราจารย$ นงลักษณ$ สิงหวัฒนะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร$ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร$, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๑ สัมภาษณ$ นายณรงค$ศักดิ์ เตือนใจ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๙. 
๑๖๒ สัมภาษณ$ ศาสตราจารย$พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย, ผูBอํานวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง

สังคมศาสตร$ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๖๓ สัมภาษณ$ นายจรินทร$ จักกะพาก, อธิบดีกรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย,     

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 
๑๖๑ 

ใหBนําฉันทะ คือความต้ังใจ ความพอใจ หลักอิทธิบาท ๔ มาใชB ถBาไมSมีความต้ังใจก็
เหมือนกับลBมเหลว เหมือนกับไมSถึงจุดมุSงหมาย ไมSถึงเป]าหมาย ทําไดBแตSไมSถึงเป]าหมาย อีกอยSางคือ 
หลักการฝjกสมาธิ ขันติ ความอดทน อดกลั้น ก็สามารถนํามาบูรณาการไดB๑๖๔  

อิทธิบาท ๔  ใหBมีการเอาใจใสS จิตตะ วิมังสา หม่ันเพียร ปลูกฝdงความกตัญsูตSอวัด 
ชุมชน แนะนําวSาถBาเป1นวันพระใหญS ถBาเป1นวันหยุดตBองไปวัด จะไดBซึมซับในเรื่องพระพุทธศาสนา 
อยSางนBอยมาทํางานกับพ่ีนBองประชาชน เป1นพนักงานเทศบาล วันพระใหญS วันเขBาพรรษา ออกพรรษา 
ไมSเคยไปวัดนี่ไมSไดBเลย๑๖๕

 

ธรรมะสําหรับการปฏิบัติงาน คือ ๑.ฉันทะ ความรักงาน พอใจกับงานท่ีทํา ๒.วิริยะ 
ความพากเพียร ขยันหม่ันเพียรกับงาน ๓.จิตตะ ความเอาใจใส รับผิดชอบงาน ๔.วิมังสา ความพินิจ
พิเคราะห$ ในการทํางานดBวยปdญญา๑๖๖  

เสนอไวB ๔ หลักธรรม คือ (๑) ตBองมีหลัก ๔ ประการคือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา   
(๒)ตBองมีพละธรรม ๕ มีศรัทธา เป1นตBน (๓) ตBองมีปธาน ๔ คือความเพียร (๔) ใชBไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ ปdญญา ศีลในท่ีนี้ใหBถอดรหัสออกเป1นเรื่องของการดําเนินชีวิตเคารพกฎเกณฑ$มารยาท หรือตาม
แนวหลักสังคม สมาธิขอถอดรหัสเป1นเรื่องการต้ังใจ การทุSมเทการแนSวแนS การปฏิบัติหนBาท่ีใหBประสบ
ความสําเร็จ สSวนปdญญาขอถอดรหัสเป1นการเขBาใจรอบรูBถึงสถานการณ$ปdจจุบันรอบๆตัวเอง ครอบครัว 
หมูSบBาน ประเทศชาติ และโลก๑๖๗  

รับราชการทํางานมา ก็ไดBรับการสั่งสอนหรืออบรมทางดBานศาสนามาโดยตลอด ใหBต้ังม่ัน
อยูSในเรื่องของอริยสัจ ๔, สังคหวัตถุ ๔ เรื่องของการบําเพ็ญตนเป1นพุทธมามากะท่ีเอามาใชBกัน ก็นํา
หลักพุทธศาสนามายึดเหนี่ยว และก็มีการอบรม มีการประชุมก็จะบอกแนวทางตSางๆใหBบุคลากรไดBรับ
ทราบ หลักพรหมวิหาร ๔ แปลวSา ธรรมของพรหม หรือของทSานผูBเป1นใหญS พรหมวิหารเป1นหลักธรรม
สําหรับทุกคน เป1นหลักธรรมประจําใจท่ีจะชSวยใหBดํารงชีวิตอยูSไดBอยSางประเสริฐและบริสุทธิ์ ไดBแกS 
เมตตา ความปรารถนาใหBผูBอ่ืนไดBรับสุข กรุณา ความปรารถนาใหBผูBอ่ืนพBนจากทุกข$ มุทิตา ความยินดี
เม่ือผูBอ่ืนไดBดี อุเบกขา การรูBจักวางเฉย๑๖๘ 

                                                           
๑๖๔ สัมภาษณ$ นางจุฑามาศ อุปรานุเคราะห$, ประชาชน  เทศบาลแมSเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหมS, ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙. 
๑๖๕ สัมภาษณ$ ดร.ธนวัฒน$ ยอดใจ, นายกเทศบาลเมืองแมSเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมS,         

๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๖ สัมภาษณ$ นางสาวชนัญชิตา อSอนน่ิม, ประชาชน เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย 

จังหวัดเชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๗ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย 

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๑๖๘ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๙. 



 
๑๖๒ 

ใชBหลักอิทธิบาท ๔ อริยสัจ ๔ หลักพรหมวิหาร ๔  เนBนหลักจิตอาสาในพรหมวิหาร๑๖๙ 
หลัก มรรค ๘ หลักเมตตาธรรม พรหมวิหาร ๔ แลBวแตSความเหมาะสมท่ีจะนํามาประยุกต$ใชBตามความ
ตBองการวSาจะเสริมสมรรถนะดBานใด จะตBองปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมพูนสมรรถนะหลักในดBานใด เพ่ือใหB
เกิดความเหมาะสมตามสถานการณ$ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยSางรวดเร็ว๑๗๐  

หลักท่ีสามารถใชBไดBดี คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ รูBเหตุ รูBผล รูBตน รูBประมาณ รูBกาล รูBสังคม 
รูBบุคคล นําเอามาวางเป1นหลักสูตร และก็พัฒนาตามนี้จะไดBสุดยอดเจBาหนBาท่ีเทศบาลข้ึนมาหนึ่งคน 
ครบหมดเลย คลุมท้ังหมด๑๗๑ 

หลักฆราวาสธรรม ๔ ประการ คือ ความอดทนอดกลั้นตSอพนักงานดBวยกันท่ีปฏิบัติงาน 
เวลาทํางานก็อาจจะมีความขัดแยBงอันเกิดจากการทํางาน การประสานงานกัน ความคิดในการทํางาน 
เรื่องสSวนตัว ควรใชBหลักขันติ ความอดทน สัจจะ ความซ่ือสัตย$ในการปฏิบัติงาน ความจริงใจตSอกัน 
ทําใหBหนSวยงานเกิดความสามัคคี ใชBดBานการปฏิบัติงานดBวย การใชBในการปฏิบัติตามระเบียบของ
องค$กร ทําใหBไมSไปสูSการทุจริต ทมะ คือความขSมใจ เม่ือไดBรับการกระทบกระท่ัง ก็ใชBความขSมใจตSอ
ตนเองตSอเพ่ือนรSวมงาน จาคะ คือ การใหBผูBรSวมงาน การใหBกันและกัน ใหBแกSประชาชนผูBมารับบริการ 
ใหBคําแนะนํา การใหBความรูB ไมSหวงความรูB แบSงปdนถSายทอด แนะนํา สอนงาน การใหBเกียรติ เป1นสิ่งท่ี
สําคัญมาก ถBาใชBหลักฆราวาสธรรม ยึดม่ันในการปฏิบัติงานจะทําใหBการทํางานราบรื่น ถูกตBอง      
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานยิ่งๆข้ึนไป๑๗๒ 

ปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปdญญา หรือไตรสิกขา ปฏิบัติศีล ๕  เพราะศีล ๕ หลักก็คือตBองมี
ปริยัติ และปฏิบัติ ตBองมีสมถะวิปdสสนาเขBามาฝjก เป1นบุคคลท่ีมีธรรมะ มีหิริ โอตตัปปะ เป1นโลกธรรม
ปกป]องคุBมครองโลก ไมSใหBคนทําชั่วอะไรตSางๆ นอกจากนั้นก็ใหBเป1นคนท่ีมีสายตากวBางไกล (จักขุมา) 
ยอมรับความแตกตSาง Unity University เอกภาพในความหลากหลาย ใหBใชBกาลามสูตรเพ่ิมเขBามา  
ไมSเป1นคนท่ีไมSเชื่ออะไรงSายๆ มีเหตุผล๑๗๓ 

หลักท่ีเอามาบูรณาการใชBเรียกวSาการปรับตัว ยืดหยุSนเก่ียวกับเพ่ือนรSวมงาน การทํางาน 
อาจจะไมSตรงตามระเบียบ มีการยืดหยุSน วิธีนี้ไมSไดBไมSถูก ก็ปรับไปอีกวิธีหนึ่ง การเขBาสังคม การไมSเห็น

                                                           
๑๖๙ สัมภาษณ$ พระมหาทวี มหาปุsฺโs, ผศ. ดร., ผูBอํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗๐ สัมภาษณ$ นายวิชัย บรรดาศักดิ์, นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,         

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๑ สัมภาษณ$ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศูนย$วิปdสสนาสากลไรSเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย,   ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๗๒ สัมภาษณ$ นายวิเชียร บุญมี เจBาพนักงานสํานักการชSาง การเงินและบัญชีชํานาญงาน เทศบาล

นครเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๑๗๓ สัมภาษณ$ ศาสตราจารย$ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผูBอํานวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร$นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



 
๑๖๓ 

แกSตัว หลักมนุษย$สัมพันธ$ในการทํางาน ไมSมุSงตัวเองเป1นใหญS ไมSฟdงใครแลBวไมSไดB ปรับนําเอา
ประชาธิปไตยมาใชB จะเอาความคิดตนเองเป1นใหญSไมSไดB ควรยอมรับฟdงความคิดเห็นของผูBอ่ืน๑๗๔ 

สรุปองค$ประกอบพุทธธรรมในการเพ่ิมพูนสมรรถนะหลักของเทศบาลตามท่ีผูBทรงคุณวุฒิ
ไดBใหBขBอมูลไวB ซ่ึงไดBแกS กรรมฐาน ๒ สิกขา ๓ มหาสติปdฎฐาน ๔ ภาวนา ๔ พละ ๕ ปธาน ๔ อิทธิบาท 
๔ สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ อริยสัจ ๔ ศีล ๕ มรรค ๘ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ หิริ 
โอตตัปปะ สาราณียธรรม ๖ อปริหานิยธรรม ๗ หลักกาลามสูตร ความอดทน ความกตัญsู 

พุทธธรรมดังกลSาวมาท้ังหมดนี้ ผูBบริหาร ขBาราชการ พนักงานเจBาหนBาท่ีบุคลากรใน
หนSวยงานเทศบาลควรตBองศึกษา นําไปถอดความ และสอดแทรกลงในปรัชญา วิสัยทัศน$องค$กร 
นโยบาย โครงการ กิจกรรมหลักสูตรการอบรม การศึกษา ทุกๆข้ันตอนกระบวนการทํางาน ใสSไวBใน
อุดมคติการทํางาน ก็เชื่อวSาจะทําใหBเกิดผลดีตSอสมรรถนะการทํางานของบุคลากรเทศบาลไดB 
โดยเฉพาะอยSางยิ่ง หลักมหาสติปdฎฐาน ๔ ซ่ึงไดBรับการเนBนย้ําจากผูBทรงคุณวุฒิวSา มีความสําคัญซ่ึงจะ
เกิดข้ึนไดBนั้น เทศบาลตBองมีการจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม ฝjกสมาธิภาวนา โดยการนําไปปฏิบัติ
ธรรมท่ีวัด หรือการฝjกสมาธิภาวนากSอนปฏิบัติหนBาท่ี ๑๐ นาที ซ่ึงผลแหSงการทําสมาธินี้จะมีผลานิสงส$
มาก ทําใหBบุคลากรเกิดสมาธิในการทํางาน มีสติรอบคอบ เกิดปdญญาในการแกBไขปdญหา มีอารมณ$นิ่ง
สงบเยือกเย็นสSงผลตSอพฤติกรรมไปในทางท่ีดี ซ่ึงมีผลการศึกษา มีงานวิจัยเป1นเครื่องพิสูจน$แลBววSาการ
ทําสมาธิมีผลดีดังกลSาว 

 
ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น องค$ประกอบพุทธธรรมในการพัฒนา   
                  เพ่ิมพูนสมรรถนะ 

  ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
กรรมฐาน ๒ ๒ ๖, ๗ 
สิกขา ๓ ๒ ๒, ๖ 
มหาสติปdฎฐาน ๔ ๒ ๓, ๙ 
ภาวนา ๔ ๒ ๑, ๒๑ 
พละ ๕ ๑ ๒ 
ปธาน ๔ ๑ ๒ 
อิทธิบาท ๔ ๗ ๒, ๔, ๗, ๙, ๑๖, ๒๔, ๒๘ 
สังคหวัตถุ ๔ ๔ ๙, ๑๗, ๒๐, ๒๔ 
พรหมวิหาร ๔ ๔ ๔, ๙, ๑๐, ๑๗ 

                                                           

๑๗๔ สัมภาษณ$ นางสาวณชิตา ตันตาละ, นักทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเวียง   
พางคํา อําเภอแมSสาย เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๖๔ 

  ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
อริยสัจ ๔ ๓ ๔, ๘, ๑๗ 
ศีล ๕ ๔ ๖, ๘, ๙, ๑๓ 
มรรค ๘ ๑ ๑๐ 
สัปปุริสธรรม ๗ ๒ ๕, ๗ 
ฆราวาสธรรม ๔ ๑ ๒๒ 
หลักกาลามสูตร ๑ ๖ 
หลักความอดทน ๑ ๒๘ 
หลักความกตัญsู ๑ ๑๖ 
หิริ โอตตัปปะ ๑ ๖ 
ปรโตโฆสะ  ๑ ๗ 
สาราณียธรรม ๑ ๗ 
อปริหานิยธรรม ๑ ๗ 

 
๔.๓ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค�ข�อที่ ๓ วิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร
เทศบาลในยุคโลกาภิวัตน�ตามหลักพุทธธรรม โดยใช�หลักภาวนา ๔ 

๑.ด�านกายภาวนา หมายถึง การฝjกฝนอบรม พัฒนาดBานกายภาพ สุขภาพพลานามัยใหB
ดี ไมSมีโรคเบียดเบียน มีความเป1นปกติสุข การปรับปรุงพัฒนาโครงสรBาง สภาพแวดลBอมองค$กร ระบบ
การทํางานของหนSวยงานใหBดีใหBทันสมัย สะดวกสบาย สัปปายะตSอการปฏิบัติงานในหนBาท่ี ประพฤติ
ตนท่ีดีใหBอยูSอยSางปลอดภัย มีความสุจริต เขBาใจในการเลือกคบคนในชีวิต และในการทํางาน การอยูS
ในถ่ินมีสิ่งแวดลBอมดี 

๑.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�เกิด พัฒนาด�านกายภาพ สุขภาพพลานามัย
ให�ดี ไม)มีโรคเบียดเบียน มีความเปBนปกติสุข การปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล�อมองค�กร ระบบการ
ทํางานของหน)วยงานให�ดีให�ทันสมัย สะดวกสบาย สัปปายะต)อการปฏิบัติงานในหน�าท่ี มีวิธีการ 
คือ การพัฒนาปรับปรุงโครงสรBาง ระบบการทํางาน สภาพแวดลBอมโดยรวมขององค$กรใหB
สะดวกสบาย สSงเสริมใหBมีสมรรถภาพรSางกายดี สSงเสริมใหBทํากิจกรรมเพ่ือสุขภาพดี กิจรรมการ
แขSงขันกีฬา ตรวจสุขภาพประจําปg ปรับปรุงสิ่งแวดลBอมในการทํางาน การปฏิบัติธรรมตามหลัก    
มหาสติปdฎฐาน ๔ รวมท้ังนําหลักไตรสิกขา มรรค ๘ ศีล ๕ มาประยุกต$ใชBในการทํางานและดําเนิน
ชีวิต  

 

ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น องค$ประกอบพุทธธรรมในการพัฒนา   
                  เพ่ิมพูนสมรรถนะ (ตSอ) 
 



 
๑๖๕ 

ประเด็นสําคัญด�านกายภาวนา ข�อ ๑.๑ ให�เกิดพัฒนาด�านกายภาพ ร)างกาย สุขภาพ
พลานามัยท่ีดี ไม)มีโรคเบียดเบียน มีความเปBนปกติสุข ปลอดภัย มีสภาพแวดล�อมการทํางานท่ีดี 

การพัฒนากายภาวนานั้น ไมSใชSเฉพาะในเรื่องของสุขภาพเทSานั้น แตSรวมท้ังโครงสรBาง
องค$กร โครงสรBางของเทศบาล กายภาพตรงนี้ไมSไดBหมายถึงกายในภาษาพระ ไมSใชSรSางกาย แตSเป1น
สภาพสิ่งแวดลBอมท้ังหมดของโครงสรBางของเทศบาลจะตBองพัฒนาโครงสรBางนั่นคือกายภาพ ไมSใชSวSา
จะตBองสุขภาพดี จะตBองรSางกายดี แข็งแรงดีเทSานั้น แตSหมายถึงเรื่องของโครงสรBางในเรื่องของ    
ความสะดวกสบายในเรื่องของการทํางาน ท่ีทุกคนจับตBองไดB ท่ีทุกคนจะตBองประสบ๑๗๕  

ถBาประชาชนยังทุกข$ยากลําบากตSอเนื่องๆ แสดงวSาเทศบาลนั้นแยS ถBาคนทุกข$มากแสดง
วSารัฐขาดทุน ถBาคนมีความสุข มีความสําเร็จมาก แสดงวSารัฐมีกําไร สุขทุกข$ของประชาชนเป1นผล
ประกอบการของรัฐ เทศบาลตBองเขBาใจปdญหาและความตBองการประชาชนอยSางแทBจริงและลึกซ้ึง 
ตBองทํางานแบบเชิงรุก จัดเวทีประชาคม จัดประชุมหมูSบBาน เดือนละครั้งสองครั้ง หมุนเวียนไปตาม
หมูSบBาน ลงพ้ืนท่ีเป1นการศึกษาจากสถานท่ีจริง ภาวะผูBของผูBบริหารนายกเทศมนตรีมีสSวนสําคัญ 
เพราะเป1นผูBคุมนโยบาย ตBองมีวิสัยทัศน$ ตBองศึกษาดูงาน แสวงหาความรูBอยูSเสมอไมSตSางจากพนักงาน 
ลูกนBอง ตBองรอบรูB อSอนนBอมท่ีจะรับฟdงสิ่งดีๆจากประชาชน ผูBบริหารและเจBาหนBาท่ีตBองศึกษาสภาพ
ความเป1นจริง๑๗๖  

สSงเสริมใหBเจBาหนBาท่ีมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง รูBจักออกกําลัง บริโภคอาหารท่ีถูกหลัก
โภชนาการ รูBจักใชBตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยSางมีสติ แลBวก็ใชBปdจจัยสี่ดBวยการพิจารณาถึงคุณคSาแทB
มากกวSาคุณคSาเทียม นี่ก็คือกายภาวนา๑๗๗ 

ถBาเป1นผูBบริหารตBองพาบุคลากรลูกนBองออกไปทํากิจกรรมท่ีดีๆ ไปปลูกตBนไมB ไปเก่ียวขBาว
กับชาวนา ไปทําความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ ไปเก็บกวาดขยะ เขBาวัดปฏิบัติธรรม ทําบุญใสSบาตร
ในเทศกาลสําคัญ ใหBเขBาวัดสมํ่าเสมอ อันนี้เป1นกายภาวนา เป1นจิตภาวนา เป1นปdญญาภาวนาไป
พรBอมๆกันดBวย คือเป1นการทําสิ่งท่ีดีๆ และไปเป1นกลุSม การพาไปในสถานท่ีดีทําในสิ่งท่ีดี ม่ันใจไดBเลย
วSาจะไดBรับในสิ่งท่ีดี๑๗๘  

การปรับปรุงสิ่งแวดลBอมในการทํางานเป1นเรื่องสําคัญ เชSน ความสะดวกสบาย       
ความปลอดโปรSง ทุกวันนี้เจอมลภาวะในหBองทํางานหลายอยSางเหมือนกัน ท้ังผงหมึก แสงไฟ เครื่อง
                                                           

๑๗๕ สัมภาษณ$ พระศากยวงศ$วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร., รองอธิการบดีฝbายกิจการตSางประเทศ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๗๖ สัมภาษณ$ พระราชญาณกวี (สุวิทย$ ปlยวิชฺโช), ผูBชSวยเจBาอาวาสวัดพระรามเกBากาญจนาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๑๗๗ สัมภาษณ$ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศูนย$วิปdสสนาสากลไรSเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๗๘ สัมภาษณ$ นายจรินทร$ จักกะพาก, อธิบดีกรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย,       
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 
๑๖๖ 

ถSายเอกสาร คนอยูSดBวยกันมากๆ อากาศก็ไมSคSอยถSายเท เปlดแอร$ก็อับ สภาพแวดลBอมในการทํางานมี
สSวนตBองปรับปรุง เพ่ือนรSวมงานก็มีสSวน การกินการด่ืมก็มีสSวน๑๗๙  

สภาพแวดลBอมขององค$กรเทศบาลท้ังหมดตBองไดBรับการดูแล พัฒนา สSงเสริม ปรับปรุงใหB
ดีไมSขาดตกบกพรSอง รวมถึงสมรรถภาพรSางกาย การอยูSดีกินดี สวัสดิการตBองไดBรับการสSงเสริมดูแลไมS
ขาดตกบกพรSอง๑๘๐ กระตุBนโดยการตรวจสุขภาพประจําปgใหBพนักงานทุกปg ตSอเนื่อง จัดโครงการออก
กําลังกาย ทานอาหารดี เพ่ือสุขภาพท่ีดี ท้ังกาย และใจหSางไกลสิ่งเสพติดท้ังปวง เป1นตBน๑๘๑

 

ทางเทศบาลสSงเสริมการเลSนกีฬาออกกําลังกาย แตSละหนSวยงานมีการจัดการแขSงขัน
ภายในหนSวยงาน ตอนเย็นมีหลักสูตรใหBเลSนโยคะ เลSนแอโรบิก ตอนเย็นทุกวันจันทร$-ศุกร$เพ่ือจะใหBมี
สมรรถภาพทางรSางกายไดBดีข้ึน มีนโยบายจะทําตอนนี้ปรับปรุงหBองสมุดในสํานักงาน หBองสมุด
ประชาชน กําลังจะสรBางฟlตเนตในหนSวยงาน สําหรับจะใหBบริการพนักงานและพรBอมท้ังประชาชนใน
เทศบาลไดBออกกําลังกาย ไดBผSอนคลายในการทํางาน ท่ีนี่มีโรงพยาบาลเทศบาลมีการตรวจอุจจาระ 
โรคไทฟอยด$ ใหBกับแมSครัวของโรงพยาบาล และมีบริการฉีดวัคซีนไขBหวัดใหญSแกSบุคลากร จัดโครงการ
เฝ]าระวังป]องกันโรคไมSติดตSอ กิจกรรมตรวจเบาหวานในวันเบาหวานโลก รณรงค$เรื่องอBวน งดสูบบุหรี่ 
งดด่ืมแอลกอฮอล$ เป1นประจําทุกปg๑๘๒

 

๑.จัดทําลานกีฬาในหนSวยงาน ๒.จัดทําโรงยิมใหBบุคลากรไดBใชBออกกําลังกาย ๓.จัดใหBมี
หนSวยแพทย$พยาบาลประจําหนSวยงานเพ่ือใหBบริการแกSบุคลากรในหนSวยงานอยูSตลอดเวลา ๔.จัดทํา
บัตรประกันคุณภาพสุขภาพใหBแกSบุคลากร ๕.จัดตารางตรวจสุขภาพใหBกับบุคลากรทุกๆ หกเดือนหรือ 
๑ ปg๑๘๓ 

การพัฒนากายภาวนา จะเป1นเรื่องการป]องกันดBานสุขภาพในการทํางานมากกวSา เชSน 
เรื่องของคนงานท่ีทํางานเก่ียวกับรถดูดโคลน เพราะวSาตBองลงไปในทSอ ตBองมีการป]องรSางกาย ป]องกัน
ตนเอง ใสSหนBากาก ตBองมีความรูBเบ้ืองตBนในการดูแลตนเอง๑๘๔  

                                                           

๑๗๙ สัมภาษณ$ นางสาวราตรี สุขมงคล, นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เทศบาลนครเชียงราย,     
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๑๘๐ สัมภาษณ$ ศาสตราจารย$พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย, ผูBอํานวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร$ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๘๑ สัมภาษณ$ นายวิชัย บรรดาศักดิ์, นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,           
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๘๒ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

๑๘๓ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย 
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๑๘๔ สัมภาษณ$ นางจุฑามาศ อุปรานุเคราะห$, ประชาชน  เทศบาลแมSเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมS, ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙. 



 
๑๖๗ 

มีการตรวจสุขภาพประจําปg ๆ ๒ ครั้ง แกSพนักงานทุกคน รวมท้ังมีสวัสดิการดBานสุขภาพ
แกSพนักงาน๑๘๕ ใหBมีความรูBความเขBาใจในเรื่องของสุขภาพอนามัย อันนี้ถBาขาดตกบกพรSองการทํางาน
ก็เป1นไปไมSไดB มีสมรรถนะดีแคSไหน มีความรูBความสามารถเพียงใดก็ตาม เป1นไปไมSไดBถBาไมSไดBพัฒนา
ดBานนี้ รSางกายดี จิตใจไมSปกติก็ไมSไดBเชSนกัน ฉะนั้นรSางกาย กับจิตใจตBองไดBรับการดูแลท้ังสองดBาน๑๘๖

 

ในการพัฒนาทางกายภาพ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ$ ตBองมีจิตใจท่ีดีกSอน มีคุณภาพจิตท่ี
ดี ก็สSงผลทําใหBกายภาพก็ดี จะทําใหBสุขภาพดีก็ตBองดูแลตนเองทุกดBาน การกิน การทํางาน การออก
กําลังกาย ไมSด่ืมสุรา ไมSสูบบุหรี่ ไมSประมาทในชีวิต สSงเสริมใหBออกกําลังกาย จัดกลุSมปd�นจักรยาน 
อยSางเทศบาลมีกลุSมอีโคไบท$ ทางเจBาหนBาท่ีจะรวมกลุSมกันปd�นจักรยานทุกเชBา ทุกเย็น รวมถึงชุมชนก็มี
กลุSมปd�นจักรยานแตSละเขตมีหลายกลุSมในเทศบาล เตBนแอโรบิก รําวงยBอนยุค รํากระบ่ี ผูBทรงอายุคน
แกSก็มีรําไทเก~ก มีเจBาหนBาท่ีสาธารณสุขของเทศบาลออกใหBความรูB คณะวิทยากรแตSละชุมชน แตSละ
สํานักงานสาธารณสุข จะเป1นกองอนามัยและสิ่งแวดลBอมก็จะมีเจBาหนBาท่ีของนําออกกําลังแกSชาวบBาน
และชุมชน ประชาชนก็ไดBประโยชน$ เจBาหนBาท่ีก็ไดBประโยชน$ดBวย๑๘๗

 

หลักภาวนา ๔ ท้ังหมดอยูSท่ีตัวเดียว คือเอามหาสติปdฎฐาน ๔ ไปใสS คือ กาย เวทนา จิต 
ธรรม ใหBดูกายานุปdสสนาสติปdฎฐาน ใหBพิจารณาใครSครวญอยูSตลอดเวลาวSา กายภาพท้ังหลายไมSวSาจะ
เป1นของตนเอง หรือจะของท่ีทํางานโครงสรBางกายภาพจะตBองเหมาะสม ไมSใหญSจนเกินไป ไมSอBวน
จนเกินไป กายภาพไมSใชSมองเฉพาะกาย แตSเป1นสิ่งแวดลBอมตSางๆ อันท่ีสองก็ดูเวทนา ดูวSาเวทนาคือ
ความยุSงยากท้ังหลาย ตัดความยุSงยาก เวทนาจากการมีแอร$ ไมSมีแอร$อะไรไมSดี เป1นเวทนาตSางๆ เกิด
ความหิวโหย จิตตานุปdสสนาสติปdฎฐาน ใหBพิจารณาจิตใจใหBมีความต้ังม่ัน ความอดทน มีสมาธิ ไมSถูก
รบกวน ไมSถูกสภาพแวดลBอมทําใหBจิตเสีย สSวนหลักธรรมะท้ังหลายท้ังปวงอยูSท่ีศีล สมาธิ ปdญญา 
วิธีการคือ ใชBไตรสิกขา ศีลสมาธิปdญญา มรรค ๘  คือทางสายกลาง๑๘๘

 

มีการประชุมประจําเดือน มีขBอหBามด่ืมเหลBาในสถานท่ีราชการ มีการตรวจสุขภาพ สาม
เดือนมีการสุSมตรวจ เอาทหารตํารวจมาสุSมตรวจเรื่อสารเสพติดท่ีดําเนินการโดยไมSใหBรูB เพราะบุคลากร
ท่ีเป1นประเภทแรงงานก็มีอยูSท่ีนอกพ้ืนท่ีก็มีอยูS มีจัดกีฬาภายใน กีฬาทําใหBมีการรวมกลุSมกัน การเลSน

                                                           

๑๘๕ สัมภาษณ$ นางสาวชนัญชิตา อSอนน่ิม, ประชาชน เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย 
จังหวัดเชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๑๘๖ สัมภาษณ$ รองศาสตราจารย$ นงลักษณ$ สิงหวัฒนะ อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร$ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร$, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๑๘๗ สัมภาษณ$ นายณรงค$ศักดิ์ เตือนใจ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

๑๘๘ สัมภาษณ$ ศาสตราจารย$ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผูBอํานวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร$นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 



 
๑๖๘ 

กีฬา ก็นําไปสูSสุขภาพท่ีดี การทํางานเป1นทีม สามัคคีกัน นําไปสูSกระบวนการวางแผน การรูBจักกัน 
คุBนเคยกนในแตSละกองงาน การทํางานอยSางเป1นข้ันตอน๑๘๙

 

บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปgเพ่ือจะใหBรูBตนเองวSาจะตBองปฏิบัติตนอยSางไร ทําใหB
บุคลากรสามารถหันมาสนใจออกกําลังกาย ลดเหลBา เบียร$ ในสํานักงานไมSมีเลย นอกจากเทศกาล
นานๆปgละครั้งเทSานั้นท่ีจะเลี้ยงกัน ในสSวนนี้ก็จะพูดในเวทีอยSางสมํ่าเสมอถึงการออกกําลังกาย การทํา
สุขภาพจิตสุขภาพใจ มองโลกในแงSบวก ถึงแมBจะมีอุปสรรคปdญหาตSางๆเขBามาก็คิดในแงSบวก ทํางาน
ดBวยความมุSงม่ัน๑๙๐

 

สรุปการวิธีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ดBานกายภาวนา ขBอ ๑.๑ คือ สSงเสริมใหBมี
สมรรถภาพรSางกายท่ีดี สSงเสริมใหBทํากิจกรรมเพ่ือสุขภาพดี การแขSงขันกีฬา ตรวจสุขภาพประจําปg 
พัฒนาโครงสรBาง สิ่งแวดลBอมโดยรวมขององค$กรใหBเหมาะสม ปรับปรุงสิ่งแวดลBอมในการทํางาน     
การปฏิบัติธรรมตามหลักมหาสติปdฎฐาน ๔ นBอมนําหลักไตรสิกขา มรรค ๘ ศีล ๕ มาประยุกต$ใชBใน
การทํางานและดําเนินชีวิต สมรรถนะท่ียอดเยี่ยมจะดํารงอยูSไดBในสภาพรSางกายท่ีดีเทSานั้น หาก
รSางกายเจ็บปbวย สมรรถนะการทํางานยSอมไมSเกิดข้ึนไดB ดังนั้น การปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลBอมใน
การทํางาน ความปลอดภัย ระบบ โครงสรBาง กฎระเบียบ รวมถึงบุคคลในสถานท่ีทํางานก็ตBองเอ้ือตSอ
การมีสมรรถนะยอดเยี่ยมดBวยเชSนกัน โดยเฉพาะอยSางยิ่ง หัวหนBางาน ผูBบริหารตBองเป1นแบบอยSางท่ีดี
ในการทํางาน  

 
ตารางท่ี ๔.๑๔  แสดงความถ่ี และจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานกายภาวนา ขBอ ๑.๑ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลBอม ระบบการ
ทํางานของหนSวยงานใหBทันสมัย 

๙ 
 

๑, ๓, ๗, ๑๐, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๙ 
 

การสSงเสริมใหBมีสมรรถภาพ สุขภาพรSางการดี ๙ ๒, ๕, ๙, ๑๐, ๑๓, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๒๖ 
การประยุกต$หลักพุทธธรรม คือ  
มหาสติปdฎฐาน ๔ ไตรสิกขา มรรค ๘ 

๑ 
 

๖ 
 

การมีสSวนรSวม ๑ ๑ 
ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รูB ดB ว ย กิ จ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา มีสSงเสริมเขBาวัด ฟdงธรรม
บรรยาย อบรมคุณธรรมจริยธรรม 

๑ 
 
 

๘ 
 
 

                                                           
๑๘๙ สัมภาษณ$ ดร.ธนวัฒน$ ยอดใจ, นายกเทศบาลเมืองแมSเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมS,         

๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๑๙๐ สัมภาษณ$ นายวรรณศิลปv จีระกาศ, ปลัดเทศบาลตําบลแมSสาย อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย,     

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๖๙ 

๑.๒ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�ประพฤติตนท่ีดีให�อยู)อย)างปลอดภัย มีความ
สุจริต เข�าใจในการเลือกคบคนในชีวิต และในการทํางาน การอยู)ในถ่ินมีส่ิงแวดล�อมดี คือ         
ใหBสS งเสริมใหB บุคลากรไดB มี โอกาสเขBาวัด ฟdงธรรม ปฏิบั ติธรรมในวันพระ วันสําคัญๆทาง
พระพุทธศาสนา นิมนต$พระนักเทศน$มาบรรยายใหBความรูBในหนSวยงาน ผูBบริหารตBองปฏิบัติตนใหBเป1น
แบบอยSางท่ีดีแกSผูBใตBบังคับบัญชา ตBองจัดโครงการกิจกรรมอบรมสSงเสริมคุณธรรม จริยธรรมทุกปg
ตSอเนื่อง จัดมอบวุฒิบัตร เกียรติบัตรแกSผูBผSานอบรมเพ่ือเป1นอนุสรณ$สติ เตือนใจตนเองวSาไดBผSานการ
อบรมแลBว จักทําใหBบุคลากรไดBเกิดความตระหนักในการประพฤติตนใหBดี  

 

ประเด็นสําคัญด�านกายภาวนา ข�อ ๑.๒ ให�บุคลากรประพฤติตนท่ีดีให�อยู)อย)าง
ปลอดภัย มีความสุจริต เข�าใจในการเลือกคบคนในชีวิต และในการทํางาน การอยู)ในถ่ินมี
ส่ิงแวดล�อมดี 

 ผูBนําประพฤติตนเป1นแบบอยSาง ผูBตามเห็นก็เอาตาม เม่ือผูBนําไมSด่ืม ก็เลยทําใหBสํานักงาน
ท่ีนี่ไมSเอาดBวยท่ีจะด่ืมเหลBา ก็เลยทําใหBเป1นธรรมเนียม ก็กลายเป1นผลดีท้ังตSอตนเองและตSอการ
ทํางาน๑๙๑

 

สSงเสริมเจBาหนBาท่ีใหBเขBาวัด ฟdงธรรม ทํากิจกรรมใหBเจBาหนBาท่ีแตSละกองสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันเขBาวัดฟdงธรรมทุกวันพระ โดยการฟdงบรรยายจากพระ เชSน วันวิสาขบูชา ก็มีการเชิญ
นิมนต$พระนักเทศน$ท่ีมีความรูBมาแสดงพระธรรมเทศนาใหBคณะเจBาหนBาท่ี และชุมชนประชาชนมารSวม
งาน สSวนการใชBชีวิต การเลือกคบคน อาศัยดูจากผูBบริหาร ผูBบริหารจะตBองเป1นตัวอยSาง สอนดBวยตัว
ของผูBบริหารดBวยการปฏิบัติตนใหBดีเป1นแบบอยSาง แมBแตSในแตSละกองแตSละฝbาย ถBาทําไมSดีมาลูกนBองก็
จะมองกSอน จะไปวSาแนะนําหรือสอนไมSไดB ถBาตัวผูBบริหาร หัวหนBาทําไมSดีเสียเอง ฉะนั้นผูBบริหาร 
หัวหนBางานตBองเป1นตัวอยSางท่ีดี๑๙๒

 

จัดโครงการเฝ]าระวังป]องกันโรคไมSติดตSอ รณรงค$งดด่ืมแอลกอฮอล$ มีการลงนามขBอตกลง
ในการงดเหลBาเขBาพรรษา โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับพนักงานครูเทศบาล โครงการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลนครเชียงใหมS เรื่องคุณธรรม จริยธรรม การสนับสนุนใหBบุคลากรศึกษาตSอ
เพ่ิมเติมในระดับท่ีสูงข้ึน และสรBางองค$กรแหSงการเรียนรูB๑๙๓

 

                                                           

๑๙๑ สัมภาษณ$ นายวรรณศิลปv จีระกาศ, ปลัดเทศบาลตําบลแมSสาย อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย,     
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๑๙๒ สัมภาษณ$ นายณรงค$ศักดิ์ เตือนใจ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

๑๙๓ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 



 
๑๗๐ 

มีโครงการกิจกรรมสSงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกปgอยSางตSอเนื่อง เม่ือไดBผSานการ
เสริมสรBางคุณคSาทางกายและจิตใจแลBว มีการจัดมอบวุฒิบัตร เกียรติบัตรแกSพนักงานท่ีผSานการอบรม 
เพ่ือเป1นเครื่องเตือนจิตเตือนใจ เป1นสัญลักษณ$ เป1นอนุสรณ$วSาเคยผSานการอบรมมาแลBว พนักงานจะ
ไดBมีจิตสํานึกและประพฤติปฏิบัติตนไปในทิศทางท่ีดี ใหBการชี้แนะ แนะนําในเรื่องของการผูกสัมพันธ$
กับมิตรในการเลือกคบคน ใหBรูBถึงคุณสมบัติของคนดี และคนไมSดี คบคนท่ีดีไมSดีจะสSงผลอยSางไรกับ
ตนเอง กับหนBาท่ีการงานตนเอง กับครอบครัว เพ่ือใหBนําไปใชBในการตัดสินใจเลือกคบคนไดB๑๙๔ 

สรุปวิธีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดBานกายภาวนา ขBอ ๑.๒ คือ ตBองจัดโครงการ
กิจกรรมอบรมสSงเสริมคุณธรรม จริยธรรมทุกปgตSอเนื่อง จัดมอบวุฒิบัตร เกียรติบัตรแกSผูBผSานอบรม
เพ่ือเป1นอนุสรณ$สติ เตือนใจตนเองวSาไดBผSานการอบรมมาแลBว จะทําใหBบุคลากรไดBเกิดความตระหนัก
ในการประพฤติตนใหBดี ตBองสSงเสริมใหBบุคลากรไดBมีโอกาสเขBาวัด ฟdงธรรม ปฏิบัติธรรมในวันพระ    
วันสําคัญๆทางพระพุทธศาสนา นิมนต$พระนักเทศน$มาบรรยายใหBความรูBในหนSวยงาน ผูBบริหารตBอง
ปฏิบัติตนใหBเป1นแบบอยSางท่ีดีแกSผูBใตBบังคับบัญชา เพราะหัวหนBางานหรือผูBบริหารจะเป1นปdจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีจะพัฒนาสมรรถนะใหBบุคลากรในเทศบาลไดBมีสมรรถนะดBานนี้ หากผูBนํา ผูBบริหาร 
หัวหนBางานเป1นตBนแบบ ก็จะทําใหBผูBใตBบังคับบัญชา บุคลากรไดBยึดเป1นแบบอยSางทําตาม   

 

ตารางท่ี ๔.๑๕  แสดงความถ่ี และจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานกายภาวนา ขBอ ๑.๒ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
การสSงเสริมใหBมีสมรรถภาพ สุขภาพรSางการดี ๑  ๑๗ 
ผูBบริหาร ผูBนํา หัวหนBาในหนSวยงานเป1น
แบบอยSางท่ีดีในการปฏิบัติตน 

๒ 
 ๑๓, ๑๘ 
 

ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รูB ดB ว ย กิ จ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา มีสSงเสริมเขBาวัด ฟdงธรรม
บรรยาย อบรมคุณธรรมจริยธรรม 

๓ 
 
 

 ๑๐, ๑๓, ๑๗,  
 
 

 
จากการใหBขBอมูลของผูBทรงคุณวุฒิ สรุปวิธีการพัฒนาสมรรถนะดBานกายภาวนาโดยรวม

ท้ังหมด ไดBวSาคือ ๑.สSงเสริมใหBมีสมรรถนะสุขภาพดี เชSน การตรวจสุขภาพ การทํากิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 
เป1นตBน  ๒.ประยุกต$หลักธรรมในการปฏิบัติงาน เชSน ไตรสิกขา มรรค ๘  ศีล ๕ เป1นตBน ๓.พัฒนา
ความรูBดBานพุทธศาสนา เชSน สSงเสริมใหBเขBาวัด ฟdงธรรมบรรยาย ปฏิบัติธรรม ๔.พัฒนาโครงสรBาง 
สิ่งแวดลBอม ระบบการทํางานองค$การใหBสะดวกสบาย สัปปายะ เป1นตBน หลักวิธีการดังกลSาวมานี้เป1น

                                                           

๑๙๔ สัมภาษณ$ นายวิชัย บรรดาศักดิ์, นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,        
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๗๑ 

วิธีการดูแลใสSใจใหBความสําคัญเก่ียวกับกายภาพบุคคล รวมถึงสิ่งแวดลBอมองค$กรท้ังหมด การจะทําใหB
บุคคลมีสมรรถนะท่ีดีก็ตBองมีรSางกายท่ีดี ตBองมีสภาพแวดลBอมการทํางานท่ีดีดBวย และท่ีสําคัญการนํา
หลักธรรมประยุกต$ใชBในชีวิตเป1นสิ่งสําคัญยิ่งยวดประการหนึ่ง หากสุขภาพรSางกายดี สภาพแวดลBอมท่ี
ทํางานดีสะดวกสบาย แตSบุคลากรไมSมีศีล ๕ ก็อาจจะทําใหBชีวิตไดBรับความลําบากเพราะการละเมิด
ศีลไดBเชSนกัน สามารถประมวลเป1นดังตารางตSอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด�านกายภาวนา 

ส)งเสริมให�มีสมรรถนะสขุภาพดี 
-สSงเสรมิใหBมีสมรรถภาพรSางกายด ี 
-ใหBทํากิจกรรมเพ่ือกSอใหBเกิดสุขภาพดี  
-สSงเสรมิใหBมีการตรวจสุขภาพประจําปg 

การประยุกต�หลักธรรม 
หลักมหาสติปdฎฐาน ๔, ไตรสิกขา, มรรค ๘ , 
ศีล ๕ , อริยสัจ ๔  

พัฒนาความรู�ด�วยกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  
-สSงเสรมิใหBเขBาวัด ปฏิบัติธรรมในวันพระ  
วันสําคัญๆทางพระพุทธศาสนา  
-นิมนต$พระนักเทศน$มาบรรยายใหBความรูB 
จัดโครงการกิจกรรมอบรมสSงเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรมทุกปgตSอเน่ือง  
-จัดมอบวุฒิบัตร เกียรตบัิตรแกSผูBผSานอบรม 

พัฒนาโครงสร�าง สภาพแวดแวดล�อม 
ระบบการ ทํางานองค�การ  
-ใชBการสSงเสรมิ พัฒนาดBานโครงสรBางและ 
สภาพแวดลBอมโดยรวมขององค$กรใหB
สะดวกสบาย การปรับปรุงสิ่งแวดลBอมใน  
การทํางาน  

 

แผนภาพท่ี ๔.๖ แสดงวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ดBานกายภาวนา 
 



 
๑๗๒ 

                     
 ๒. ด�านศีลภาวนา คือ การอบรมฝjกฝนพัฒนาใหBเจริญ ดBานความประพฤติตนใหBดี 

ปฏิบัติในหนBาท่ีดBวยการดํารงตนในศีลธรรม จรรยาบรรณอาชีพราชการ ยึดระเบียบวินัย กฎหมาย 
คําสั่ง ไมSเบียดเบียนหรือกSอความเดือดรBอนเสียหาย ไมSละเมิดกฎกติกาองค$กร สามารถอยูSรSวมกับ
บุคคลอ่ืนไดB ความฉลาดทางคุณธรรม รักษาศีล ๕ เวBนอบายมุข ๖ ประการ      

๒.๑ ให�บุคลากรดํารงตนในความประพฤติตนดี การฝMกอบรมตนเองให�ดํารงตน
ในศีลธรรม จรรยาบรรณอาชีพราชการ ยึดระเบียบวินัย กฎหมาย คําส่ัง ไม)เบียดเบียนหรือก)อ
ความเดือดร�อนเสียหาย ไม)ละเมิดกฎกติกาองค�กร สามารถอยู)ร)วมกับบุคคลอ่ืนได� คือ ใหBมีแหลSง
เรียนรูBระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง นําหลักศีล ๕ ประยุกต$ใชBในการทํางานและชีวิต ใหBแรงจูงใจ ดBวยการ
ยกยSอง ใหBรางวัล ทําขBอตกลงรSวมมือกับทุกๆแผนกท่ีดําเนินการ มีตัวชี้วัดเชิงปฏิบัติเชิงพฤติกรรมท้ัง
ดBานปริมาณและคุณภาพ ใชBการประเมินเป1นสSวนในการพิจารณาเลื่อนข้ัน ตําแหนSง โบนัส ใหBมี      
การปฏิญาณตน มีการแจBงระเบียบราชการท่ีออกมาใหมSลSาสุดใหBทราบเสมอ จัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรม จัดปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมธรรมสัญจร ใหBแกSประชาชนพรBอมพนักงาน ใชBการฝjกสมาธิ    
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชBเป1นแนวทางการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน การอบรม ตBองจัดอบรมฝbาย
การเมืองในเทศบาลดBวย อบรมใหBความรูBเรื่องระเบียบ วินัย คําสั่ง กฎหมาย ขSาวสาร 

 
ประเด็นสําคัญด�านศีลภาวนา ข�อ ๒.๑ ให�บุคลากรดํารงตนในความประพฤติตนดี การ

ฝMกอบรมตนเองให�ดํารงตนในจรรยาบรรณอาชีพราชการ ยึดระเบียบวินัย กฎเกณฑ�กติกา              
ไม)เบียดเบียนหรือก)อความเดือดร�อนเสียหาย ไม)ละเมิดกฎกติกาองค�กร สามารถอยู)ร)วมกับบุคคลอ่ืนได�  

ศีล แปลวSา ปกติ หรือ ความประพฤติ การพัฒนาศีล ในแงSกฎหมาย ก็ตBองสSงเสริมใหB
เรียนรูB ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งตSางๆใหBถSองแทB มีหBองสมุดแหลSงศึกษาเก่ียวกับเรื่องเหลSานี้ 
อาจจะใชBเว็บไซต$หนSวยงานเทศบาลเป1นประโยชน$ใหBมากท่ีสุด มีการนําเสนอขSาวบุคคลท่ีผิดวินัย       
ท่ีปรากฏเป1นขSาวท่ัวไปในองค$กรอ่ืนท่ีละเมิดจรรยาบรรณในการทํางาน เพ่ือเป1นตัวอยSางอุทาหรณ$ 
และขSาวบุคลากรท่ีมีความดีเดSนไดBรับรางวัลดBานตSางๆ คือใหBรูBท้ังในแงSคุณ และโทษ๑๙๕

 

เนBนเรื่องศีลธรรม อยSางกรณีของโครงการหมูSบBานรักษาศีล ๕ ไดBประชากรไดBจํานวนคน
ชัดเจนแนSนอน ผลประกอบการตBองไปดูท่ีสถิติคดีอาญา การลักขโมย การฆSาขSมข่ืน คดีเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลง ตBองไปดูในเรือนจําอีกวSาจํานวนนักโทษเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในชSวงท่ีรณรงค$ อุบัติเหตุในทBองถนน
จากเมาแลBวขับลดลงหรือเพ่ิมข้ึน อุบัติเหตุสูงสุดปgท่ีแลBวเทSาไหรS กSอนวันสงกรานต$ ๗ วันอันตราย     
ปgใหมS ๗ วันอันตรายเทSาไหรS รณรงค$เต็มท่ีลดไหม จะมีสถิติอยูSแลBว คือตอนนี้ท่ีไดBคือเชิงปริมาณ 

                                                           

๑๙๕ สัมภาษณ$ พระศากยวงศ$วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร., รองอธิการบดีฝbายกิจการตSางประเทศ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 
๑๗๓ 

ตัวเลข แตSพอไปถึงเชิงคุณภาพยากแลBว เทศบาลเชSนกันก็ตBองดูเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของ
บุคลากรท่ียึดระเบียบวินัย กฎหมาย คําสั่งในแงSกฎหมาย และในแงSศีลธรรมวSาเชิงปริมาณมีจํานวน
มากเทSาไหรS ปgหนึ่งเพ่ิมหรือลดลง และเชิงคุณภาพ ตBองมีตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมจากการสังเกต จากวัด
การประเมิน๑๙๖

 

สSงเสริมใหBมีศีล ๕ สามารถครองตนอยูSในศีล ๕ และสามารถอยูSรSวมกับสังคมไดBอยSางมีสุข 
ศีล ๕ เม่ือปฏิบัติแลBว ตนเองเป1นคนท่ีปลอดภัย และตนเองก็ปลอดภัยสําหรับคนอ่ืน ศีล ๕ นั้นเป1นศีล
สังคม คนหนึ่งคนท่ีมีศีล ๕ ก็เทSากับวSาไดBเยียวยาสังคมไปพรBอมๆกัน คนหนึ่งคนท่ีมีศีล ๕ ก็เทSากับวSา
ไดBพัฒนาสังคมไปพรBอมๆกัน เพราะศีล ๕ ทุกขBอท้ังหมดเชื่อมโยงกับสังคมท้ังหมด ศีลขBอท่ีหนึ่ง      
การเคารพชีวิตทุกชีวิต ทําใหBไมSเบียดเบียนคนอ่ืน ศีลขBอท่ีสอง การเคารพกรรมสิทธิ์ของคนอ่ืน ก็ทําใหB
ปกป]องทรัพย$สินของคนอ่ืน ศีลขBอท่ีสาม เคารพในสถาบันครอบครัว ก็เทSากับไมSทํารBายคนใน
ครอบครัว ศีลขBอท่ีสี่ เคารพในความจริง ก็เทSากับเป1นการปlดโอกาสไมSไปทํารBายคนอ่ืนดBวยขBอมูลอัน
เป1นเท็จ ศีลขBอท่ีหBา เคารพสุขภาพ ดBวยกันไมSด่ืมสุรา ไมSเสพยาเสพติด ดูแลท้ังตนเองและดูแลท้ังคน
อ่ืน  สุขภาพตนเองก็ดี สุขภาพคนอ่ืนก็ดี คนเมาหนึ่งคนขับรถออกจากบBานไป โอกาสท่ีคนอ่ืนจะถูกรถ
ชนตายมีมาก คนมีสติหนึ่งคนขับรถออกจากบBานไป การท่ีคนอ่ืนไดBรับการปกป]องไปก็มีมาก 
เพราะฉะนั้นการมีศีล ดีท้ังตSอตนเอง และดีตSอสังคม ศีลภาวนา คือพัฒนาตัวเองข้ึนมาในศีล       
อยSางนBอยท่ีสุดใหBมีศีล ๕ ๑๙๗

 

ทําป]ายยกยSองบุคลากรท่ีประพฤติดี มีจริยธรรม เชิดชูคนดีโดยการมอบรางวัลใหBปรากฏ
แกSสังคมหรือสาธารณะชน เหมือนวันแมSดีเดSน วันพSอดีเดSน คนก็ตBองการทําดี๑๙๘ จัดใหBมีโครงการใหB
กําลังใจพนักงานประกวดพนักงานดีเดSน ประจําสามเดือนใหBโหวตกัน ใครเป1นพนักงานดีเดSนในเรื่อง
ของศีลมีการใหBรางวัล มีการปฏิญาณตนในวันสําคัญตSางๆ ในการเป1นขBาราชการท่ีดี ไมSคดไมSโกง     
ทําตามระเบียบปฏิญาณตนตSอหนBาพระบรมฉายาลักษณ$พระบาทสมเด็จพระเจBาอยูSหัว ในเรื่องของศีล
อยSางนBอยรักษาศีล ๕ จัดงานปฏิญาณตนเลิก ละ ลด บุหรี่สุราชSวงเขBาพรรษา ในสSวนของการปฏิญาณ
ตนก็ตBองทําขBอตกลงรSวมมือ (MOU) รSวมกันระหวSางทุกกองทุกๆคนท่ีดําเนินการ เนBนเรื่องวินัยทาง
ราชการ เชSน สถานท่ีราชการหBามด่ืมเหลBาเด็ดขาด ชSวงเขBาพรรษา ถBาใครเลิกเหลBาไดBเด็ดขาดตลอด

                                                           

๑๙๖ สัมภาษณ$ พระราชญาณกวี (สุวิทย$ ปlยวิชฺโช), ผูBชSวยเจBาอาวาสวัดพระรามเกBากาญจนาภิเษก,        
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๑๙๗ สัมภาษณ$ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศูนย$วิปdสสนาสากลไรSเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๙๘ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย 
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๗๔ 

ชีวิตก็ยกยSองคุณความดี มีโลS มีเกียรติบัตรใหB อยSางสามเดือน หรือ ๖๐ วันเลิกเหลBาไดB มีการประเมิน
ในเรื่องเหลSานี้เป1นสSวนหนึ่งในการประเมินเพ่ือใหBเลื่อนข้ัน และปรับข้ันเงินเดือน๑๙๙ 

ใชBการอบรมจริยธรรม การเขBาวัดฟdงธรรม นําหลักพุทธศาสนาเขBามา ย้ําเตือนระเบียบ
ราชการ กฎเกณฑ$ วินัยของเทศบาลอยูSเสมอๆในท่ีประชุม ในกองงาน และอัพเดทระเบียบราชการ
ท่ีมาใหมSใหBบุคลากรไดBรับทราบ รวมถึงการรSวมมือกับหนSวยงาน เชSน สํานักงานตรวจเงินแผSนดิน 
(สตง.) ใหBการอบรมเรื่องการบริหารการเงินในองค$กรอยSางไรไมSใหBผิดพลาดไดB๒๐๐  

อยSางท่ีผSานมาก็มีกิจกรรมธรรมะสัญจร ใหBความรูBประชาชนและพนักงานดBวย จะมีจัดทุก
ปg ใชBงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพใหBความรูBประชาชนในการพัฒนาจิต พนักงานก็เขBา
รSวมกิจกรรมฟdงบรรยายกับประชาชนดBวย๒๐๑  

การฝjกสมาธิ มีอาจารย$วิทยากรสอนเก่ียวกับการฝjกทําสมาธิ ก็มีเทคนิควิธีการสอน     
ฝjกทําสมาธิประจําวัน หรือในการทํางาน เพราะวSาบางครั้งในยุคปdจจุบันสมาธิเป1นเรื่องท่ีสําคัญ 
ทํางานแลBวถBาปราศจากสมาธิก็ไมSสามารถจะประมวลองค$ความรูB หรือทํางานไดBอยSางมีประสิทธิภาพ
ไดB มีความรอบคอบมากข้ึน เป1นตBน ตรงนี้ก็ตBองสถาบันมีหนBาท่ีการพัฒนาตรงนี้ก็จะสSงเสริมใหB
บุคลากรไดBมีสมาธิในการปฏิบัติในตําแหนSงงาน และท่ีนี่ก็มีการใหBการฝjกอบรมในเรื่องจรรยาบรรณ 
หลักธรรมาภิบาล กฎระเบียบท่ีออกมาใหมS ก็มีปกติอยูSแลBว๒๐๒  

จัดโครงการพาเจBาหนBาท่ีไปอบรมท่ีวัด ประมาณ ๓ วันไปปฏิบัติธรรม ฟdงธรรมบรรยาย    
ทําสมาธิ มีเจBาหนBาท่ีและสมาชิกสภาเทศบาลรSวมกันไปท่ีวัด เป1นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาดBานศีล๒๐๓

 

ในหลักสูตรมีวิชาคุณธรรม ศีลธรรมอยูSแลBว เนBนในเรื่องสอนใหBเขBาใจถึงเรื่องของความสุข
ของชีวิต การเขBาใจหลักความดีทุกศาสนาทําความดีไดBหมด สอนเนBนเรื่องการทํางานทุกอยSางตBองยึด
หลักสุจริตถึงจะอยูSรอด เพราะมีหนSวยงานตรวจสอบมาก เชSน สํานักงานป]องกันและปราบปราบ     
การทุจริตแหSงชาติ (ปปช.) สํานักงานตรวจเงินแผSนดิน (สตง.) ในการท่ีจะเป1นเกราะคุBมกัน ตBองทํา
ตามในหลักสุจริต ยึดกฎระเบียบ กฎหมาย พรบ. ตSางๆ๒๐๔  
                                                           

๑๙๙ สัมภาษณ$ ดร.ธนวัฒน$ ยอดใจ, นายกเทศบาลเมืองแมSเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมS,          
๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๒๐๐ สัมภาษณ$ นางสาวราตรี สุขมงคล, นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เทศบาลนครเชียงราย,     
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๒๐๑ สัมภาษณ$ นางหทัยรัตน$ ตียเกษม, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลBอม เทศบาลเมืองแมSเหียะ 
จังหวัดเชียงใหมS, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๒๐๒ สัมภาษณ$ คุณฐิติมา ปุยอ~อต, หัวหนBาฝbายวิชาการ สถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทBองถ่ิน     
กรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๒๐๓ สัมภาษณ$ นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม, รองนายกเทศมนตรีเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด
เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๒๐๔ สัมภาษณ$ นายกิตติพงษ$ ชูประสิทธ์ิ, รองผูBอํานวยการสถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทBองถ่ิน 
กรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 
๑๗๕ 

วิธีการคือทุกปgจะตBองมีอบรม นําเจBาหนBาท่ีไปปฏิบัติธรรม ๒-๓ วัน ในวัดท่ีกําหนด ไดBรับ
การอบรมสั่งสอนจากพระ จะไดBกลSอมเกลาจิตใจใหBมีความรูBในหนBาท่ีการงาน ทํางานดBวยความสุจริต 
ไปกลSอมเกลาจิตใจดBวยหลักธรรม พึงพอใจในสิ่งท่ีมี ทําใหBไดBลดความโลภ ความอยากลงไป๒๐๕   

มีนโยบายใหBปฏิบัติประพฤติตัวอยูSในศีลธรรม นี่เป1นประเด็นพ้ืนฐานสําคัญ ถBาไมSทําในสิ่ง
ท่ีไมSดี หรือผิดระเบียบข้ึนมา ก็ชSวยตัวเองและหนSวยงานไดB วันสําคัญทางพุทธศาสนา เทศบาล       
นําบุคลากรไปรSวมงานไดBฟdงหลักธรรมคําสอนไปในตัวดBวย นอกจากนั้นก็มีจัดโครงการอบรมใหBความรูB
เก่ียวกับการรักษาวินัยและกฎหมายขBอมูลขSาวสาร โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครเชียงใหมS 
เรื่อง การป]องกันผลประโยชน$ทับซBอน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับพนักงานครูเทศบาล 
และจัดสSงบุคลากรเขBารับการอบรมเก่ียวกับระเบียบพัสดุ การเงินการคลัง เป1นตBน๒๐๖

 

สรBางกรอบศีลธรรม ขBอหBามขององค$กร กําหนดกรอบดําเนินงาน เป1นกรอบหนึ่งในการ
คลBายๆกรอบวินัยสําหรับพนักงาน อยูSในศีลธรรม ถBาละเมิดศีลธรรมก็พิจารณาเลิกจBางการทํางาน   
ใชBกฎของสังคมองค$กรเป1นเง่ือนไขในการเป1นสิ่งบังคับ ชี้แจBงกฎระเบียบวSาหากทําผิดในเรื่อง
กฎระเบียบจะมีโทษอยSางไร๒๐๗  

สรุปการพัฒนาสมรรถนะดBานศีลภาวนา ขBอ ๒.๑ คือ จัดใหBมีแหลSงเรียนรูBระเบียบ กฎหมาย 
คําสั่ง เชSน เว็บไซต$ หBองสมุด มีตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม ท้ังดBานปริมาณและคุณภาพ ใชBการประเมินเป1นสSวน
ในการพิจารณาเลื่อนข้ัน ตําแหนSง โบนัส ตBองนําหลักศีล ๕ ประยุกต$ใชBในการทํางานและชีวิต           
สรBางแรงจูงใจ ดBวยการยกยSอง ใหBรางวัล มีการปฏิญาณตน มีการทําขBอตกลงรSวมมือ ตBองจัดอบรมฝbาย
การเมืองในเทศบาลดBวย อบรมใหBความรูBเรื่องระเบียบ วินัย คําสั่ง กฎหมาย ขSาวสาร ตBองแจBงระเบียบ
ราชการท่ีออกมาใหมSลSาสุดใหBทราบเสมอ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมธรรม
สัญจร ใหBแกSประชาชน พรBอมพนักงาน ใชBการฝjกสมาธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

๒๐๕ สัมภาษณ$ นายณรงค$ศักดิ์ เตือนใจ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

๒๐๖ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

๒๐๗ สัมภาษณ$ นายสมคิด ปdญญานาย, ประชาชน เทศบางตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด
เชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๗๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๖ แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานศีลภาวนา ขBอ ๒.๑ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
การประยุกต$หลักธรรม คือ ศีล ๕ ๒ ๕, ๑๑ 
การพัฒนาความรูB ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ๔ ๓, ๑๕, ๑๗, ๑๙ 
การพัฒนาความรูBดBวยกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๗ 
 

๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๗, ๑๙, ๒๑ 
 

พัฒนาปรับปรุงระเบียบ คําสั่ง กฎหมาย เกณฑ$
การทํางาน 

๔ 
 

๑, ๑๒, ๑๖, ๒๗ 
 

การสรBางแรงจูงใจ ๒ ๒, ๑๖ 
การมีสSวนรSวม ๒ ๑๕, ๑๙ 

 

 
๒.๒ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�มีความฉลาดทางคุณธรรม รักษาศีล ๕ เว�น

อบายมุข ๖ ประการ คือ ใชBวิธีการศึกษาเรียนรูBดBวยตนเอง ใชBการแนะนําบุคคลตSอบุคคล             
ใชBการพัฒนาเริ่มต้ังแตSเด็กชั้นอนุบาล กระท่ังแกSชรา โดยอาศัย บวร คือ บBาน วัด โรงเรียน
สถานศึกษา ทําป]ายแสดงขBอมูลใหBบุคลากรไดBรับทราบเก่ียวกับการรักษาศีล ๕ และเวBนจากอบายมุข 
รวมท้ังอานิสงส$การรักษาศีล ๕ และการเวBนจากอบายมุข ๖ และทําป]ายเชิญชูบุคลากรผูBรักษาศีล    
ใหBปรากฏ  ฝjกอบรมเนBนเรื่องจรรยาบรรณ หลักธรรมาภิบาล ใชBวิธีการฝjกสมาธิ จัดมีโครงการใหB
กําลังใจพนักงานดBวยการประกวดพนักงานดีเดSน ประจําไตรมาส แลBวใหBโหวต ยกยSองใหBเป1นพนักงาน
ดีเดSนในกระบวนการเรื่องของศีล มีการปฏิญาณตน มีการทําขBอตกลง (MOU) กันเรื่องในสถานท่ี
ราชการไมSด่ืมเหลBาเด็ดขาด และในชSวงเขBาพรรษา สSวนผูBเลิกเหลBาไดBเด็ดขาด ใหBการยกยSอง มีโลS 
เกียรติบัตร มีการประเมินเรื่องเหลSานี้ จัดเป1นสSวนหนึ่งในการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนSง โบนัส  

 

ประเด็นสําคัญด�านศีลภาวนา ข�อ ๒.๒ ให�บุคลากรวิธีการท่ีจะให�บุคลากรมีความ
ฉลาดทางคุณธรรม รักษาศีล ๕ เว�นอบายมุข ๖ ประการ 

จัดทําป]ายแสดงขBอมูลใหBบุคลากรไดBรับทราบเก่ียวกับการรักษาศีล ๕ และเวBนจาก
อบายมุข ๖ รวมท้ังอานิสงส$การรักษาศีล ๕  และการเวBนจากอบายมุข ๖ เพ่ือแสดงคุณและโทษใหB
ปรากฏ ตBองใชBขBอมูลขSาวสารเขBามาชSวย ทําป]ายเชิดชูบุคลากรผูBรักษาศีลใหBเป1นท่ีปรากฏ เป1นเรื่องของ
การตBองยกยSองใหBรางวัลดBวย๒๐๘ 

                                                           

๒๐๘ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย  
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๗๗ 

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ถึงวันพระก็ในชSวงเขBาพรรษา ก็ไปทําบุญตามวัดตSางๆ      
ใหBเป1นธรรมเนียม และสSงเสริมใหBทุกคนเขBาวัดทําบุญดBวย๒๐๙

 ตBองไดBรับการพัฒนาจากสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา เริ่มต้ังแตSแรกจะมีการพัฒนามา สรBางใหBบุคลากรมาปรับตัวเขBาหากันใน
การทํางานไดBงSายข้ึน เริ่มวัยทํางานแลBวหมายถึงวSาเป1นผูBใหญSแลBวบางคนไมSสามารถปรับไดB บางคนก็
ปรับไดBตBองใชBเวลา๒๑๐  

โครงการบBาน วัด โรงเรียน หรือ บวร ท่ีเคยทํา เป1นวิธีการใหBวัดมีสSวนกระตุBนสSงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมต้ังแตSเด็กชาวบBาน นําผูBสูงอายุเป1นตัวจูงใจ วัดก็จะใหBความรูBบBาง ทําจักสานบBาง 
สSงเสริมอาชีพ และเด็กก็เรียนศิลปวัฒนธรรม รํา ฟ]อน มีการสอนมวย มีกิจกรรมหลายอยSาง         
ท้ังผูBสูงอายุ เด็กไปอยูSท่ีวัดหมด วัดเป1นศูนย$รวมสามารถเขBาถึงประชาชน สามารถถSายทอดอะไรก็ไดB 
งานศพถBามีการเลSนการพนัน พระจะไมSไปสวดศพเด็ดขาด นี่คือบทบาทของพระในเรื่องของศีลธรรม
ผูBนําทางจิตวิญญาณ พระมาใหBความรูBสอดแทรกหลักทางพระพุทธศาสนาไปเป1นหลักดําเนินชีวิต     
ทําใหBเกิดสมรรถนะดBานนี้ไดB๒๑๑  

ผูBบริหารตBองเป1นแบบอยSางท่ีดี ท้ังดBานกฎระเบียบ คําสั่ง วินัย และการประพฤติ การทํา
ตัวใหBเป1นแบบอยSางของผูBบริหารเป1นการสอน เป1นการพัฒนาสมรรถนะดBานนี้ท่ีดีท่ีสุด เพราะจิตสํานึก
บางอยSางสอนกันไมSไดB ตBองเห็นวSาคนนี้ทําอยSางนี้ แลBวก็ไดBดิบไดBดี คนอ่ืนก็เห็นตัวแบบ ผูBบริหารก็ตBอง
เห็นตัวแบบท่ีดี เหมือนกันเป1นการยกกรณีศึกษาท่ีใกลBตัว คือยกผูBบริหารใหBเป1นตัวอยSางท่ีดี ลูกนBอง 
พนักงานสามารถทําตามไดBอยSางสนิทใจ ผูBบริหารก็ประพฤติเป1นตัวอยSางแลBว๒๑๒

 

สรุปการพัฒนาสมรรถนะดBานศีลภาวนา ขBอ ๒.๒ คือ ใชBวิธีทําป]ายแสดงขBอมูลใหB
บุคลากรไดBรับทราบเก่ียวกับการรักษาศีล ๕ และเวBนจากอบายมุข รวมท้ังอานิสงส$การรักษาศีล      
๕ และการเวBนจากอบายมุข ๖ ทําป]ายเชิญชูบุคลากรผูBรักษาศีลใหBปรากฏ ฝjกอบรมเนBนเรื่อง
จรรยาบรรณ หลักธรรมาภิบาล ใชBวิธีการฝjกสมาธิ จัดมีโครงการประกวดพนักงานดีเดSน ประจําสาม
เดือน ประจําไตรมาสแลBวใหBโหวต เป1นพนักงานดีเดSนในกระบวนการเรื่องของความประพฤติ ใชBการ
ประเมินเพ่ือเป1นสSวนหนึ่งในการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนSง โบนัส จัดใหBมีการปฏิญาณตน มีการทํา
ขBอตกลง (MOU) กันเรื่องในสถานท่ีราชการไมSด่ืมสุราเด็ดขาด ในชSวงเขBาพรรษาสามารถเลิกเหลBาไดB

                                                           

๒๐๙ สัมภาษณ$ นายวรรณศิลปv จีระกาศ, ปลัดเทศบาลตําบลแมSสาย อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย,     
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๒๑๐ สัมภาษณ$ นายกิตติธัช ชัยมงคล, ประชาชน เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

๒๑๑ สัมภาษณ$ นางสาวณชิตา ตันตาละ, นักทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเวียง
พางคํา อําเภอแมSสาย เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๒๑๒ สัมภาษณ$ รองศาสตราจารย$ นงลักษณ$ สิงหวัฒนะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร$ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร$, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๗๘ 

เด็ดขาด ใหBการยกยSอง มอบโลS เกียรติบัตร ใชBการแนะนํา ใชBการพัฒนาเริ่มต้ังแตSเด็กชั้นอนุบาล 
กระท่ังแกSชรา โดยอาศัย บวร คือ บBาน วัด โรงเรียน  

 

ตารางท่ี ๔.๑๗  แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานศีลภาวนา ขBอ ๒.๒ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
การประยุกต$หลักธรรม คือ ศีล ๕ อบายมุข ๖ ๑ ๒ 
การพัฒนาความรูB ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ๑ ๒๔ 
การพัฒนาความรูBดBวยกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๓ 
 

๒, ๑๘, ๒๐ 
 

การสรBางแรงจูงใจ ๑ ๒ 
ผูBบริหารเป1นแบบอยSางท่ีดี ๑ ๙ 
การมีสSวนรSวม ๑ ๒๐ 

 
สรุปวิธีการพัฒนาสมรรถนะดBานศีลภาวนาโดยภาพรวมท้ังหมดไดB คือ ๑.ประยุกต$

หลักธรรม คือ ศีล ๕ ในการทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน ๒.พัฒนาความรูB ทักษะ เชSน การศึกษาดู
งาน การอบรม เป1นตBน ๓.การพัฒนาความรูBทางดBานพระพุทธศาสนา เชSน จัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรม จัดปฏิบัติธรรม ฝjกสมาธิ เป1นตBน ๔.พัฒนาปรับปรุงระเบียบ คําสั่ง กฎเกณฑ$การทํางาน
องค$การ เชSน แจBงระเบียบราชการท่ีออกมาใหมSลSาสุด ใหBมีการปฏิญาณตน ใชBหลักธรรมาภิบาล          
๕.สรBางแรงจูงใจ เชSน ดBวยการยกยSอง ใหBรางวัล ทําป]ายเชิดชู เป1นตBน วิธีการดังกลSาวมานี้เป1น      
การกระตุBนใหBบุคลากรเทศบาลไดBเกิดการพัฒนาตนเองตามเง่ือนไข กฎเกณฑ$หนSวยงาน เกิดการ
ต่ืนตัวท่ีตBองพัฒนาตนเองโดยอัตโนมัติ เพราะถBาไมSพัฒนาตนเองก็จะไมSผSานการประเมินตามเกณฑ$     
ชี้วัดบBาง  หรือการใหBแรงจูงใจก็เป1นการกระตุBนบุคลากรไดBความกระตือรือรBนในการพัฒนาสมรรถนะ
ตนเอง ซ่ึงประมวลเป1นตารางไดBดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๗๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

แผนภาพท่ี ๔.๗  แสดงวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ดBานศีลภาวนา 

การมีส)วนร)วม 
-ทําขBอตกลงรSวมมือกับทุกๆแผนกท่ีดําเนินการ 
-รSวมมือกับองค$กรภาครัฐอ่ืนๆใหBการอบรมกฎหมาย ระเบียบ 
-รSวมมือกับประชาชน และประชาสังคมเพ่ือรSวมกันตรวจสอบ 
และสะทBอนผลการดาํเนินการ 
  

 

ด�านศีลภาวนา 

 ประยุกต�หลักธรรม 
-นําหลักศีล ๕ ประยุกต$ใชBในการทํางานและชีวิต  
-สอดแทรกหลักระพุทธศาสนาในการปฏิบัติงาน 

 พัฒนาความรู� ทักษะ ความเชี่ยวชาญเรื่องระเบียบ คําสัง่ 
-การพัฒนา ศึกษาปลูกฝdงมาต้ังแตSเด็ก 
-การสอนงาน การศึกษาดูงาน การอบรม  
-การแนะนํา อบรมใหBความรูBเร่ืองระเบียบ วินยั คําส่ัง กฎหมาย ขSาวสาร  
-ใหBมีแหลSงเรียนรูBระเบียบ กฎหมาย คําส่ัง  

การพัฒนาความรู�ด�วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
-ใชBการฝjกสมาธิ  
-จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดปฏบิัติธรรม  
-สSงเสริมใหBเขBาวัดทําบุญ ใชBบทบาทของ บวร บBาน วัด โรงเรียนเพื่อ
พัฒนาบุคลากรต้ังแตSเด็ก  
-จัดกิจกรรมธรรมสัญจรแกSประชาชนและพนักงานเทศบาล  
-จัดป]ายแสดงขBอมูล อานิสงส$ คุณและโทษเกี่ยวกับศีล ๕ และการละ
เวBนอบายมุข ๖ แกSบุคลากร 

 พัฒนาปรับปรุงระเบียบ คําสัง่ กฎเกณฑ�การทํางาน 
-แจBงระเบียบราชการท่ีออกมาใหมSลSาสุดใหBทราบเสมอ  
-มีตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรมท้ังดBานปริมาณและคุณภาพ ใชBการวัด
ประเมินผล  
-ใหBมีการปฏิญาณตน ใชBหลักธรรมาภิบาล  
-ผูBบริหารประพฤติตนเป1นแบบอยSางท่ีดีแกSบุคลากร  

สร�างแรงจูงใจ  
-ใหBแรงจูงใจ ใหBกําลังใจ ดBวยการยกยSอง ใหBรางวัล  
-ใชBการประเมินเป1นสSวนในการพิจารณา เล่ือนขั้น ตําแหนSง โบนัส ทํา
ป]ายเชิดชู ใหBรางวัลแกSบุคลากรท่ีรักษาศีล ประพฤติตนดี  



 
๑๘๐ 

๓.ด�านจิตตภาวนา คือ การอบรมฝjกฝนพัฒนาดBานจิตใจ ควบคุมอารมณ$ตนเองในทุก
สถานการณ$ มีจิตสาธารณะในการใหBบริการแกSประชาชน มีอุดมคติ มีปรัชญา มีคSานิยมภายในจิตใจ
ในการทํางาน มีความอดทน มุSงม่ันเพียรพยายาม มีจิตใจเขBมแข็งม่ันคง รSาเริงเบิกบานในการทํางาน 
มองโลกในแงSดี มีน้ําใจ เมตตากรุณา มีความอSอนโยน มีจิตมุทิตายินดี ซ่ือสัตย$ มีหิริ มีโอตตัปปะ      
มีความกตัญsู มีความรับผิดชอบ มีจิตสมาธิ 

๓.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�ควบคุมอารมณ�ตนเองในทุกสถานการณ� มี
จิตสาธารณะในการให�บริการแก)ประชาชน มีอุดมคติ มีปรัชญา มีค)านิยมภายในจิตใจในการ
ทํางาน มีความอดทน มุ)งม่ันเพียรพยายาม มีวิธีการคือ จัดอบรม ใหBมีการหBองเรียนธรรมศึกษาชั้น
ตรี โท เอก มีการสัมมนา เขBาวัดฟdงธรรม สมาทานศีล ฟdงธรรมะบรรยาย สSงเสริมใหBฝjกทําสมาธิ 
ปฏิบัติธรรม สวดมนต$ นั่งสมาธิเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของจิต ๓ ดBาน คือ ใหBมีคุณภาพจิต ใหBมีสุขภาพจิต 
ใหBมีสมรรถภาพจิต ตBองกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะดBานจิตใจ มีผลตSอการเลื่อนตําแหนSง ข้ันเงินเดือน 
โบนัส ใชBการฝjกอบรม การประชุม สรBางจิตสํานึก ผูBบริหารประพฤติตนใหBเป1นแบบอยSางแกSพนักงาน
เจBาหนBาท่ี สSงเสริมใหBแรงจูงใจ ใหBรางวัล ใชBแนวทางการพัฒนา คือ อบรมปลูกฝdงต้ังแตSเกิด และกลSอม
เกลา หลSอหลอมจากสภาพแวดลBอมท่ีดี 

ประเด็นสําคัญด�านจิตตภาวนา ข�อ ๓.๑ ให�บุคลากรสามารถควบคุมอารมณ�ตนเองใน
ทุกสถานการณ� มีความฉลาดทางด�านอารมณ� อดทน มีจิตใจเข�มแข็งม่ันคง มุ)งม่ันเพียรพยายาม 

จัดการอบรม มีหBองเรียนธรรมศึกษา หรือเรียนคุณธรรมอยSางท่ีบริษัทซีพีทํา ซีพีมีหBองจัด
ใหBบุคลากรมาเรียนธรรมศึกษา ใหBสอบดBวย ท่ีตึกชิดลมชั้น ๑๒ จะเป1น Certificate หนSวยงาน หรือ
รับใบธรรมศึกษาของแมSกองธรรมก็ไดB หลายๆโรงเรียนก็ทํากัน และสองจัดอบรมเรื่องเหลSานี้อยSาง
สมํ่าเสมอ บริษัทซีพีจะมีการนิมนต$พระไปบรรยายท่ีหนSวยงาน ทุกวันพุธ หรือวันจันทร$ ทุกสัปดาห$ 
และจะมีชSวงเรียนธรรมศึกษาดBวย สอบกันไดBหลายคน๒๑๓  

ภาวนา ๔ เป1นหลักการท่ีสามารถนําไปพัฒนาบุคลากรเทศบาลไดB เพียงแตSใหBไปเพ่ิมเรื่อง
ศักยภาพของจิต ตBองพัฒนาจิตใหBมีสมรรถนะภาพใน ๓ ดBาน คือ ๑.ใหBมีคุณภาพจิต จิตตBองมี
คุณธรรม เชSน มีความละอายชั่ว กลัวบาป มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
วิมังสาอยูSในเรือนใจ อันนี้เป1นคุณภาพจิตฝbายบวก ๒.สุขภาพจิต จิตจะมีความสุข เชSน เป1นจิตท่ีมีปgติ 
ปgติคือความเอิบอ่ิม ปราโมทย$ ความสดชื่นรื่นเย็น ปdสสัทธิ ความผSอนคลาย สมาธิ ความนิ่ง และก็สุขะ 
ความปลอดโปรSงโลSงเบาของจิต ๓.ตBองมีสมรรถภาพจิต หมายความวSาสามารถสั่งจิตไดB เป1นนายเหนือ
ความคิด ไมSตกเป1นทาสของกิเลสฝbายตํ่า ทุกครั้งท่ีกําลังใฝbตํ่า จิตกําลังถูกครอบงําดBวยโลภ โกรธ หลง 

                                                           

๒๑๓ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย 
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๘๑ 

ก็ดึงออกมาไดBทุกครั้ง การท่ีเป1นนายเหนือจิต สั่งจิตไดB อันนี้เรียกวSาสมรรถนะจิต การพัฒนา        
จิตตภาวนาตBองมีอยSางนBอย ๓ สมรรถนะของจิต๒๑๔  

จิตตภาวนาเป1นตัวสําคัญ เป1นหัวใจหลักในการพัฒนาบุคลากร จิตตภาวนาเป1นสิ่งเดียวท่ี
จะไปขูดสันดานท่ีนอนเนื่องอยูSในมนุษย$ เรียกวSาการฟอร$แมต ใสSโปรแกรมใหมSเขBาไป ประธานาธิบดี
คลินตันท้ังภรรยานิมนต$พระจากศรีลังการไปสอนสมาธิ วราดีเมียปูตินนิมนต$พระจากทิเบตไปสอนจิตต
ภาวนา ควินอลีซาเบท นิมนต$พระชาวอังกฤษ ลูกศิษย$หลวงพSอชาไปสอนสมาธิภาวนาในนาม 
mindfulness ทุกสถาบัน มหาวิทยาลัย จะมีการสอน Mindfulness หนังสือยอดนิยมอันดับหนึ่งของ
โลกท่ีขายดีท่ีสุดคือ Mindfulness หรือจิตภาวนา เพราะอะไร เพราะจิตภาวนาหมายถึง ปgติ คือ 
ปdสสัทธิ คือสันติภาพ ปgติทําใหBเกิดปdสสัทธิ ๆ ทําใหBเกิดสันติภาพ อยูSในโพชฌงค$ ๗ จิตตภาวนาตัวนี้จะ
เป1นตัวท่ีจะไปพัฒนาบุคลากรในสํานักงานเทศบาล ทําตัวเดียว คือทําสมาธิ แลBวศีลจะมา เมตตาจะมา 
ความอSอนโยนจะมา หิริโอตตัปปะจะมา ความซ่ือสัตย$สุจริตจะมาเอง คนปdจจุบันนี้นอนไมSหลับ         
ก็ฟุ]งซSาน เป1นโรคภัยไขBเจ็บแลBวก็อารมณ$ฉุนเฉียว แตSทําสมาธิจะสามารถชSวยไดB อยูSท่ีนี่สอนสมาธิมา   
๘ ปgสอนวิชาเดียวคือสมาธิ ๘ ปg คนท่ีมาท้ังหมดสSวนใหญSนอนไมSคSอยหลับ ในยุคนี้นี้มือถือ ไลน$ 
เฟสบุ~คดังตลอดเวลา บSอเกิดใหBเกิดความเครียด พอไปทําสมาธิ สองคืนสามวันใหBฝjกอานาปานสติ
อยSางเดียว ฝjกสมาธิไดBปgติ พอไดBปgติก็ไดBปdสสัทธิ พอไดBปdสสัทธิก็ไปขูดอารมณ$เกSา ซSอมแซมสุขภาพ 
ผลิตสเต็มเซลล$ในรSางกาย นอนหลับสบาย ระบบยSอยดี ขับถSายดี เจริญอาหาร อารมณ$ดี มิตรภาพดีใน
ระหวSางงานมิตรภาพดี แลBวก็ความโลภลดลง ความโกรธลดลง เพราะอะไร เพราะไดBปgติ ปgติมีคSากวSาเงินอีก    
มีความสุขกวSาเงิน ปgติมีความสุขกวSาเงิน๒๑๕ 

เชื่อม่ันวSาการนั่งสมาธิ หรือการปฏิบัติธรรม ทําใหBไดBประโยชน$จริงๆ เพราะหลายๆครั้งท่ี
นั่งสมาธิหรือนั่งสวดมนต$ สิ่งท่ีคิดในการทํางานจะออกมา บางครั้งออกมาโดยท่ีไมSรูBตัว ลองเอาไปทําดู
ปรากฏวSาไดBผล นั่งใหBใจนิ่งแคSนั้นเอง มีปdญหาอะไรเขBามาก็ไมSตีโพยตีพาย ปdญหามาก็มีสติพรBอมท่ีจะ
แกBไข ปgท่ีผSานมาพาขBาราชการบวชถวายเป1นพระราชกุศล ท่ีวัดพระรามเกBากาญจนาภิเษก จํานวน 
๙๙ รูป และก็มาเปlดหลักสูตรภัททันตสมาธิของวัดหลวงพSอวิริยังค$ ตอนนี้เป1นรุSนสอง ผูBสนใจก็ไป
เรียน ก็มีเรียนประมาณ ๒๐ คน รุSนแรก ๔๐ คน การทําใหBคนๆหนึ่งไดBฝjกสมาธิ จะทําใหBชีวิตไดBเกิด
การพัฒนา มีสมาธิในการทํางาน เกิดจิตเมตตา จิตใจผSองใส๒๑๖ 

                                                           

๒๑๔ สัมภาษณ$ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศูนย$วิปdสสนาสากลไรSเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 

๒๑๕ สัมภาษณ$ พระราชญาณกวี (สุวิทย$ ปlยวิชฺโช), ผูBชSวยเจBาอาวาสวัดพระรามเกBากาญจนาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๒๑๖ สัมภาษณ$ นายจรินทร$ จักกะพาก, อธิบดีกรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย,      
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 
๑๘๒ 

จิตตัวนี้หมายถึงการรับรูB จิตหมายถึง อายตนะภายใน อายตนะภายนอก กระทบกันแลBว
เกิดเป1นองค$ความรูBข้ึนมา จิตตภาวนากระบวนการก็คือ ตBองเขBาใจในสิ่งท่ีเกิดข้ึน การบริการระหวSาง
เทศบาลกับประชาชน หรือวSากระบวนการขององค$ความรูBท้ังหลาย สิ่งตSางๆท่ีจะตBองคBนพบ จะตBอง
พัฒนาในเรื่องของความรูBสึกท่ีมีตSอซ่ึงกันและกันอยูSตลอดเวลา นั่นก็คือจิตตภาวนา จิตตภาวนานั่น
ไมSไดBหมายถึงวSาใหBนั่งสมาธิแตSเพียงอยSางเดียวเทSานั้น เพ่ือใหBเกิดความยืดหยุSน ภาษาอังกฤษเรียกวSา 
resilience ถBาพัฒนาตรงนั้นข้ึนมาไดB อะไรท่ีไมSดีสามารถท่ีจะแทรกเขBามาไดB เพราะคลBายๆกับวSาถูก
ครอบโดยคุณธรรม นี่คือจิตตภาวนา๒๑๗

 

พนักงานท้ังหมดตBองพัฒนาจิตตภาวนา ใหBทําสมาธิ อานาปานสติของพระพุทธเจBา ผลท่ี
จะไดBหลังจากนั้นคือ สุขภาพดี มิตรภาพดี สมรรถภาพดี ความสามารถในการทํางานดี งานดี อารมณ$
ดีตามมา ผลท่ีเกิดจากสมาธิอานิสงส$มาก ท้ังหลายท้ังปวงท่ีตBองการ ครอบครัวดี มิตรภาพดี การงานดี 
ถBามิตรภาพดีก็ทีมงานดี เหตุอยูSท่ีนี่๒๑๘  

แนะนําใหBใชBเวลาวSางใหBเป1นประโยชน$ตSอตนเอง โดยการปฏิบัติธรรม เชSน สวดมนต$    
นั่งสมาธิ เป1นตBน เพ่ือปลงหรือปลSอยวางใหBภาวะจิตใจไดBพักผSอน จะสSงผลใหBภาวะรSางกายและจิตใจ
เป1นสุข เม่ือจิตเป1นสุขก็จะเกิดความเขBมแข็ง เบิกบาน สSงผลตSออารมณ$ และจิตใจ เป1นสุขไปดBวย
เชSนกัน และสSงผลตSอสมรรถนะการทํางานด่ังท่ีมีผลการวิจัยออกมาวSา การทําสมาธิแมBวันละนิด 
สามารถเกิดประสิทธิภาพในการทํางานไดB๒๑๙  

การทํางานของบุคลากรเทศบาล ไมSมีในการแสดงอารมณ$ท่ีแบบหลุดโลก เวลามีงานของ
เทศบาลก็มาชSวยกันอยSางเต็มท่ี ท่ีนี่มีเกณฑ$ชี้วัดเก่ียวกับสมรรถนะเก่ียวกับดBานจิตใจ มีผลตSอการ
เลื่อนข้ันตําแหนSง มีการประเมิน มีแบบสอบถาม เป1นการใชBกฎระเบียบ สรBางเง่ือนไข หรือต้ังเกณฑ$ชี้
วัดท่ีมีผลตSอการเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนSงเพ่ือใหBบุคลากรไดBมีคุณสมบัติตรงนี้๒๒๐  

สรBางจิตสํานึกโดยวิธีการอบรม การสั่งสอน ประชุมชี้แจง แตSละหนSวยงานมอบนโยบาย
ใหBไป ถBามีหลักสูตรเก่ียวกับบําเพ็ญศีล บําเพ็ญภาวนา ก็แจBงและสSงบุคลากรไปปฏิบัติธรรม๒๒๑ 

                                                           
๒๑๗ สัมภาษณ$ พระศากยวงศ$วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร., รองอธิการบดีฝbายกิจการตSางประเทศ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑๘ สัมภาษณ$ พระราชญาณกวี (สุวิทย$ ปlยวิชฺโช), ผูBชSวยเจBาอาวาสวัดพระรามเกBากาญจนาภิเษก 

กรุงเทพมหานคร, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๒๑๙ สัมภาษณ$ นายวิชัย บรรดาศักดิ์, นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,        

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๒๒๐ สัมภาษณ$ นางสาวราตรี สุขมงคล, นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เทศบาลนครเชียงราย,     

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๒๒๑ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๙. 



 
๑๘๓ 

นําหลักพระกรรมฐานเพ่ือมาพัฒนาสมรรถนะดBานนี้ มีงานเขียน งานวิจัย มีขBอพิสูจน$
จํานวนมากท่ีบSงบอกวSาการเจริญกรรมฐาน จะทําใหBจิตใจไดBรับการพัฒนา เม่ือจิตใจไดBรับการพัฒนา
แลBว จะสSงผลตSอรSางกายในทางดี เม่ือจิตใจดี รSางกายก็จะดี อารมณ$ก็ดี สติสัมปชัญญะก็จะมีมาก 
จิตใจก็เขBมแข็งเอง หิริโอตตัปปะ ความละอาย ความเกรงกลัวตSอบาปกรรม ก็จะปรากฏ ใครท่ีมีอยูS
แลBวก็จะเพ่ิมข้ึนหนักแนSนมากข้ึน ใครท่ีไมSมีก็จะมี ความอิจฉาริษยาจะเบาบาง จะควบคุมอารมณ$
ตนเองไดB ความอSอนโยนก็จะเกิดข้ึน จะเห็นวSากรรมฐานก็ทําใหBเกิดปรากฎการณ$ท่ีเรียกวSา ทําแลBวไดB
ประโยชน$อยSางอัศจรรย$ สมัยนี้มีเครื่องตรวจเช็คปรากฏการณ$ท่ีเกิดจากการปฏิบัติกรรมฐาน หลัก
วิทยาศาสตร$พิสูจน$วSาทําใหBโรคบางโรคหายไดB ทําใหBสุขภาพดีจริง บางคนเป1นโรคมะเร็งหายก็ยังเคยมี
มาแลBว แตSท่ีสําคัญคือจะชSวยใหBมีสมาธิในการทํางาน เพราะการทํางานตBองอาศัยสติ อาศัยความ
รอบคอบ วิชากรรมฐานเป1นคําตอบท่ีดีท่ีสุดในยุคปdจจุบัน๒๒๒

 

ผูBบริหารมีคุณธรรม มีความยุติธรรม ผูBคนก็จะเอาแบบอยSาง ไมSใชBอารมณ$ตนเอง ควบคุม
ตนเองไดB จิตใจเยือกเย็น มีเหตุผล พูดดีๆ มีวิธีการท่ีนุSมนวลในการสื่อสาร บSงบอกถึงการควบคุม
อารมณ$ ผูBบริหารตBองทําใหBดู อยูSใหBเห็นเป1นตัวอยSาง ถBาขาดตัวนี้ก็มีการทะเลากัน ยิงกันบBาง ปdจจุบันนี้
ความฉลาดทางอารมณ$มีความสําคัญมาก ไมSวSาทํางานอะไรตBองมีความฉลาดทางอารมณ$คือการ
ควบคุมจิตใจอารมณ$ตนเองไดBในทุกสถานการณ$ ทุกคนตBองฝjกตนเอง ๒๒๓

 

วิธีการประเมินผลงานเป1นเง่ือนไข มีตัวชี้วัดทางดBานจิตใจ ทําหนSวยงาน ตBองปลูก
จิตสํานึก ใชBวิธีการประชุมประจําเดือน มีอะไรก็นําไปในท่ีนั้น จะไดBรับรูBกันท้ังองค$กร เพราะวSาถBาบอก
ตัวตSอตัวนี้ก็บอกอยูS แตSคนอ่ืนไมSไดBรับรูB เก่ียวกับงานนี้ และก็มีตัวชี้วัดมาตรฐานในการทํางาน มีการ
ประเมิน๒๒๔

 

การปลูกจิตสํานึกแบบจิตอาสา จิตสาธารณะ การเสียสละ โดยมีวิธีการคือ ใหBนโยบายวSา
ทุกคนจะตBองมีจิตสาธารณะ บBางครั้งทํางานลSวงเวลา หรือวSามีกิจกรรมวันเสาร$ อาทิตย$ ก็ไปรSวมงาน
ชSวยเหลือประชาชน มีการเปlดโอกาสใหBบุคลากรไปพัฒนาจิตใจดBวยการไปปฏิบัติธรรม อยSางโครงการ
ท่ีหลักกองทุนประกันสุขภาพสนับสนุนก็คือ พัฒนาสุขภาพจิตทุกวันอาทิตย$ท่ีวัด ผูBท่ีมีเวลาวSางก็ไป
รSวมไดB ไมSไดBเป1นการบังคับอะไร แลBวแตSสมัครใจ ไปวันอาทิตย$ วันหยุด๒๒๕

 

                                                           

๒๒๒ สัมภาษณ$ ศาสตราจารย$พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย, ผูBอํานวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร$ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 

๒๒๓ สัมภาษณ$ รองศาสตราจารย$ นงลักษณ$ สิงหวัฒนะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร$ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร$, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๒๔ สัมภาษณ$ นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม, รองนายกเทศมนตรีเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด
เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๒๒๕ สัมภาษณ$ นางหทัยรัตน$ ตียเกษม, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลBอม เทศบาลเมืองแมSเหียะ 
จังหวัดเชียงใหมS, ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙. 



 
๑๘๔ 

มีการใหBรางวัลกระตุBนบุคลากรประจํา ๖ เดือน หรือประจําปg เรื่องการมีมนุษยสัมพันธ$ดี 
มีจิตใจดี เพ่ือใหBกําลังใจ และเป1นแบบอยSางแกSเพ่ือนรSวมงานคนอ่ืนๆใหBทําตาม สSงเสริมบุคลากรใหB
พัฒนาทางจิตใจ ปgละ ๑ - ๒ ครั้ง เป1นอยSางนBอย เพราะพบวSาการพัฒนาทางจิตใจดBวยการปฏิบัติ
ธรรมนั้น มีการยืนยันทางการแพทย$วSา ทําใหBสมาธิดีข้ึน สSงผลตSออารมณ$การทํางาน๒๒๖

 

ในสSวนสถาบันภายในสามวันแรก ตBองละลายพฤติกรรมตนเองดBวยการอยูSรSวมกันดBวย 
พอรูBจักมากข้ึนเริ่มแสดงอะไรของตนอัตตาออกมามา ใหBอยูSรSวมกันในตรงนี้แลBวใหBไดBเรียนรูBซ่ึงกันและ
กัน ทุกคนเริ่มลดตัวตนออกมา หลักสูตรท่ีนี่ยาวเป1นสามสี่อาทิตย$ พอผSานไประยะเวลาหนึ่ง รูBจักกัน
แลBวก็ชSวยเหลือกัน มีความผูกพันกันเป1นเพ่ือนกัน พอกลับไปทBองถ่ินตนเอง เกิดหBองเรียนท่ีใหญSข้ึน 
ตอนนี้ มีเฟสบุ~ค มีไลน$ ก็คุยกันเหมือนกับแทบจะอยูSหBองดBวยกันในสถาบัน ใครมีปdญหาอะไรก็ถามกัน
ในกลุSมเพ่ือน เกิดการเอ้ืออาทรกัน ใครติดขัดอะไรชSวยเหลือ ยกตัวอยSางวSาสอดรับกับตัวนี้ เป1นการ
พัฒนาจิตในรูปของการอบรม และตSอยอดกวBางออกไป๒๒๗ 

การจะทําใหBบุคลากรมีสมรรถนะดBานนี้ จะตBองถูกหลSอหลอม ปลูกฝdงมาต้ังแตSเด็ก ฉะนั้น 
วิธีการก็เริ่มตBนจากการการพัฒนาต้ังแตSอยูSในครรภ$ และเกิดมาเป1นเด็ก เรื่อยมาจนเป1นผูBใหญSมา
ทํางาน เพราะการกลSอมเกลาเรื่องจิตใจ ตBองใชBเวลานาน การจะมาอบรมใชBเวลาไมSก่ีวัน แลBวใหBบุคคล
เปลี่ยนแปลงจากเป1นคนมีจิตใจหนึ่งเป1นอีกจิตใจหนึ่งนั้นยาก ตBองใชBกระบวนการหลSอหลอม 
สภาพแวดลBอมก็เป1นปdจจัยสําคัญ การอบรมเป1นเพียงสSวนหนึ่ง๒๒๘ 

สรุปการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดBานจิตตภาวนา ขBอ ๓.๑ คือ ใหBสรBางจิตสํานึก 
ผูBบริหารประพฤติตนใหBเป1นแบบอยSางแกSพนักงานเจBาหนBาท่ี สSงเสริมแรงจูงใจ ใหBรางวัลแกSบุคลากรท่ี
มีการพัฒนาดBานจิตตภาวนา ตBองใชBแนวทางการพัฒนา คือ อบรมปลูกฝdงต้ังแตSเกิด กลSอมเกลา   
หลSอหลอมจากสภาพแวดลBอมท่ีดี ตBองจัดอบรม จัดใหBมีการหBองเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก เขBาวัด
ฟdงธรรม สมาทานศีล ฟdงธรรมบรรยาย สSงเสริมใหBฝjกทําสมาธิ ปฏิบัติธรรม สวดมนต$ ใหBเพ่ิมศักยภาพ
ของจิต ๓ ดBาน คือ คุณภาพจิต สุขภาพจิต สมรรถภาพจิต มีกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะดBานจิตใจมีผล
ตSอการเลื่อนตําแหนSง ข้ันเงินเดือน โบนัส  

 
 
 
 

                                                           

๒๒๖ สัมภาษณ$ นายวิเชียร บุญมี, เจBาพนักงานสํานักการชSาง การเงินและบัญชีชํานาญงาน เทศบาล
นครเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๒๒๗ สัมภาษณ$ นายกิตติพงษ$ ชูประสิทธ์ิ, รองผูBอํานวยการสถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทBองถ่ิน 
กรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๒๒๘ สัมภาษณ$ คุณฐิติมา ปุยอ~อต, หัวหนBาฝbายวิชาการ สถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทBองถ่ิน   
กรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 
๑๘๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๘  แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานจิตตภาวนา ขBอ ๓.๑ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี 
การสรBางแรงจูงใจ ๒ ๑๙, ๒๒ 
การสรBางจิตสํานึก จิตสาธารณะ ๑ ๒๑ 
พัฒนาปรับปรุงคําสั่ง ระเบียบ กฎเกณฑ$ ๒ ๓, ๑๙ 
พัฒนาสภาพแวดลBอมหนSวยงาน ผูBบริหารทําตน
เป1นแบบอยSาง 

๒ 
 

๙, ๑๒ 
 

การพัฒนาความรูBดBวยกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๙ 
 

๑, ๒, ๕, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๗, 
๒๒ 

 

๓.๒ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�มีจิตใจเข�มแข็งม่ันคง ร)าเริงเบิกบานในการ
ทํางาน มองโลกในแง)ดี มีน้ําใจ เมตตากรุณา มีความอ)อนโยน มีจิตมุทิตายินดี มีวิธีการคือ ใชBการ
พัฒนากลSอมเกลาต้ังแตSเกิด ศึกษาเรียนรูBดBวยตนเอง จากกรณีศึกษาจากผูB อ่ืน ใชBการสอนงาน       
การแนะนํา จัดกิจกรรมสัมพันธ$นันทนาการ พบปะสังสรรค$รSวมกัน จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมท่ีวัด 
จัดใหBมีชSวงเวลาการปฏิบัติธรรมทุกวันในสถานท่ีทํางาน ใชBการฝjกสมาธิภาวนา ผูBบริหารตBองเป1น
แบบอยSางเป1นผูBนําในการพัฒนาดBานจิตตภาวนา  

 

ประเด็นสําคัญด�านจิตตภาวนา ข�อ ๓.๒ ให�บุคลากรมีจิตใจเข�มแข็งม่ันคง ร)าเริงเบิก
บานในการทํางาน มองโลกในแง)ดี มีน้ําใจ เมตตากรุณา มีความอ)อนโยน มีจิตมุทิตายินดี 

เก่ียวกับจิตสํานึก ตBองเริ่มต้ังแตSฐานของครอบครัว การพาลูกไปวัดทําบุญฟdงเทศน$ฟdง
ธรรมมีสSวนสําคัญ เป1นการกลSอมเกลาต้ังแตSเด็ก เป1นบทบาทของพระ ต้ังแตSเด็กในโรงเรียน ระดับชั้น
ประถม มัธยม ทุกระดับชั้น ใชBวิธีการศึกษา อบรม พัฒนากลSอมเกลา๒๒๙

 

สรBางทัศนคติท่ีดี จัดใหBมีการกีฬาสัมพันธ$ซ่ึงเป1นกิจกรรมท่ีปรับทัศนคติ ละลายพฤติกรรม
รSวมกัน ทําใหBกลุSมคนแตSละกลุSมคนแตSละกองมีความสัมพันธ$รูBจักกัน เรียกวSาวิธีการอบรมพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในดBานตSางๆ๒๓๐  

 

                                                           
๒๒๙ สัมภาษณ$ นางสาวณชิตา ตันตาละ, นักทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเวียง

พางคํา อําเภอแมSสาย เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๒๓๐ สัมภาษณ$ นางสาวราตรี สุขมงคล, นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เทศบาลนครเชียงราย,      

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๘๖ 

จัดกิจกรรมพบปะสั่งสรรค$รSวมกันเป1นประจํา จัดโครงการแขSงขันกีฬาภายในและ
ภายนอกองค$กร กีฬาจะสSงผลใหBคนมีน้ําใจตSอกัน รูBแพB รูBชนะ รูBอภัยซ่ึงกันและกัน และยังกSอใหBเกิด
รูBจัก สนิทสนมคุBนเคยกันมากข้ึน จะสSงผลตSอการทํางานเม่ือตBองประสานงาน และทํางานรSวมกันดBวย 
เป1นตBน๒๓๑

 

๑. จัดอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางจิตใจใหBแกSบุคลากร มีการแสดงความชื่นชมกับ
บุคลากรท่ีประพฤติเขBาเกณฑ$เหลSานี้ใหBบุคลากรคนอ่ืนไดBรับทราบ มีน้ําใจเหมือนกันแท็กซ่ีเก็บเงินไดB 
ตํารวจก็ทําป]ายไวนิลยกยSอง ใหBใบประกาศเชิดชูยกยSอง ออกทีวีและมอบเกียรติบัตร ๒. จัดอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแกSบุคลากร จัดเป1นคอร$สระยะสั้น ๑-๒ วัน ๓. จัดใหBมีชSวงอบรมธรรม หรือปฏิบัติ
ธรรมทุกวันในสถานท่ีทํางาน สัก ๑๕ นาทีกSอนเขBาทํางาน จําไดBมีคนหนึ่งมาเลSาใหBฟdง บริษัทแหSงหนึ่ง
เคยมีปdญหาลักขโมย ผิดลูกผิดเมียกัน กินเหลBาเมายาแลBวตีกัน สุดทBายก็มีพระรูBจักกับเจBาของบริษัท 
นําลูกศิษย$ท่ีจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงฆ$ ใหBทําหนBาท่ีตรงนี้ คนนี้เขBาไปทํางานแคSหนึ่งเชBานํา
ทําวัตร สวดมนต$ และคุยธรรมะสั้นๆใหBฟdง พอพักเท่ียงก็นําปฏิบัติธรรม ๑๕ นาทีตอนทานขBาวเสร็จ
แลBว ตอนเย็นกSอนกลับพาสวดมนต$ และก็จะมีวันพระ นิมนต$พระมาแสดงธรรม เนBนใหBพระพูดเรื่อง
บุญและบาป บุญคืออะไร ทําอยSางไร บาปคืออะไร บาปทําแลBวไดBรับผลอยSางไร สามเดือนผSานไป
พฤติกรรมหายหมด ของเอาวางไวBก็ไมSหาย หายก็นําหาเจBาของดBวย มีการจัดชั่วโมงและก็เอาบุคลากร
เขBาไป ปรากฏวSาคนทําหนBาท่ีนําทําวัตรสวดมนต$ไดBรับการข้ึนเงินเดือนหลายข้ัน๒๓๒  

จัดสSงบุคลากรเขBารับการอบรมการปฏิบัติธรรม ฝjกสมาธิภาวนา และฟdงธรรมบรรยาย   
ท่ีวัดพระธาตุศรีจอมทอง อําเภอจอมทอง เพ่ือใหBรูBจักบังคับควบคุมอารมณ$ตนเองในการปฏิบัติงานใหB
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จัดโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครเชียงใหมS เรื่อง องค$กรมาตรฐาน 
บริการเป1นเลิศ เนBนการทํางานเป1นทีมในการใหBบริการสาธารณะแกSประชาชน๒๓๓

 

ตอนนี้มีชาวตSางชาติก็หันมาสนใจเรื่องการทําสมาธิมากข้ึน การทําสมาธิสามารถพัฒนา
จิตใจ มีผลการวิจัยรับรองอยSางชัดเจน วSามีผลดีตSอการทํางาน มีผลดีตSอสุขภาพรSางกาย ทําใหBโรค
หลายชนิดทุเลา และหายขาดไปไดB มีผลดีตSออารมณ$ในการเขBาสังคม๒๓๔

 

จะใชBวิธีการสอนงาน แนะนํางานตลอดเวลาวSา เกSงเหมือนกันทํางานก็เกSงเหมือนกัน แตS
ตําแหนSงมีอยูSตําแหนSงเดียว แตSเวลาสอบคัดเลือกข้ึนมา ผูBบังคับบัญชาก็ตBองเลือกเอาเพียงตําแหนSง
                                                           

๒๓๑ สัมภาษณ$ นายวิชัย บรรดาศักดิ์, นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,        
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๓๒ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย 
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๒๓๓ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๙. 

๒๓๔ สัมภาษณ$ รองศาสตราจารย$ นงลักษณ$ สิงหวัฒนะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร$ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร$, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๘๗ 

เดียว ไมSตBองนBอยเนื้อตํ่าใจ ใหBกําลังใจใหBเกิดความสบายใจ ใหBทํางานตSอไปสักวันหนึ่งโอกาสก็จะมาถึง 
เพ่ือไมSใหBเกิดจิตอิจฉากัน๒๓๕

 

สรุปการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดBานจิตตภาวนา ขBอ ๓.๒ คือ ใชBการฝjกสมาธิภาวนา 
ผูBบริหารตBองเป1นแบบอยSาง และเป1นผูBนําในการพัฒนาดBานจิตตภาวนา จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมท่ี
วัด จัดใหBมีชSวงเวลาการปฏิบัติธรรมทุกวันในสถานท่ีทํางาน ตBองใชBการพัฒนากลSอมเกลาต้ังแตSเกิด 
ศึกษาเรียนรูBดBวยตนเอง จากกรณีศึกษาจากผูBอ่ืน ใชBการสอนงาน การแนะนําตBองจัดกิจกรรมสัมพันธ$ 
นันทนาการ พบปะสังสรรค$รSวมกัน  

 

ตารางท่ี ๔.๑๙  แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานจิตตภาวนา ขBอ ๓.๒ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี 
การสรBางแรงจูงใจ ๒ ๒, ๑๘ 
การสรBางจิตสํานึก จิตสาธารณะ ๑ ๒๐ 
พัฒนาสภาพแวดลBอมหนSวยงาน ผูBบริหารทําตน
เป1นแบบอยSาง 

๑ 
 

๒๐ 
 

การพัฒนาความรูB  ๕ ๒, ๑๐, ๑๗, ๑๘, ๑๙  
การพัฒนาความรูBดBวยกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๔ 
 

๒, ๙, ๑๗, ๒๐ 
 

 
๓.๓ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�มีความซ่ือสัตย� มีหิริ มีโอตตัปปะ มีความ

กตัญPู มีความรับผิดชอบ มีจิตสมาธิ มีใชBวิธีการ คือ การฟdงธรรมะบรรยาย สรBางสิ่งแวดลBอมใน
หนSวยงานใหBดี  จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม ฝjกสมาธิ จัดอบรมใหBความรูB
เก่ียวกับกฎหมาย วินัย ระเบียบ คําสั่ง ขBอมูลขSาวสารใหมS ยกยSองบุคลากรท่ีประพฤติดีมีคุณธรรม 

สSงเสริมใหBปฏิบัติศีล ๕ สรBางจิตสํานึก ใชBการอบรม การประชุม การเดินณรงค$ตSอตBานคอรัปชั่น     
การปฏิญาณตน เนBนนําวิทยากรท่ีมีคุณสมบัติมีความสามารถ 

 
 
 
 
 

                                                           

๒๓๕ สัมภาษณ$ นายวรรณศิลปv จีระกาศ, ปลัดเทศบาลตําบลแมSสาย อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย,     
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๘๘ 

ประเด็นสําคัญด�านจิตตภาวนา ข�อ ๓.๓ การพัฒนาสรรถนะบุคลากรให�มีความ
ซ่ือสัตย� มีหิริ มีโอตตัปปะ มีความกตัญPู มีความรับผิดชอบ มีจิตสมาธิ 

นําบทบาทวัดเขBามาชSวย วิธีการคือการฟdงบรรยายจากพระ เนื้อหาเก่ียวกับเรื่องนี้
โดยตรง ใชBเวลาก็ประมาณ ๑-๒ ชม. และทําตSอเนื่องสามเดือนครั้ง หรือหกเดือนครั้ง๒๓๖ ท่ีนี่ใชBวิธีจัด
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับพนักงานครูเทศบาล จัดสSงบุคลากรเขBารับการปฏิบัติธรรม 
ฝjกสมาธิ ท่ีวัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง๒๓๗

 

การพัฒนาดBานจิตใจตัวนี้เป1นกระบวนการจัดอบรมคุณธรรมในทุกสSวน ๑.ตBองจัดอบรม
สัมมนา สมมติมีหนSวยงานอยูSสัก ๑๐ หนSวยงาน ก็จัดสัปดาห$ละ ๓ หนSวยงาน คSอยๆผSอนคลายไป 
เดือนหนึ่งก็ครบหมด ตอนนี้ท่ีกองทัพบก กองทัพเรือก็ทําแลBว จะไปบรรยายธรรมท่ีกองทัพอากาศ 
กองทัพบก ซ่ึงทําทุกสัปดาห$  คนฟdง ก็จะไดBอะไรไปมาก นี่ คือนโยบายกองทัพ ไปดู ท่ีกอง
อนุศาสนาจารย$ชัดเจนมาก ๒.ยกยSองบุคลากรท่ีเป1นผูBประพฤติคุณธรรมเหลSานี้ใหBเดSนชัด ๓.จัดใหB
บุคลากรองค$กรไดBฝjกการทําสมาธิ๒๓๘

 

สSงเสริมใหBเขBาใจ และปฏิบัติเรื่องศีลหBา สรBางกฎองค$กร หรือประมวลจริยธรรมออกมา
อีกทีหนึ่ง ซ่ึงเป1นการเฉพาะของเทศบาล ใหBขBอมูลกับบุคลากร ตBองมีการปลูกจิตสํานึก ใชBวิธี        
การอบรม๒๓๙

 

มีธรรมเนียมก็คือ ตอนเชBาท่ีนี่จะจะมีการไหวB ทักทายกันทุกคน พ่ีไหวBนBอง นBองก็ไหวBพ่ี 
ถBานBองไมSไหวBพ่ี พ่ีไหวBนBอง ถBานBองไมSไหวBพ่ี ก็จะทําใหBเกิดความละอาย นี่คือเป1นธรรมเนียมท่ีปฏิบัติกัน 
บางครั้งเกิดความขุSนมัวอะไรจากบBาน แตSมาสํานักงานแลBว เกิดความอ่ิมเอิบใจในการพบปะ      
เพ่ือนรSวมงานในการท่ีจะรSวมงานกันในการทํางาน บางคนก็ใจขุSนมัวจากทางบBาน แตSมาท่ีทํางานก็เอา
เรื่องอะไรตSางๆ ออกไป ก็ใหBทํางานใหBเกิดความสุข๒๔๐

 

 
 
 

                                                           
๒๓๖ สัมภาษณ$ นางสาวราตรี สุขมงคล, นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เทศบาลนครเชียงราย,      

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๒๓๗ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๙. 
๒๓๘ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย 

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๒๓๙ สัมภาษณ$ นายสมคิด ปdญญานาย, ประชาชน เทศบางตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด

เชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๒๔๐ สัมภาษณ$ นายวรรณศิลปv จีระกาศ, ปลัดเทศบาลตําบลแมSสาย อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย,       

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๘๙ 

สรุปการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดBานจิตตภาวนา ขBอ ๓.๓ คือ สSงเสริมใหBปฏิบัติศีล ๕ และ
สรBางจิตสํานึก จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม ฝjกสมาธิ การฟdงธรรมบรรยาย สรBาง
สิ่งแวดลBอมในหนSวยงานใหBดี ใชBการอบรม การประชุม จัดอบรมใหBความรูBเก่ียวกับกฎหมาย วินัย ระเบียบ 
คําสั่ง ขBอมูลขSาวสารใหมS ยกยSองบุคลากรท่ีประพฤติดีมีคุณธรรม  

 
ตารางท่ี ๔.๒๐  แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานจิตตภาวนา ขBอ ๓.๓ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี 
การสรBางจิตสํานึก จิตสาธารณะ ๑ ๒๗ 
พัฒนาปรับปรุงคําสั่ง ระเบียบ กฎเกณฑ$ ๑ ๒๗ 
พัฒนาสภาพแวดลBอมหนSวยงาน ผูBบริหารทําตน
เป1นแบบอยSาง 

๑ 
 

๑๘  
 

การประยุกต$หลักธรรม คือ ศีล ๕ ๑ ๒๗ 
การพัฒนาความรูB  ๒ ๒, ๒๗ 
การพัฒนาความรูBดBวยกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๓ 
 

๒, ๑๔, ๑๙ 
 

 

สรุปวิธีการพัฒนาสมรรถนะดBานจิตตภาวนา คือ ๑.การสรBางแรงจูงใจ ๒.การสรBาง
จิตสํานึก ๓.พัฒนาปรับปรุงคําสั่ง ระเบียบกฎเกณฑ$ ๔ การพัฒนาโครงสรBาง สิ่งแวดลBอม ระบบการ
ทํางานองค$การ ๕.ประยุกต$หลักธรรม สSงเสริมใหBปฏิบัติศีล ๕ ๖.พัฒนาความรูB  ทักษะ เชSน           
การสัมมนา การประชุม จัดกิจกรรมสัมพันธ$ ๗.การพัฒนาความรูBดBานพระพุทธศาสนา เชSน          
จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สมาทานศีล ฟdงธรรมบรรยาย สSงเสริมใหBเขBาวัดฟdงธรรม ฝjกทํา
สมาธิ ปฏิบัติธรรม สวดมนต$ จัดใหBมีชSวงเวลาการปฏิบัติธรรมทุกวันในสถานท่ีทํางาน จัดใหBมีการ
หBองเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก เป1นตBน วิธีการดังกลSาวมานี้จะทําใหBเกิดการพัฒนาทางดBานจิตใจ 
สรBางแรงจูงใจก็จะทําใหBเกิดความกระตือรือรBน เกิดกําลังใจ สภาพแวดลBอมท่ีดี มีเพ่ือน มีหัวหนBา 
ผูBบริหารเป1นแบบอยSางทําใหBเห็น ก็จะทําใหBเกิดการพัฒนาดBานนี้ไดBเชSนกัน ซ่ึงประมวลเป1นตารางไดB
ดังนี้ 

 

 

 

 



 
๑๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพท่ี ๔.๘  แสดงวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ดBานจิตตภาวนา 
 

 

ด�านจิตตภาวนา 

สร�างแรงจูงใจ  
สSงเสริมแรงจูงใจ ใหBรางวัล ยกยSองบุคลากรท่ีประพฤติดีมีคุณธรรม   

การสร�างจิตสํานึก 
สรBางจิตสํานึก การปฏิญาณตน 

พัฒนาปรับปรงุคําสั่ง ระเบยีบ กฎเกณฑ� 
กําหนดตัวช้ีวัดสมรรถนะดBานจิตใจเป1นสSวนในการพิจารณาตSอการเล่ือน
ตําแหนSง ขั้นเงินเดือน โบนัส  

พัฒนาสภาพแวดล�อมทํางานองค�การ 
หลSอหลอมจากสภาพแวดลBอมท่ีดี สรBางส่ิงแวดลBอมในหนSวยงานใหBดี 
ผูBบริหารประพฤติตนดBานจิตใจท่ีดีใหBเหน็เป1นแบบอยSาง 

การพัฒนาความรู�ด�วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
-จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สมาทานศีล  
- สSงเสริมใหBเขBาวัดฟdงธรรม ฝjกทําสมาธ ิปฏิบัติธรรม สวดมนต$  
-จัดใหBมีเวลาการปฏบิัติธรรมทุกวันในสถานท่ีทํางาน  
-เพิ่มศักยภาพของจิต คือ คุณภาพจิต สุขภาพจิต สมรรถภาพจิต  
-จัดใหBมีการหBองเรียนธรรมศึกษาช้ันตรี โท เอก   

ประยุกต�หลักธรรม  
สSงเสริมใหBปฏิบัติศีล ๕ 

 การพัฒนาความรู� ทักษะ 
-การฝjกอบรม การสัมมนา การประชุม  
-จัดกิจกรรมสัมพันธ$ นันทนาการ พบปะสังสรรค$รSวมกัน  
-ศึกษาเรียนรูBดBวยตนเอง ใชBกรณีศึกษา การสอนงาน การแนะนํา  
-ใชBแนวทางการพัฒนา คือ อบรมปลูกฝdงต้ังแตSเกิด และกลSอมเกลา  
-จัดอบรมใหBความรูBเกี่ยวกับกฎหมาย วนัิย ระเบียบ คําส่ัง ขBอมูล
ขSาวสารใหมS 



 
๑๙๑ 

 

๔. ด�านป?ญญาภาวนา คือ การอบรมฝjกฝนพัฒนาดBานความฉลาดทางสติปdญญา          
มีความรูB มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเขBาใจในภาระหนBาท่ีในตําแหนSงงานตนเอง เขBาใจในหลักมนุษย
สัมพันธ$ เชี่ยวชาญสามารถวิเคราะห$ เขBาใจสิ่งตSางๆ รูBจักเหตุ รูBจักผล รู Bจักตน รู Bจักประมาณ รูBจัก
กาลเวลา รูBจักชุมชน สังคม รูBจักบุคคล มีความสนใจใฝbเรียนรูB รับฟdงความคิดเห็นผูBอ่ืน แสวงหาความรูB
อยูSตลอดเวลา 

 

  ๔.๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�มีความรู� มีทักษะ ความเช่ียวชาญเข�าใจใน
ภาระหน�าท่ีในตําแหน)งงานตนเอง เข�าใจในหลักมนุษยสัมพันธ� เช่ียวชาญสามารถวิเคราะห� เข�าใจ
ส่ิงต)างๆ รู�จักเหตุ รู�จักผล รู�จักตน รู�จักประมาณ รู�จักกาลเวลา รู�จักชุมชน สังคม รู�จักบุคคล  

มีวิธีการคือ การฝjกอบรม จัดใหBมีการบวชเนกขัมมะจารี การสวดมนต$ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จัดใหBมีหBองเกียรติยศสําหรับผูBท่ีมีความประพฤติ มีผลงานดีเดSนโดยเฉพาะ ใชBเทคโนโลยี
สารสนเทศคBนหาขBอมูล สSงเสริมใหBเป1นบุคคลแหSงการเรียนรูB สSงเสริมใหBมีการศึกษาในหลายๆรูปแบบ 
สSงเสริมใหBไดBมีโอกาสเรียนธรรมะ ใชBคนใหBเหมาะกับตําแหนSงงาน การสอนงาน การแนะนํา         
การประชุม เผยแพรSขBอมูลแกSกันและกันในหนSวยงานโดยใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมพัฒนาการ
สื่อสารใหBคนประทับใจ สSงเสริมใหBเรียนรูBอบรมหลักสูตรเฉพาะตําแหนSงงาน เฉพาะทาง ใชBวิธีการ
พัฒนาต้ังแตSเกิด เนBนฝjกทักษะ การเรียนรูBคิดดBวยตนเอง การสัมมนา การเสริมสรBางแรงจูงใจ และใชB
หลักจิตวิทยา ใชBการจัดกิจกรรม ๕ ส.  

 
ประเด็นสําคัญด�านป?ญญาภาวนา ข�อ ๔.๑ ให�บุคลากรมีทักษะในการใช�ชีวิตอยู)

ร)วมกับผู�อ่ืน รู�เข�าใจในหลักมนุษยสัมพันธ� มีความสามารถในการเผชิญป?ญหา มีความเช่ียวชาญ
วิเคราะห� เข�าใจส่ิงต)างๆ โดยรอบรู� รู�จักเหตุ รู�จักผล รู�จักตน รู�จักประมาณ รู�จักกาลเวลา รู�จัก
ชุมชน สังคม รู�จักบุคคล 

๑.การฝjกอบรม โดยจัดใหBมีการบวชแบบเนกขัมมะจารี ระยะสั้น ๒-๓ วัน มีการสวดมนต$
แปล ฟdงสวดมนต$จะซาบซ้ึงไดBรูBความหมาย ถือศีล ๘ สามารถขัดเกลาจิตใจไดBระดับหนึ่ง จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหBแตSละบุคลากรใหBไดBคุณลักษณะท่ีคุณประสงค$ท่ีตBองการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการก็คือ 
วิทยากรจะมีเทคนิคในการฝjกใหBทํา จะอธิบาย วิเคราะห$ใหBฟdงไดBวSาขาดอะไรควรเพ่ิมเติมอะไร         
๒. ยกยSองเชิดชูใหBรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ๓.ใหBบันทึก ใหBมีหBองเกียรติยศ (Hall of famous) 



 
๑๙๒ 

บุคลากรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมเหลSานี้ จะเอาชื่อเอารูปไปติดไวBในหBองเกียรติยศเป1นการเชิดชูใหB
กําลังใจ๒๔๑  

ปdจจุบันใชBอุปกรณ$อินเตอร$เน็ต เทคโนโลยีเป1นสะพานไปสูSความรูB ตักตวงความรูBจาก
โซเซียล เว็บไซต$ กูเก้ิล ยูทูบ เฟสบุ~ค ไลน$ เป1นตBน ความรูBมากมายอยูSบนโลกอินเตอร$เน็ต โดยท่ีไมSตBอง
ไปซ้ือหนังสือมาอSาน เป1นแหลSงขBอมูลท่ีดีท่ีสุด ทันสมัยท่ีสุด แตSก็ตBองกลั่นกรอง แตSวิธีการด้ังเดิมก็ควร
จะมีอยูS คือ การอบรม การศึกษาดูงานในประเทศ ตSางประเทศ การสอนงาน ระดมความคิด มีมุม
หนังสือ บอร$ดความรูB สําคัญคือตBองสรBางแรงบันดาลใจใหBเป1นบุคคลท่ีรักการเรียนรูBตลอดชีวิต 
ตลอดเวลา รูBทุกมิติ รูBกวBาง รูBลึก๒๔๒

 

๑.สSงเสริมใหBเป1นบุคคลแหSงการเรียนรูB ๒.สSงเสริมใหBมีการศึกษา ในหลายๆรูปแบบ  
สSงเสริมใหBติดตามขSาวสารบBานเมือง ใหBรักการอSาน สSงเสริมใหBถกเถียงกันอยSางมีเหตุมีผล เพราะเป1น
การสSงเสริมใหBเกิดวัฒนธรรมทางปdญญาเกิดข้ึนมาในองค$กร ๓.สSงเสริมใหBไดBมีโอกาสเรียนธรรมะ 
ปdญญานั้นจะมีท้ังสองดBาน คือโลกิยปdญญา ปdญญาสําหรับทํามาหากิน และโลกุตตรปdญญา ปdญญา
สําหรับท่ีจะนําพาตนใหBใหBออกจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ถBาไดBอยSางนี้ก็จะมีปdญญาท่ีทาง
โลกก็เลิศล้ํา ทางธรรมก็เลิศลอย ๒๔๓ 

การใหBบุคลากรสนใจใฝbเรียนรูBตลอดเวลานั้น ใชBวิธีการสอนงาน การแนะนํา การประชุม 
การอบรม ตBองสรBางแรงจูงใจวSาถBาเกSงมีความรูBความสามารถ หนBาท่ีการงานก็จะกBาวหนBาสูงข้ึนมา 
ผูBบริหารก็ดี หัวหนBางานก็ดีวันหนึ่งก็ตBองเกษียณ คนท่ีมีความสามารถและเกSงก็จะเจริญเติบโตข้ึนมา
ทําหนBาท่ีแทน เพราะฉะนั้นคนท่ีเกSง มีความรูBความเชี่ยวชาญมากกวSา คนนั้นก็จะไดBรับการคัดเลือกใหB
เขBาสูSตําแหนSงไดB ทําใหBทุกคนมีความกระตือรือรBนลBนในการเรียนรูBงาน ศึกษางานตนเองใหBมากท่ีสุด 
ในการพัฒนาตนเองเพ่ือท่ีจะสอบใหBสูSตําแหนSงท่ีสูงข้ึน๒๔๔

 

ปdจจุบันนี้เป1นยุคเทคโนโลยี เวลาเขBาคBนหาเอกสารหรือเรื่องราวตSางๆท่ีสนใจศึกษา 
ตBองการจะศึกษาสิ่งท่ีเป1นประโยชน$ก็ชSวยกันแบSงปdน นํามาเผยแพรSใหBแกSกันและกันในชSองทางตSางๆ 

                                                           

๒๔๑ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย   
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๒๔๒ สัมภาษณ$ พระศากยวงศ$วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร., รองอธิการบดีฝbายกิจการตSางประเทศ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๒๔๓ สัมภาษณ$ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศูนย$วิปdสสนาสากลไรSเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 

๒๔๔ สัมภาษณ$ นายวรรณศิลปv จีระกาศ ปลัดเทศบาลตําบลแมSสาย อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย,     
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๙๓ 

ใสSในกลุSมไลน$ขององค$กร กองงาน หรือนําไปข้ึนเว็บไซต$ของเทศบาล ใสSลงในเอกสาร บอร$ด ป]าย
ตSางๆ รวมถึงวารสารหนSวยงานเพ่ือแจBงใหBบุคลากรไดBอSานไดBศึกษาไดBเห็นมากท่ีสุด๒๔๕ 

การฟdงบรรยายจากพระท่ี มีประสบการณ$ เกSง มีเทคนิคในการยSอยธรรมะจากยากใหB
เขBาใจงSาย ใชBการฝjกอบรม กลSอมเกลาต้ังแตSเด็ก บางคนทํายากเรื่องสติปdญญา ไมSใชSจะทํางSายๆ     
ตBองสั่งสมเป1นหลายภพหลายชาติ ขนาดพระพุทธเจBากวSาจะสําเร็จก็ใชBการกลSอมเกลาทีละนBอยๆ สSวน
ในองค$กรจะพบวSาบริษัทเอกชนมากมาย เชSน บริษัทซีพี ไทยประกันชีวิต เซเวSน บริษัททรู จะจัดมี  
การอบรมพนักงานเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาปdญญาประจํา ขนาดเอกชนก็ยังเห็นความสําคัญของ
บุคลากรในองค$กร ก็ยังมีการลงทุน มีการนิมนต$พระไปสอนไปอบรม เอกชนทําเป1นตัวอยSางนํารSองไป
แลBวทําไดBดีมาก สSงผลใหBบุคลากรท่ีทํางานดีเกSง จิตใจงดงาม มีศีลธรรม มีจิตสํานึก มีคุณธรรม
จริยธรรมดBวย คือ สมรรถนะความสามารถเกSงภายนอก ภายในคือจิตใจก็ตBองดีดBวย๒๔๖ 

การทํางานไมSสามารถท่ีจะทําคนเดียวไดB ตBองไดBรับความรSวมมือจากผูBรSวมงาน ในแผนก
เดียวกันหรือตSางแผนกกัน ตBองอบรมพัฒนาการสื่อสาร เทคนิคการพูดเชิงใหBบริการอยSางมืออาชีพ 
การบริการใหBสุดความสามารถ ๑.มีบุคลิกภาพเขBาตา ดูนSาเชื่อถือ มีระเบียบเรียบรBอย รูBกาลเทศะเป1น
ตBน คนเริ่มชอบแลBว ตBองดูแลบุคลิกภาพ เพราะนั้นบุคลิกภาพเป1นอันดับแรกท่ีคนจะชอบหรือไมSชอบ 

๒.มีศิลปะในการใชBน้ําเสียง คนสSวนใหญSจะชอบเสียงอSอนโยน เสียงสุภาพ การเอ็ดตะโร ทําเสียง
เหมือนขูS ไมSมีใครชอบ ตBองพูดใหBน้ําเสียงดี เขBาหู รื่นหู ๓.มีศิลปะในการพูด พูดเกิดประโยชน$ คนฟdงก็
ชอบเพราะเกิดผลดี ๔.มีศิลปะในการรับฟdง เพราะจะตBองโตBตอบจนกวSาจะพอใจ๒๔๗

 

หลักการคิดดBวยปdญญาดBวยตนเอง ในบทเรียน ในสถาบันก็ไดBใชBหลักนี้อยูS เชSนกัน           
ท่ีเทียบเคียงไดBคือ การสอน หรือการแนะนําใหBรูBในบริบทของประเทศไทย ของอาเซียน ใหBวิทยากรท่ี
ดีมีความสามารถมาสื่อสารใหBไดBเห็นภาพ เชSน วันหนึ่งไดBนิมนต$พระอาจารย$สังคม จากมาบเอ้ืองมา
สอน พูดถึงทฤษฎีในหลวง การปลูกพ้ืน ๓ อยSาง ประโยชน$ ๔ อยSาง ทําสวนผสม อีกวันหนึ่งมีวิทยากร
จากบริษัทซีพีมาสอน เป1นวิทยากรภายนอก เป1นรองผูBจัดการใหญSซีพี บรรยายการปลูกไถSพืชไรSแสน
เอเคอร$ใชBคนเพียง ๗ คน ซ่ึงแนวทางจะแตกตSางจากวันกSอน ทุกคนจะมีมุมมองเกิดการเปรียบเทียบ 
นี่คือวิธีการกรณีศึกษาโดยรับฟdงการบรรยายจากผูBมีประสบการณ$ เพ่ือ ใหBคิดเองไดB พิจารณาเลือก
ดBวยตนเอง ท้ังสองดBานวSาจะเอาอยSางไหน ใหBเกิดปdญญาไดBคิด๒๔๘

 

                                                           

๒๔๕ สัมภาษณ$ นางสาวราตรี สุขมงคล, นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เทศบาลนครเชียงราย,      
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๒๔๖ สัมภาษณ$ ศาสตราจารย$พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย, ผูBอํานวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร$ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 

๒๔๗ สัมภาษณ$ รองศาสตราจารย$ นงลักษณ$ สิงหวัฒนะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร$ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร$, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๔๘ สัมภาษณ$ นายกิตติพงษ$ ชูประสิทธ์ิ, รองผูBอํานวยการสถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทBองถ่ิน 
กรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



 
๑๙๔ 

บุคลากรมีสติปdญญาการเรียนรูBไมSเสมอกัน บางคนทํางานเก็บขยะก็จบประถม บางคน
เป1นเจBาหนBาท่ี เป1นหัวหนBางานก็ ปริญญาโท ปริญญาตรี ปdญญาไมSเทSากัน ดังนั้นการเพ่ิมพูนความรูB 
ตBองใชBระยะเวลาในเรื่องของการอบรม สัมมนาใหBความรูB ไปดูงานท่ีอ่ืนท่ีเป1นตBนแบบใหBไดBเห็น ก็จะ
เกิดปdญญาวSา จะตBองมาพัฒนาตัวเองอยSางไรบBาง ลูกจBางเริ่มมาจากลูกจBางโครงการกSอน เรียกวSา
รายวัน หลังจาก ๑ ปg ผSานการประเมิน ถึงจะมาสอบ ตBองผSานกระบวนการอยูS ๓ ตัว คือ ๑.ตBองเขBา
มาเป1นลูกจBาง เรียกวSาลูกจBางโครงการทดลองงาน ๒.อยูSท่ีนี่ครบหนึ่งปg ๓.ตBองมีตัวชี้วัดรูBบทบาทหนBาท่ี
ของตนใหBชัดเจน ๔.ตBองมีจิตสาธารณะ ตัวนี้มาประเมิน มาสอบทางวิชาการ มาสัมภาษณ$มาสอบเขBา 
จึงจะเขBาสูSกระบวนการ๒๔๙

 

สรBางแรงจูงใจในดBานบวก คําชม ใหBรางวัล ใหBเลื่อนข้ันตําแหนSง ใหBเงินเดือนสูง มีโบนัส
ปลายปg ใหBสิ่งของ ใหBการยกยSอง ใหBเกียรติ มอบหมายงานสําคัญๆใหB หากไมSมีการใฝbเรียนรูB          
การพัฒนาตนเองจะสSงผลตSอความเจริญกBาวหนBาในหนBาท่ี ตําแหนSงงาน เงินเดือน ความสุข และ
คนทํางานในระดับเดียวกันก็จะเจริญกBาวหนBาไปกSอน เพราะไมSมีความรูBความสามารถ ไมSมีผลงาน 
ดังนั้นตBองพัฒนาตนเองทุกวิถีทาง คําชื่นชมจากเพ่ือนรSวมงาน การใหBกําลังใจเป1นสิ่งสําคัญ การพูดมี
เหตุมีผลตSอกันและกันในการทํางาน๒๕๐ 

ในเม่ือโลกเปลี่ยนแปลงไป จะอยูSเดิมๆไมSไดBตBองเปลี่ยนตาม ตBองหาอะไรท่ีเป1นองค$ความรูB
มาเพ่ิมมากข้ึน หาความรูBหานวัตกรรม มือถือปdจจุบันมีความทันสมัย สามารถคBนหาความรูBจากมือถือ
ไดB สามารถทํางาน แกBไขงาน เช็คอีเมล$ ติดตSอสื่อสารกันฉับไวกวSาอดีตมาก เพราะฉะนั้นก็ตBองรูBเทSา
ทัน สามารถนําสิ่งเหลSานี้มาใชBใหBเกิดประโยชน$ตSอการทํางานไดBเชSนกัน แสวงหาความรูBทุกชนิดไดBบน
อินเตอร$เน็ต หาองค$ความรูBจากมือถือไดB ดูขSาวสาร กฎระเบียบ คําสั่งจากกระทรวงท่ีออกมากไดBอยSาง
รวดเร็วไดB ตBองหาความรูBอยูSเสมอๆ ถึงจะไมSตกยุค๒๕๑

 

ควรเริ่มตBนโดยการใหBความรูBในงาน เสร็จแลBวก็ตBองมีแบบอยSางในการปฏิบัติ เรียกวSา 
การสอนงาน รุSนพ่ีสองสอนรุSนนBอง คนมากSอนสอนคนมาทีหลัง๒๕๒

 ท่ีผSานมาจัดกิจกรรม ๕ ส. เชิญ
วิทยากรผูBทรงความรูBจากสSวนกลางมาอบรมใหBเจBาหนBาท่ีเขBารับการอบรมต้ังแตSนายกเทศมนตรีลงมา
จนถึงลูกจBาง อบรม ทํากิจกรรมดBวยกัน ใชBวิธีการอบรม ใชBวิธีการ ๕ ส.ประมาณ ๗ วัน ต้ังแตSสมาชิก

                                                           

๒๔๙ สัมภาษณ$ ดร.ธนวัฒน$ ยอดใจ, นายกเทศบาลเมืองแมSเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมS,       
๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๒๕๐ สัมภาษณ$ นายวิเชียร บุญมี, เจBาพนักงานสํานักการชSาง การเงินและบัญชีชํานาญงาน เทศบาล
นครเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๒๕๑ สัมภาษณ$ นางสาวปนัดดา บรรเลง, เจBาหนBาท่ีวิเคราะห$นโยบายและแผน เทศบาลนครเชียงใหมS,     
๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๒๕๒ สัมภาษณ$ นางหทัยรัตน$ ตียเกษม, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลBอม เทศบาลเมืองแมSเหียะ 
จังหวัดเชียงใหมS, ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙. 



 
๑๙๕ 

สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี เจBาหนBาท่ีภายใน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางท่ีดี    
แตSการอบรมนี้ไมSไดBมีทุกปg เพราะใชBงบประมาณมาก๒๕๓

 

แนะนําทักษะในการเขBาสังคม การพูด การใชBไหวพริบ ความคิดจิตใจท่ีจะไปปฏิสัมพันธ$ท่ี
ดีกับผูBอ่ืนไดB และสามารถท่ีจะเผชิญปdญหา ไดBอยSางชาญฉลาด ใชBหลักจิตวิทยาทุกดBานท่ีมีอยูSเพ่ือท่ีจะ
สื่อสารและปฏิสัมพันธ$กับผูBอ่ืนในสังคมไดBอยSางเป1นสุข๒๕๔

 

สรุปการพัฒนาสมรรถนะดBานปdญญาภาวนา ขBอ ๔.๑ ตBองใชBการฝjกอบรม สSงเสริมใหBไดBมี
โอกาสเรียนธรรมะ จัดใหBมีการบวชเนกขัมมะจารี การสวดมนต$ กิจกรรมทางพุทธศาสนาเหลSานนี้จะ
สSงเสริมใหBเกิดความรูBทางธรรม ซ่ึงจะไปชSวยเสริมสนับสนุนความรูBทางโลกใหBเขBมแข็งมากยิ่งข้ึน 
นอกจากนั้นก็ใชBการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดใหBมีหBองเกียรติยศสําหรับผูBมีความประพฤติ มีผลงาน
ดีเดSนโดยเฉพาะ ใชBเทคโนโลยีสารสนเทศคBนหาขBอมูล สSงเสริมใหBเรียนรูBอบรมหลักสูตรเฉพาะตําแหนSง
งาน เฉพาะทาง ใชBวิธีการพัฒนาต้ังแตSเกิด เนBนฝjกทักษะ การเรียนรูBคิดดBวยตนเอง การฟdงบรรยายจาก
ผูBมีประสบการณ$ การสัมมนา การเสริมสรBางแรงจูงใจ สSงเสริมใหBเป1นบุคคลแหSงการเรียนรูB สSงเสริมใหB
มีการศึกษาในหลายๆรูปแบบ การใชBคนใหBเหมาะกับตําแหนSงงาน การประชุม การอบรม เผยแพรS
ขBอมูลแกSกันและกันในหนSวยงานโดยใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมพัฒนาการสื่อสารใหBคนประทับใจ 
ใชBการสอน และแนะนํา 
ตารางท่ี ๔.๒๑ แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานปdญญาภาวนา ขBอ ๔.๑ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
สSงเสริมใหBเป1นบุคคลแหSงการเรียนรูBและองค$กร
แหSงการเรียนรูB 

๔ 
 

๓, ๔, ๑๙, ๒๓ 
 

การสรBางแรงจูงใจ ๓ ๒, ๑๘, ๒๒ 
พัฒนาความรูBดBวยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
บวชเนกขัมมะ สวดมนต$ เรียนธรรมศึกษา 

๓ 
 

๒, ๔, ๗ 
 

การมีสSวนรSวม ๑ ๙ 
การพัฒนาสภาพแวดลBอม ระบบการใหBบริการ 
การทํางานหนSวยงาน 

๑ 
 

๒๓ 
 

การพัฒนาระเบียบ คําสั่ง กฎเกณฑ$sหนSวยงาน ๒ ๗, ๑๖ 
การพัฒนาความรูB ทักษะ ความเชี่ยวชาญใน
หนBาท่ีตําแหนSงงาน  

๙ 
 

๒, ๓, ๗, ๙, ๑๑, ๑๕, ๑๖, ๑๘, 
๒๑ 

                                                           
๒๕๓ สัมภาษณ$ นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม, รองนายกเทศมนตรีเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด

เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๔ สัมภาษณ$ นายวิชัย บรรดาศักดิ์, นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,         

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๙๖ 

๔.๒ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�มีการรับฟ?งความคิดเห็น สนใจใฝAเรียนรู� 
แสวงหาความรู�อยู)ตลอดเวลา มีวิธีการ คือ อบรมเชิงปฏิบัติการแบบคSายคุณธรรม จัดปฏิบัติธรรม
ประจําสัปดาห$ ประจําเดือน หรือประจําสามเดือน ประจําปg จัดใหBมีหBองสมุดแหลSงศึกษาคBนควBา    
จัดใหBมีการเรียนและสอบธรรมศึกษา ใชBเทคโนโลยีสารสนเทศแบSงปdน แชร$ขBอมูลในการปฏิบัติงาน   
รับฟdงผลการใหBบริการจากเพ่ือนรSวมงาน ผูBบังคับบัญชา ประชาชน นํารูปแบบการดําเนินงานของ
เอกชนมาประยุกต$ ใชBการประชุม การบูรณาการรSวม การทดสอบ การแขSงขันกันทําผลงานในปฏิบัติ
หนBาท่ี ใชBการประเมินผลงาน จัดทํากลSองแสดงความคิดเห็น จัดอบรมจริยธรรมกับงานบริการ ธรร
มาภิบาลสูSความสําเร็จ รวบรวมเอกสารจัดเป1นองค$ความรูBไปสูSองค$กรแหSงการเรียนรูB พัฒนาเว็บไซต$
เทศบาลใหBมีองค$ความรูBเป1นแหลSงเรียนรูB มีขBอมูลท่ีจําเป1นตSอการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูB 
การประชุม ระดมความคิดเห็น การเสวนา การเสริมสรBางแรงจูงใจ 

 

ประเด็นสําคัญด�านป?ญญาภาวนา ข�อ ๔.๒ ให�บุคลากรมีความสนใจใฝAเรียนรู� รับฟ?ง
ความคิดเห็นผู�อ่ืน แสวงหาความรู�อยู)ตลอดเวลา 

๑.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบคSายคุณธรรมใหBคนมาเปlดใจ ละลายพฤติกรรม       
๒. จัดการปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห$ ประจําเดือน ประจําสามเดือน ประจําปg ตBองจัดใหBมีหBองสมุดแกS
บุคลากร จัดเป1นมุมหนังสือธรรมะ มุมเก่ียวกับวิชาชีพ ๓.จัดสอบธรรมศึกษา ใหBมีการสอบธรรมศึกษา
ข้ึนในหนSวยงาน๒๕๕

 

รับฟdงผลของการใหBบริการ หรือขBอมูลจากผูBรับบริการเพ่ือการปรับปรุง ตลอดการประเมิน
จากเพ่ือนรSวมงาน จากผูBบังคับบัญชา จากการสื่อสารท่ีไดBรับผลสะทBอนกลับมาจากชSองทางตSางๆ 
เฟสบุ~ค อีเมล$ จดหมาย หนังสือรBองเรียน คําแนะนําดBวยวาจา เป1นตBน ตBองใหBเหมือนกับบริการของ
เอกชน ธนาคารแหSงหนึ่งจะมีปุbมประเมินลูกคBา บนโต~ะท่ีใหBบริการ หลังจากรับบริการเสร็จลูกคBาก็ใหB
คะแนน ป]ายตรงนั้นจะมีรูปเจBาหนBาท่ี ชื่อนามสกุล และปุbมกดอยูSหBาปุbม เป1นการประเมินผลการรับ
บริการ รBานสะดวกซ้ือเซเวSนอีเลฟเวSนจะเห็นวSาใหBบริการดีมาก เพราะมีการลงทุนทําวิจัยลูกคBาท่ีมารับ
บริการจากหลายๆชSองทาง ทราบความตBองการของลูกคBา จึงมีความกBาวหนBา และมีการแขSงขันกับ
บริษัทอ่ืนๆดBวย ฉะนั้นเทศบาลตBองนําการดําเนินงานลักษณะเอกชนมาประยุกต$ใชBในหลายๆเรื่องท่ี
สามารถนํามาใชBไดBโดยถูกกฎระเบียบ ซ่ึงสามารถทําไดB และมีหลายหนSวยงานก็ทํากัน๒๕๖

 

 

                                                           
๒๕๕ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย  

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๒๕๖ สัมภาษณ$ รองศาสตราจารย$ นงลักษณ$ สิงหวัฒนะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร$ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร$, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๙๗ 

เรื่องจริยธรรมกับงานบริการธรรมาภิบาลสูSความสําเร็จ ทําโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ในการปฏิบัติงาน ประจําปgและจัดการจัดการองค$ความรูB สูSองค$กรแหSงการเรียนรูB เพ่ือใหB
บุคลากรเรียนรูBและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในการบริการประชาชนใหBมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
และจะไดBรวบรวมเอกสารท่ีเป1นองค$ความรูBไปสูSองค$กรแหSงการเรียนรูB พัฒนาเว็บไซต$ของเทศบาลใหBมี
องค$ความรูBเพ่ิมข้ึน เชSน กฎหมาย ระเบียบ พระราชบัญญัติใหมSๆเพ่ือใหBบุคลากรสามารถศึกษาไดB
อยSางตSอเนื่อง๒๕๗

 

การเสริมสรBางใหBแรงจูงใจ จัดวSาเป1นสิ่งสําคัญ ความรูBจะนําไปสูSความสุจริต นําไปสูSความ
มีสติปdญญาท่ีเฉียบแหลม การท่ีจะไดBความรูBมาไดBจะตBองมีการแสวงหา โดยการไดBเขBารับการศึกษาหา
ความรูB ในระดับท่ีสูงข้ึนอยSางตSอเนื่อง และความรูBไมSมีแตSในหBองเรียนเทSานั้น ความรูBแสวงหาไดBงSายใน
รอบตัวอยSางตSอเนื่อง และตลอดเวลา ไดBเชSนเดียวกัน เปรียบไดBกับการศึกษาหาความรูBคือชีวิต จะทํา
ใหBเจริญกBาวหนBาในการงาน หนBาท่ี เงินเดือนสูงข้ึน๒๕๘

 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดBานปdญญาภาวนา ขBอ ๔.๒ คือ ตBองใชBวิธีการ รวบรวม
เอกสารจัดเป1นองค$ความรูBไปสูSองค$กรแหSงการเรียนรูB พัฒนาเว็บไซต$เทศบาลใหBมีองค$ความรูBเป1นแหลSง
เรียนรูB มีขBอมูลท่ีจําเป1นตSอการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูB การประชุม ระดมความคิดเห็น    
การเสวนา การเสริมสรBางแรงจูงใจ ใชBเทคโนโลยีสารสนเทศแบSงปdน แชร$ขBอมูลใน การปฏิบัติงาน     
รับฟdงผลการใหBบริการจากเพ่ือนรSวมงาน ผูBบังคับบัญชา ประชาชน จากหลายๆชSองทาง นํารูปแบบ
การดําเนินงานของเอกชนมาประยุกต$ใชB ใชBการประชุม การบูรณาการรSวม การทดสอบ การแขSงขัน
กันทําผลงานในปฏิบัติหนBาท่ี ใชBการประเมินผลงาน จัดทํากลSองแสดงความคิดเห็น จัดอบรมจริยธรรม
กับงานบริการ ธรรมาภิบาลสูSความสําเร็จ อบรมเชิงปฏิบัติการแบบคSายคุณธรรม จัดปฏิบัติธรรม
ประจําสัปดาห$ ประจําเดือน หรือประจําสามเดือน ประจําปg จัดใหBมีหBองสมุด มุมหนังสือธรรมะ      
มุมวิชาชีพ จัดใหBมีการเรียนและสอบธรรมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๕๗ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๙. 
๒๕๘ สัมภาษณ$ นายวิชัย บรรดาศักดิ์, นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,         

๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 
๑๙๘ 

ตารางท่ี ๔.๒๒ แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็น สมรรถนะดBานปdญญาภาวนา ขBอ ๔.๒ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
สSงเสริมใหBเป1นบุคคลแหSงการเรียนรูBและองค$กร
แหSงการเรียนรูB 

๓ 
 

๙, ๑๐, ๑๗ 
 

การสรBางแรงจูงใจ ๑ ๑๐ 
พัฒนาความรูBดBวยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
บวชเนกขัมมะ สวดมนต$ เรียนธรรมศึกษา 

๒ 
 

๒, ๑๗ 
 

การมีสSวนรSวม ๑ ๙ 
การพัฒนาสภาพแวดลBอม ระบบการใหBบริการ 
การทํางานหนSวยงาน 

๑ 
 

๙ 
 

 

สรุปวิธีการพัฒนาสมรรถนะดBานปdญญาภาวนาท้ังหมดไดBวSา คือ ๑.สSงเสริมใหBเป1นบุคคล
แหSงการเรียนรูB และองค$กรแหSงการเรียนรูB เชSน รวบรวมเอกสารจัดเป1นองค$ความรูBไปสูSองค$กรแหSงการ
เรียนรูB พัฒนาเว็บไซต$เทศบาลใหBมีองค$ความรูBเพ่ิม มีขBอมูลท่ีจําเป1นตSอการปฏิบัติงาน จัดใหBมีหBองสมุด 
เป1นตBน ๒.การสรBางแรงจูงใจ จัดการแขSงขันกันทําผลงานในการปฏิบัติหนBาท่ี จัดใหBมีหBองเกียรติยศ
สําหรับผูBมีความประพฤติ เป1นตBน  ๓.พัฒนาความรูBทางพระพุทธศาสนา บวชเนกขัมมะจารี การสวด
มนต$ จัดใหBมีการเรียนและสอบธรรมศึกษา จัดปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห$ ประจําเดือน เป1นตBน       
๔.การมีสSวนรSวม รับฟdงผลของการใหBบริการจากเพ่ือนรSวมงาน จากผูBบังคับบัญชา ประชาชน         
๕.พัฒนาโครงสรBาง สิ่งแวดลBอม ระบบการทํางานองค$การ นํารูปแบบการดําเนินงานของเอกชนมา
ประยุกต$ใชB เป1นตBน ๖.พัฒนาความรูB การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรม ๕ ส. การสอนงาน       
การแนะนํา การสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรูB เป1นตBน วิธีการดังกลSาวมานั้น จะทําใหBบุคลากรเกิด
ความรูB ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ซ่ึงประมวลเป1นตารางไดBดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๙๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๙  แสดงวิธีการพัฒนาสมรรถนะ ดBานจิตตภาวนา 
 

 

ด�านป?ญญาภาวนา 

 การมีส)วนร)วม  
รับฟdงผลของการใหBบริการจากเพื่อนรSวมงาน จากผูBบังคับบัญชา 
ประชาชน และแผนกอื่นๆ หลายชSองทาง  

พัฒนากฎระเบียบ คําสัง่ กฎเกณฑ�การทํางาน 
-การพจิารณาเลือกคนใหBเหมาะสมกับตําแหนSงงาน  
-การประเมินผลงาน  
-บุคลากรตBองผSานกระบวนการ /เกณฑ$ ๓ ขั้นตอน คือ ๑.เขBามาเป1น
ลูกจBางช่ัวคราวครบ ๑ ปg ๒.มีตัวช้ีวัดความรูBรูBบทบาทหนBาท่ี ๓.มีจิต
สาธารณะ 

 การสร�างแรงจูงใจ   
-เสริมสรBางแรงจูงใจ  
-จัดการแขSงขันกันทําผลงานในการ
ปฏิบัติหนBาท่ี  
-จัดใหBมีหBองเกียรติยศสําหรับผูBมี
ความประพฤติ มีผลงานดีเดSน

 พัฒนาความรู�ด�วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
-จัดใหBมีการบวชเนกขัมมะจารี การสวดมนต$  
-จัดใหBมีการเรียนและสอบธรรมศึกษา  
-จัดปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห$ ประจาํเดือน ประจาํสามเดือน ประจําปg  
-อบรมเชิงปฏิบัติการแบบคSายคุณธรรม 

 ส)งเสริมให�เปBนบุคคลแห)งการเรียนรู� และองค�กรแห)งการเรียนรู�  
-สSงเสริมใหBไดBมีโอกาสเรียนธรรมะ  
-สSงเสริมใหBมีการศึกษาในหลายๆรูปแบบ รวบรวมเอกสารจัดเป1นองค$
ความรูBไปสูSองค$กรแหSงการเรียนรูB  
-พัฒนาเว็บไซต$เทศบาลใหBมีองค$ความรูBเพิ่ม มีขBอมูลท่ีจาํเป1นตSอการ
ปฏิบัติงาน  
-จัดใหBมีหBองสมุด มุมหนังสือธรรมะ มุมวิชาชีพ  
-เผยแพรSขBอมูลแกSกันและกันในหนSวยงานโดยใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 พัฒนาสภาพแวดล�อม ระบบ
การให�บริการ การทํางานของ
เทศบาล      
-นํารูปแบบการดําเนินงานของ
เอกชนมาประยุกต$ใชB  
-การบูรณาการรSวม ใชBเทคโนโลยี
สารสนเทศคBนหาขBอมูล และใชB
หลักจิตวิทยา  
-ใชBเทคโนโลยีสารสนเทศแบSงปdน
ขBอมูล  

 พัฒนาความรู� ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการให�บริการ 
-การสอนงาน การทดสอบ การแนะนํา การประชุม  
-อบรมพัฒนาการส่ือสารใหBคนประทับใจ ๔ เร่ือง คือ มีบุคลิกเขBาตา  
มีศิลปะในการใชBน้ําเสียง มีศิลปะในการรับฟdง มีศิลปะในการพูด  
-สSงเสริมใหBเรียนรูBอบรมหลักสูตรเฉพาะตําแหนSงงาน  
-ฟdงบรรยายจากผูBมีประสบการณ$ การสัมมนา การแลกเปล่ียนเรียนรูB 
การระดมความคิดเห็น การเสวนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
-จัดกิจกรรม ๕ ส. จัดอบรมจริยธรรมกบังานบริการธรรมาภิบาลสูS
ความสําเร็จ 



 
๒๐๐ 

จากการศึกษาวิธีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามหลักภาวนา ๔ แต)ละด�านมา 
สามารถบูรณาการเพ่ือใช�พัฒนาสมรรถนะหลัก ๕ ด�านของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน�ตาม
หลักพุทธธรรม เพ่ือตอบวัตถุประสงค�ข�อท่ี ๓ ได�คือ 

๑. การมุ)งผลสัมฤทธิ์ตามหลักพุทธธรรม เนBนสSงเสริมพัฒนากายภาวนาเป1นกรณีพิเศษ 
โดยปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลBอม ระบบการทํางาน สSงเสริมบุคลากรใหBมีสุขภาพท่ีดี ประยุกต$หลัก
อิทธิบาท ๔ หลักพละ ๕  ในการพัฒนาสมรรถนะใหBเขBมแข็งมากยิ่งข้ึน หลักวิธีการดังกลSาวมานี้เป1น
วิธีการดูแลใสSใจใหBความสําคัญเก่ียวกับกายภาพบุคคล รวมถึงสิ่งแวดลBอมองค$กรท้ังหมด การจะทําใหB
บุคคลมีสมรรถนะท่ีดีก็ตBองมีรSางกายท่ีดี ตBองมีสภาพแวดลBอมการทํางานท่ีดีดBวย และท่ีสําคัญการนํา
หลักธรรมประยุกต$ใชBในชีวิตเป1นสิ่งสําคัญ  

๒. การยึดม่ันความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม เนBนสSงเสริม
พัฒนาดBานศีลภาวนาเป1นกรณีพิเศษ สSงเสริมใหBมีความซ่ือสัตย$สุจริต มีมโนธรรม มีหิริ โอตตัปปะ 
รักษาศีล ๕ ประพฤติตามระเบียบ คําสั่ง จรรยาบรรณของขBาราชการ มีเกณฑ$ชี้วัดดBานจริยธรรม 
พัฒนาความรูBทางพระพุทธศาสนาดBวยการสSงเสริมใหBเขBาวัด ฝjกอบรมปฏิบัติกรรมฐาน ฝjกสมาธิ ฟdง
ธรรมบรรยาย พัฒนาปรับปรุงระเบียบ คําสั่ง กฎเกณฑ$การทํางานองค$กร แจBงระเบียบราชการท่ี
ออกมาใหมSลSาสุด มีการปฏิญาณตน ใชBหลักธรรมาภิบาล สรBางแรงจูงใจดBวยการยกยSอง ใหBรางวัล 
วิธีการดังกลSาวมานี้เป1นการกระตุBนใหBบุคลากรเทศบาลไดBเกิดการพัฒนาตนเองตามเง่ือนไข กฎเกณฑ$
หนSวยงาน เกิดการต่ืนตัวท่ีตBองพัฒนาสมรรถนะตนเองโดยอัตโนมัติ เพราะถBาไมSพัฒนาตนเองก็จะไมS
ผSานการประเมินตามเกณฑ$ชี้วัด หรือการใหBแรงจูงใจก็เป1นการกระตุBนบุคลากรไดBความกระตือรือรBน
ในการพัฒนาสมรรถนะตนเอง 

๓. ความเข�าใจในองค�กรและระบบงานตามหลักพุทธธรรม เนBนสSงเสริมพัฒนาดBานปdญญา
ภาวนาเป1นกรณีพิเศษ เพ่ิมพูนความรูB ความเขBาใจ ทักษะ ความเชี่ยวชาญดBวยการศึกษา อบรม สรBาง
แรงจูงใจใหBบุคลากรรักการเรียนรูB จัดทําองค$ความรูBหนSวยงานใหBเป1นระบบ ทําใหBเป1นองค$กรแหSงการ
เรียนรูBตลอดเวลา เปlดใหBบุคลากรมีสSวนรSวม รับฟdงผลของการใหBบริการจากเพ่ือนรSวมงาน จาก
ผูBบังคับบัญชา จากประชาชน ปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานเทศบาล นํารูปแบบการดําเนินงานของ
เอกชนมาประยุกต$ใชB ประยุกต$หลักสิกขา ๓ หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักมรรค ๘ หลักกาลามสูตรใน
การพัฒนาสมรรถนะ  

๔. บริการเปBนเลิศตามหลักพุทธธรรม เนBนสSงเสริมพัฒนาดBานจิตตภาวนา ปลูกฝdงใหBมีจิต
วิญญาณพระโพธิสัตว$ มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึก มีอุดมคติ มีปรัชญาในการทํางาน ใหBบริการเสมอ
ภาคเทSาเทียมกัน ปราศจากอคติลําเอียง สSงเสริมใหBแรงจูงใจ จะทําใหBเกิดความกระตือรือรBน สSงเสริม
ใหBประพฤติปฏิบัติธรรม นําหลักกรรมฐาน ๒ หลักมหาสติปdฎฐาน ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพรหม
วิหาร ๔ หลักปธาน ๔ และความอดทนประยุกต$ใชBในการพัฒนาสมรรถนะ พัฒนาความรูBดBาน



 
๒๐๑ 

พระพุทธศาสนา จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สมาทานศีล ฟdงธรรมบรรยาย สSงเสริมใหBเขBา
วัดฟdงธรรม ฝjกทําสมาธิ ปฏิบัติธรรม สวดมนต$ จัดใหBมีชSวงเวลาการปฏิบัติธรรมทุกวันในสถานท่ี
ทํางาน วิธีการดังกลSาวมานี้จะทําใหBเกิดการพัฒนาสมรรถนะดBานทางดBานจิตใจ เป1นการสSงเสริมใหBมี
จิตสาธารณะเพ่ิมมากยิ่งข้ึน จะสSงผลตSอการใหBบริการเป1นเลิศ 

๕. การทํางานเปBนทีมตามหลักพุทธธรรม คือ เนBนพัฒนาดBานปdญญาภาวนาเป1นกรณีพิเศษ 
พัฒนาความรูB ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ดBวยการเปlดใหBมีสSวนรSวมจากสมาชิก การระดมความคิด การ
เวียนงาน การสลับกันทํางาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูB การศึกษาดูงาน มีกิจกรรมสัมพันธ$ในองค$กร 
อบรมแบบวอคแรลลี่ การประเมินกันในทีม ประยุกต$หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักสาราณียธรรม ๖ หลักอป
ริหานิยธรรม ๗ ใชBพัฒนาสมรรถนะการทํางานเป1นทีม 

 

ตอนท่ี ๔ ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเทศบาล 
มีคอร$สปฏิบัติธรรม ปgละ ๓ ครั้งเป1นอยSางนBอย เนBนฝjกสมาธิ ฟdงธรรมะบรรยาย         

ปลูกจิตสํานึก นําหลักธรรม อภิณปdจจเวกขณะมาประยุกต$ใชBเพ่ือสรBางจิตสํานึก ใชBการตรวจสอบ
ตนเอง และประเมินผล ตBองปลูกฝdงและเนBนย้ําเรื่องความสามัคคีในองค$กร ทํางานอยSางมี
ประสิทธิภาพและทํางานดBวยความสุข เนBนพัฒนาสมรรถนะสSวนงาน เนBนพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาตSางประเทศ เนBนนําวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหมSมาใชBในการใหBบริการ สSงเสริมใหBบุคลากรคิด
นอกกรอบ เนBนสมรรถนะดBานคุณธรรมจริยธรรม สSงเสริมพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติงาน ใหBไดBรับการ
อบรมพัฒนาสมรรถนะมากข้ึน สSงเสริมพัฒนาบุคลากรเจBาหนBาท่ีชั่วคราว กลุSมคนงาน พนักงานจBาง
ชั่วคราว ใหBไดBรับการอบรมพัฒนาสมรรถนะมากข้ึน ผูBนําองค$กรเป1นตัวอยSางท่ีดี ยึดหลักธรรมาภิบาล 
เสริมสรBางแรงบันดาลใจ มุSงใฝbสัมฤทธิ์ และรักษามาตรฐานการทํางาน 

 

ประเด็นสําคัญตอนท่ี ๔ ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เทศบาล 

ปgหนึ่งควรใหBเจBาหนBาท่ีของเทศบาลมีโอกาสไดBเขBาคอร$สภาวนา ๓ ครั้ง เพ่ือใหBไดBกลับมา
ฝjกหัดปฏิบัติตนในทางธรรมะ เพราะทุกวันนี้มีขSาวมากมายวSาเจBาหนBาท่ีเทศบาลทุจริตบBาง ประชุมกัน
เถียงกันโกรธกัน เอาป�นไปไลSยิงกันบBาง เพราะวSาหSางธรรมะ พยายามออกแบบใหBไดBเขBาคSายธรรมะ 
จะไดBเรียนรูBวSายังบกพรSองตรงไหน บางครั้งมีความรูB แตSความรูBนั้นบางทีทําใหBอหังการ ยิ่งทระนง แลBว
ก็ถือเนื้อถือตัว เป1นเหตุใหBทํางานไปดBวย ทะเลาะไปดBวย คนเกSงมากมาย ทํางานเขBากับคนอ่ืนไมSไดB 
เพราะอีโกBอัตตามาก อันนี้เป1นปdญหาก็เพราะวSาไมSมีธรรมะ ทอดท้ิงธรรมะ ใหBมีโอกาสไดBเรียนรูBวิชาท่ี
สําคัญท่ีสุด คือ วิชาชีวิตใหBรูBจักบริหารกิเลส บริหารชีวิต บริหารตน บริหารคน บริหารงาน หรือครอง



 
๒๐๒ 

ตน ครองคน ครองงาน และครองใจไดBอยSางมีสติ ราบรื่น และก็เรียบรBอย๒๕๙ ใหBมีการจัดอบรม
คุณธรรมแกSบุคลากร อยSางนBอยปgละ ๓ ครั้ง๒๖๐

 

อันดับแรกใหBปลูกฝdงมีจิตสํานึกวSาหนBาท่ีหลักคือบริการประชาชน เอาประชาชนเป1นท่ีต้ัง 
เงินเดือนก็ไดBมาจากประชาชน เพราะฉะนั้นตBองเห็นความสําคัญตBองมาอบรม ตBองมาทํากิจกรรมจะ
ทําใหBซึมซาบเขBาไป ถBาซึมซาบเขBาไป เวลาทํางานก็ไมSใชSสักแตSวSาทํา สักแตSวSาพูดเทSานั้น จะตBองรูBวSาอยูS
ในฐานะไหน ไปดูอภิณหปdจจเวกขณะธรรม ๑๐ จะเห็นไดBชัดเจน สามารถนําไปใชBไดB ก็คืออันท่ีหนึ่ง 
ตBองรูBวSาอยูSในสถานะอยูSไดBดBวยคนอ่ืน อยSางของเทศบาลก็คือรับเงินจากเงินภาษีประชาชน ฉะนั้น ตBอง
วางตัวใหBดีมีจิตสํานึก อันท่ีสามตBองมาดูวSางานนี่ดีหรือไมSดี ตBองคอยมาสํารวจตนเองอยูSตลอดเวลา 
บางทีสํารวจตนเอง เห็นแกSตัวหรือไมS บางทีตBองใหBคนอ่ืนมาชSวยดูดBวยเป1นกระจก และอันสุดทBายคือ
ตBองประเมินท้ังหมด๒๖๑

 

การพัฒนานั้น ไมSไดBมุSงเพียงแคSประสิทธิภาพในการทํางานเทSานั้น ใหBงานประสบ
ผลสําเร็จ ในขณะเดียวกันคนก็มีความสุข ตBองสSงเสริมความสามัคคี ความปรองดอง เพ่ิมความเห็นอก
เห็นใจกัน ตBองปลูกฝdงท้ังขBางนอกขBางใน ขBางนอกก็คือการทํางานใหBมีประสิทธิภาพ ขBางในก็คือการ
ทํางานดBวยความสุข มีความเยือกเย็น มีความเมตตาซ่ึงกันและกัน๒๖๒

 

เนBนการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะสSวนงานของแตSละคน เพราะตBองเชี่ยวชาญและตBองมี
ทักษะมากในยุคนี้ ตBองการใหBเนBนพัฒนาสมรรถนะเรื่องภาษาตSางประเทศ ตลอดถึงการใชBวิทยาการ
เทคโนโลยีสมัยใหมSในการใหBบริการประชาชน สSงเสริมบุคลากรใหBคิดนอกกรอบ และเนBนเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม๒๖๓

 

สSงเสริมพัฒนาบุคลากรท่ีเป1นผูBปฏิบัติงาน ใหBไดBรับการอบรมพัฒนาสมรรถนะมากข้ึน 
เพราะกลุSมของหัวหนBาฝbายหัวหนBางาน กลุSมผูBบริหารสSวนใหญSจะเขBารับการฝjกอบรมบSอยมากอยูSแลBว 
ควรจะเนBนใหBผูBปฏิบัติงานไดBไป๒๖๔ ปdจจุบัน ระดับปฏิบัติงานข้ึนไปถือวSาไดBพัฒนาสมรรถนะอยูS
ตลอดเวลา ควรเปlดโอกาสใหBเจBาหนBาท่ีชั่วคราว กลุSมคนงาน พนักงานจBางชั่วคราวท่ีจBาง ๑ ปgบBาง     
                                                           

๒๕๙ สัมภาษณ$ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศูนย$วิปdสสนาสากลไรSเชิญตะวัน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 

๒๖๐ สัมภาษณ$ พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝbายบริหาร มหาวิทยาลัย 
มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๒๖๑ สัมภาษณ$ พระศากยวงศ$วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร., รองอธิการบดีฝbายกิจการตSางประเทศ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

๒๖๒ สัมภาษณ$ พระมหาทวี มหาปุsฺโs, ผศ. ดร., ผูBอํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

๒๖๓ สัมภาษณ$ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,           
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๖๔ สัมภาษณ$ นางสาวกฤตพร สุขสัก, นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เทศบาลตําบลแมSสาย 
แมSสาย จังหวัดเชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๒๐๓ 

๖ เดือนบBางไดBรับโอกาสเขBาฝjกอบรมพัฒนาสมรรถนะกายภาวนา การดูแลสุขภาพ สิ่งแวดลBอม 
สวัสดิการ๒๖๕

 

ผูBนําตBองมีจิตสํานึกท่ีดี เพราะวSาถBาผูBนํามีจิตสํานึกดี ผูBตามจะเห็นแบบอยSางท่ีดีจากผูBนํา 
ผูBนําองค$กร ตBองเป1นตัวอยSางท่ีดี๒๖๖ 

การพัฒนาสมรรถนะวิธีการท่ีดีท่ีสุด คือ การพัฒนาต้ังแตSเกิดมาเรื่อยๆจนถึงวัยทํางาน 
จนแกSชรา การจะมาหวังฝjกอบรมเพียงไมSก่ีวัน หรือไมSก่ีชั่วโมงในหลักสูตร บางทีไมSสามารถทําไดB     
ไมSสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ คSานิยม อุดมการณ$ไดBโดยทันที อยSางประเทศญ่ีปุbน ไดBรับ
การปลูกฝdงเรื่องเหลSานี้มาต้ังแตSเกิด ต้ังแตSเด็ก จากสภาพแวดลBอม จนความประพฤติกลายเป1น
วัฒนธรรมของคนในชาติ เชSน ความสามัคคี อSอนนBอมถSอมตน ความอดทน ดังนั้นสําหรับประเทศไทย
ตBองใชBหลัก บBาน วัด โรงเรียน หลักการนี้ก็ยังใชBไดBดีอยูS คือตBองเนBนการมีสSวนรSวมจากหลายๆฝbาย   
การบริการตBองรับฟdงความตBองการจากบBาน จากประชาชน จากวัด ตBองพ่ึงพาบทบาทของวัดมาชSวย
กลSอมเกลา ตBองพ่ึงสถานบันการศึกษา ตBองรSวมมือกัน๒๖๗ 

ปกติการอบรมก็มีอยูSเรื่อยๆอยูSแลBว แตSผูBปฏิบัติงานจะมีโอกาสนBอยท่ีจะไดBเขBาอบรม 
เพราะสSวนใหญSจะใหBหัวหนBางานไปมากกวSา ควรเปlดโอกาสใหBผูBปฏิบัติงานไดBไปอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ใหBพนักงานระดับลSางไดBมีโอกาสเขBารับฝjกการอบรมมากข้ึน เป1นการเปlดโลกกวBาง เปlดโลกทัศน$ 
ทัศนคติของตนเอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูBงาน ประสบการณ$ มีมุมมองใหมSๆ สามารถปรับเปลี่ยน
ทัศนคติใหBตนเองใฝbเรียนรูB เกิดความกระตือรือรBน๒๖๘

 

สรBางจิตสํานึกรักองค$กร มีความเสียสละ ตBองทําอยSางตSอเนื่อง เริ่มตBนจากครอบครัว
ต้ังแตSเด็ก ถึงสถานศึกษา ไมSใชSเฉพาะระดับประถมเทSานั้น แตSใหBถึงระดับอุดมศึกษา ต้ังแตSเกิดจนตาย 
เนBนคุณธรรมจริยธรรม ถBาขาดตัวนี้ไป ทุกคนก็ขาดหมด สิ่งมึนเมาท้ังหลาย ท่ีทําใหBสุขภาพไมSแข็งแรง 
ทําเจ็บปbวยไมSสามารถทํางาน๒๖๙

 

                                                           
๒๖๕ สัมภาษณ$ นางหทัยรัตน$ ตียเกษม, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลBอม เทศบาลเมืองแมSเหียะ 

จังหวัดเชียงใหมS, ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙. 
๒๖๖ สัมภาษณ$ นายไศลยนต$ ศรีสมุทร, นายกเทศบาลตําบลแมSสาย อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย,      

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๒๖๗ สัมภาษณ$ ศาสตราจารย$พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย, ผูBอํานวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง

สังคมศาสตร$ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๖๘ สัมภาษณ$ นางจุฑามาศ อุปรานุเคราะห$, ประชาชน เทศบาลแมSเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหมS, ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙. 
๒๖๙ สัมภาษณ$ นางสาวณชิตา ตันตาละ, นักทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเวียง

พางคํา อําเภอแมSสาย เชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๒๐๔ 

การอบรม การใหBความรูB อันท่ีสําคัญคือการจัดอบรมคSายคุณธรรมสําหรับบุคลากร     
พาพนักงานไปทําสมาธิ ฟdงบรรยาย ไปปฏิบัติธรรมก็มีโครงการอยูSแลBว ใหBเนBนเรื่องนี้เป1นสิ่งสําคัญ๒๗๐

 

เขBมขBนและจริงจังในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมมากข้ึน บริบทท้ังหมดท้ังปวงอยูSท่ีคน 
ถBาพัฒนาอยSางอ่ืนเต็มท่ี แตSจิตใจคนเสื่อมลงไปเรื่อยๆ ไมSใชSแคSเขียนไวBวSาใหBมีคุณธรรมจริยธรรม     
ตBองเอาจริงเอาจังมากกวSานี้ มีตัวชี้วัด พฤติกรรมท่ีจัดเป1นสSวนในการเลื่อนข้ัน พิจารณาตําแหนSง          
ข้ันเงินเดือนดBวย จัดใหBเป1นองค$ประกอบหนึ่งของตัวชี้วัด๒๗๑

 

ในองค$กรตBองสรBางวัฒนธรรม ใหBขBาราชการมีจิตสํานึกใฝbดีมีคุณธรรม ทํางานใหB
ประชาชนดBวยสโลแกนท่ีวSา ทุกข$ของชาวบBาน คืองานของเทศบาล จะบริหารเทศบาลตามหลัก      
ธรรมาภิบาล ในสSวนของการปรับทัศนคติบุคลากรขององค$กร ก็ตBองดําเนินการตลอด ไมSใชSวSาทําวันนี้
ดีแลBว ไดBรางวัลมาแลBวก็พอแลBว ก็ยังตBองทําตSอไป ตBองพัฒนาตSอเนื่อง ยังมีขBอบกพรSองในตัวของ    
การดําเนินการอยูS ตัวขBอบกพรSองหรือจุดอSอนท่ีจะดําเนินการมาสูSกระบวนการ ไมSหยุดยั้งในการ
พัฒนาบุคลากร ตBองปรับกลยุทธ$อีกหลายอยSางท่ีจะนําไปสูSการพัฒนาความเป1นเลิศ และตBองครอง
แชมปvในการบริหารพัฒนาทBองถ่ินดีเดSน๒๗๒ 

พัฒนาขBาราชการของตนเองใหBเป1นผูBท่ีสามารถใชBเทคโนโลยีสารสนเทศใหBไดB ใชBไดB แลBวก็
ตBองพัฒนาไดB เอาองค$ความรูBท่ีมีอยูSไปเป1นกลไกเพ่ือใชBบริการประชาชนใหBดีท่ีสุด เป1นองค$กรปกครอง
สSวนทBองถ่ินท่ีเป1นเลิศ ดBวยนวัตกรรมดBวยการคิดคBนอะไรข้ึนมาเพ่ือใชBในการทํางานใหBมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด๒๗๓

 

การพัฒนาสมรรถนะเทศบาล ท่ีสําคัญก็คือทํางานกับนักการเมือง ซ่ึงเป1นผูBบริหารองค$กร
ปกครองสSวนทBองถ่ิน ผูBบริหารตBองใหBการอบรมใหBความสําคัญเรื่องการเพ่ิมสมรรถนะแกSบุคลากรดBวย 
ไมSใชSทางผูBบริหารสนใจแตSทางดBานกายภาพ โครงสรBางดBานพ้ืนฐานตSางๆ หรือแนวทางพัฒนาเมือง
ตSางๆ เทSานั้น อันไหนท่ีจะมีเดินหนBาไปดBวยดี ผูBบริหารระดับสูงตBองใหBความสําคัญในเรื่องการสSงเสริม
การพัฒนาสมรรถนะการทํางาน๒๗๔

 

                                                           
๒๗๐ สัมภาษณ$ นางสาวราตรี สุขมงคล, นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เทศบาลนครเชียงราย,     

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 
๒๗๑ สัมภาษณ$ นายกิตติพงษ$ ชูประสิทธ์ิ, รองผูBอํานวยการสถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทBองถ่ิน 

กรมสSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗๒ สัมภาษณ$ ดร.ธนวัฒน$ ยอดใจ, นายกเทศบาลเมืองแมSเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมS,        

๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
๒๗๓ สัมภาษณ$ คุณฐิติมา ปุยอ~อต, หัวหนBาฝbายวิชาการ สถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทBองถ่ิน กรม

สSงเสริมการปกครองทBองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๗๔ สัมภาษณ$ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหมS จังหวัดเชียงใหมS, ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๙. 



 
๒๐๕ 

ดูวSาบุคลากรขาดทักษะดBานไหน จากผลการประเมินการทํางาน ก็ตBองเติมใหBในสิ่งท่ีขาด 
เพ่ิมพูนในสิ่งท่ีดีอยูSแลBวใหBดียิ่งข้ึน ใหBรักการเรียนรูB แตSวSาตัวพนักงานเองก็ตBองสนใจในการเรียนรูB ไมSใชS
คอยแตSผูBบริหารเป1นผูBริเรSมอยSางเดียวเทSานั้น ผูBปฏิบัติงานก็ตBองพัฒนาดBวย หนSวยงานชSวยกัน ท้ังตัว
บุคลากรผูBปฏิบัติงาน ท้ังผูBบริหาร เพ่ือนรSวมงาน รับฟdงความเห็นจากประชาชน ก็จะไดBรับขBอมูลท่ี
แทBจริงเพ่ือนํามาปรับปรุง๒๗๕

 

การอบรม การใหBความรูB อันท่ีสําคัญอยSางหนึ่งคือบางท่ีจะมีการจัดอบรมคSายคุณธรรม
สําหรับบุคลากรพนักงานพาไปทําสมาธิ ฟdงบรรยาย ไปปฏิบัติธรรมก็มีโครงการอยูSแลBว ใหBเนBนเรื่องนี้
เป1นสิ่งสําคัญ๒๗๖ และใหBสนับสนุนใหBมีสมรรถนะความคิดสรBางสรรค$ ดBานภาษา และบุคลิกภาพใหB
ไดBรับการพัฒนาเป1นพิเศษ๒๗๗

 

ใชBการประเมิน หากมีการประเมินครั้งสุดทBายแลBวไมSผSาน ก็ตBองออกจากงาน ในการท่ีจะ
เป1นการบังคับไปในตัว เม่ือทํางานแลBว ผลงานไมSปรากฏ ผูBบังคับบัญชาประเมินแลBว ไมSผSานก็ตBองออก
จากงานใหBใชBการประเมิน และตัวชี้วัด มาตรฐานในการทํางาน๒๗๘

 

 

ตารางท่ี ๔.๒๓ แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็นขBอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนา  
                  สมรรถนะบุคลากรเทศบาล 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
การพัฒนาความรูBดBวยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
เชSน เขBาคอร$สปฏิบัติธรรม ทําสมาธิ สวดมนต$ 

๓ 
 

๒, ๕, ๑๙ 
 

สรBางจิตสํานึก จิตสาธารณะ ๓ ๓, ๑๖, ๒๐ 
ใชBการพัฒนาเรียนรูBตั้งแตSเกิดจนตาย ๒ ๗, ๒๐ 
การมีสSวนรSวม จากบBาน วัด โรงเรียน, จากผูBบริหาร 
ประชาชน เพ่ือนรSวมงาน 

๔ 
 

๗, ๙, ๑๗, ๒๐ 
 

ใชBการประเมิน มีเกณฑ$ชี้วัดพฤติกรรมเป1นสSวนใน
การเลื่อนข้ัน เงินเดือน 

๔ 
 

๓, ๙, ๑๑, ๑๘ 
 

เนBนพัฒนาสมรรถนะเฉพาะสSวนงาน ๑ ๑๐ 

                                                           

๒๗๕ สัมภาษณ$ รองศาสตราจารย$ นงลักษณ$ สิงหวัฒนะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร$ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร$, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๒๗๖ สัมภาษณ$ นายกิตติธัช ชัยมงคล, ประชาชน เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

๒๗๗ สัมภาษณ$ นายสมคิด ปdญญานาย, ประชาชน เทศบางตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด
เชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

๒๗๘ สัมภาษณ$ นายวรรณศิลปv จีระกาศ, ปลัดเทศบาลตําบลแมSสาย อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย,      
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



 
๒๐๖ 

ประเด็น 
ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนท่ี  
เนBนพัฒนาภาษาตSางประเทศ ๒ ๑๐, ๒๗ 
เนBนพัฒนาความรูBเทคโนโลยีสมัยใหมS ๑ ๑๐ 
เนBนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๒ ๑๑, ๑๖ 
ผูBนํามีจิตสํานึกเป1นแบบอยSางท่ีดี  ๑ ๑๔ 
เนBนการพัฒนาความรูB อบรม ๑ ๑๙ 
สSงเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท่ีเป1นผูBปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

๓ 
 

๒๑, ๒๕, ๒๘ 
 

การประยุกต$หลักพุทธธรรม คือ เมตตา ๑ ๔ 
 

สรุปขBอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเทศบาล ไดBวSา ๑.ดBานกาย
ภาวนา ควรจะสSงเสริมสนับสนุนใหBมีสมรรถนะดBานบุคลิกภาพ ผูBนําผูBบริหารองค$กรประพฤติตนเป1น
แบบอยSางท่ีดี ๒.ศีลภาวนา ควรเนBนใชBตัวชี้วัดมาตรฐานในการทํางาน ควรรักษามาตรฐานการทํางาน
ใหBดียิ่งๆข้ึนไป และยึดหลักธรรมาภิบาล ๓.จิตตภาวนา ควรจัดคอร$สปฏิบัติธรรมปgละ ๓ ครั้ง       
เป1นอยSางนBอย เนBนฝjกทําสมาธิ ปลูกจิตสํานึก นําหลักอภิณหปdจจเวกขณะมาประยุกต$ใชBในการสรBาง
จิตสํานึก ฟdงธรรมบรรยาย ปลูกฝdงเนBนย้ําความสามัคคี ทํางานอยSางประสิทธิภาพ และใหBมีความสุข 
เนBนสมรรถนะดBานคุณธรรมและจริยธรรม สรBางแรงบันดาลใจ มุSงใฝbสัมฤทธิ์แกSพนักงานเจBาหนBาท่ี     
๔.ดBานปdญญาภาวนา ควรเปlดโอกาสใหBมีการรับฟdงความความคิดเห็นจากผูBมีสSวนเก่ียวขBอง เชSน 
ประชาชน บุคลากรเพ่ือนรSวมงานในเทศบาล ผูBบริหาร หัวหนBางาน ควรสนับสนุนใหBมีสมรรถนะดBาน
ความคิดสรBางสรรค$ ควรจัดใหBมีการฝjกสมาธิ ฟdงธรรมบรรยาย  เนBนพัฒนาสมรรถนะเฉพาะสSวนงาน 
เนBนพัฒนาสมรรถนะดBานการสื่อสารภาษาตSางประเทศ เนBนนําวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหมSมาใชB 
สSงเสริมใหBคิดนอกกรอบ สSงเสริมพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติงาน สรBางเครือขSายทํางานรSวมกัน เพ่ิมพูน
สมรรถนะดBานทักษะความชํานาญ ใชBการประเมินการทํางาน เพ่ือดูวSาควรจะเพ่ิมทักษะดBานไหน  
ประยุกต$ใชBอริยสัจ ๔ เป1นเครื่องมือในการคBนหาปdญหาและความตBองการประชาชน สรุปประมวลเป1น
แผนภาพดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.๒๓ แสดงความถ่ีและจํานวนผูBตอบประเด็นขBอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนา  
                  สมรรถนะบุคลากรเทศบาล (ตSอ) 



 
๒๐๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข�อเสนอแนะ 

ด�านกายภาวนา 
(๑) สSงเสริมสนับสนุนใหBมีสมรรถนะดBานบุคลิกภาพ 
(๒) ผูBนําผูBบริหารองค$กรประพฤติตนเป1นแบบอยSางท่ีดี 

ด�านศีลภาวนา 
(๑) เนBนใชBตัวช้ีวัดมาตรฐานในการทํางาน 
(๒) รักษามาตรฐานการทํางานใหBดียิ่งๆขึ้นไป 
(๓) ยึดหลักธรรมาภบิาล 

ด�านจิตตภาวนา  
(๑) จัดคอร$สปฏิบัติธรรมปgละ ๓ คร้ัง เป1นอยSางนBอย 
(๒) ปลูกจิตสํานึก   
(๓) เนBนฝjกทําสมาธิ ฟdงธรรมบรรยาย 
(๔) มีแรงบันดาลใจ มุSงใฝbสัมฤทธิ์ 
(๕) นําหลักอภิณหปdจจเวกขณะมาประยุกต$ใชBในการสรBางจิตสํานึก 
(๖) ปลูกฝdงเนBนย้ําความสามัคคี 
(๗) ทํางานอยSางประสิทธิภาพ และใหBมีความสุข 
(๘) เนBนสมรรถนะดBานคุณธรรมและจริยธรรม 

ด�านป?ญญาภาวนา  
(๑) รับฟdงความความคิดเห็น 
(๒) สนับสนุนใหBมีสมรรถนะดBานความคิดสรBางสรรค$ 
(๓) ฝjกสมาธิ, ฟdงธรรมบรรยาย 
(๔) ใชBการประเมินการทํางาน เพื่อดูวSาควรจะเพิ่มทักษะดBานไหน  
(๕) เนBนพัฒนาสมรรถนะเฉพาะสSวนงาน 
(๖) เนBนพัฒนาสมรรถนะดBานการส่ือสารภาษาตSางประเทศ 
(๗) เนBนนําวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหมSมาใชB 
(๘) สSงเสริมใหBคิดนอกกรอบ 
(๙) สSงเสริมพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติงาน 
(๑๐) สรBางเครือขSายทํางานรSวมกัน 
(๑๑) เพิ่มพูนสมรรถนะดBานทักษะความชํานาญ  
(๑๒) ใชBอริยสัจ ๔ เป1นเคร่ืองมือในการคBนหาปdญหาและความ
ตBองการประชาชน 

แผนภาพท่ี ๔.๑๐ แสดงขBอเสนอแนะเพ่ิมเติมการพัฒนาสมรรถนะ   
 



 
๒๐๘ 

๔.๔ ผลการสนทนากลุ)มเฉพาะ (Focus Group) ได�สาระสําคัญดังนี้ 
วิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน$ตามหลักพุทธธรรม      

จากผลการสนทนากลุSมเฉพาะ (Focus Group Discussion) สรุปสาระสําคัญ ไดBดังนี้ 
เทศบาลมีนโยบายมุSงพัฒนาใหBทุนมนุษย$นั้นมีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ มีความรูB

ความสามารถสอดคลBองกับการพัฒนาสมรรถนะในยุคโลกาภิวัตน$  การนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาบูรณาการใชBกับหนSวยงานรัฐเป1นเรื่องท่ีมีประโยชน$อยSางมาก การนําหลักพุทธธรรม
มาประยุกต$รSวมกับหลักสมรรถนะองค$กรปกครองสSวนทBองถ่ินถือวSาเป1นเรื่องท่ีดี จะทําใหBเป1น       
การเพ่ิมพูนสมรรถนะการทํางานในเทศบาลมีประสิทธิภาพมากข้ึน การบริหารงานเทศบาลตาม
ประสบการณ$ท่ีผSานมา จะสอดคลBองกับงานวิจัยครั้งนี้ มีความเห็นดBวยกับการนําหลักพุทธธรรมมา
ชSวยในการขัดเกลาบุคลากรในการทํางานเทศบาล ทุกองค$กรตBองการบรรลุเป]าหมายประสบ
ความสําเร็จ ตBองมีการพัฒนาตนเอง เรียนรูB สรBางวิสัยทัศน$ใหมS ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหBทันตSอยุคสมัย
ในโลกาภิวัตน$ และดําเนินการดBวยปdญญาควบคูSกับคุณธรรม  

การนําหลักพุทธธรรม ๔ ท้ังดBานไปบูรณาการเป1นสิ่งท่ีดี จะทําใหBบุคลากรในองค$กร
สามารถพัฒนาสมรรถนะเพ่ิมข้ึนไดB มีจิตสํานึก บริการประชาชนเหมือนญาติพ่ีนBอง มีความเทSาเทียม
กัน จะประสบความสําเร็จตามเป]าหมายข้ึนอยูSกับหลายเหตุปdจจัย และปdจจัยสําคัญอันหนึ่งก็คือปลาย
ยอดปlรามิด คือผูBบริหาร การนําหลักพุทธธรรมไปใชBข้ึนอยูSกับผูBบริหารตBองเห็นความสําคัญ และนําไป
สอดแทรกในนโยบาย วิสัยทัศน$ โครงการ กิจกรรมการฝjกอบรม และการทํางาน  คําวSาภาวนา ๔     
ก็คือ ภาวิต ๔ คือ ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปdญญา หรือ ภาวนา ๔ เป1นหลักธรรมท่ี
เหมาะสมมากท่ีสุด เพราะเป1นเรื่องของการพัฒนา เชSน พัฒนาทางดBานกายภาวนา คือ พัฒนา
ศักยภาพภายนอก คือสภาพแวดลBอมภายนอก พัฒนาอินทรีย$ ๖ ตาดู หูฟdง จมูกไดBกลิ่น ลิ้นลิ้มรส 
กายสัมผัส ใจรับรูB ใหBเป1นไปในทางบวก  การพัฒนาสมรรถภาพตามหลักคุณธรรมเหลSานี้แลBว       
ยSอมสSงผลใหBองค$กรมีทุนมนุษย$ท่ีดี บุคลากรมีคุณภาพ สรBางมูลคSาเพ่ิมใหBแกSองค$กร สามารถขับเคลื่อน
องค$กรไดBอยSางสมบูรณ$แบบ ดBานของการมุSงผลสัมฤทธิ์ จะมุSงการทํางานตามหลักกระบวนการ PDCA  
การมุSงผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะความยึดม่ันถูกตBองชอบธรรมและจริยธรรม สามารถนําภาวนา ๔ ดBาน
กายภาวนาไปบูรณาการไดB ศีล ๕ จัดเป1นกายภาวนาตามหลักภาวนา ๔ การยึดม่ันความถูกตBองชอบ
ธรรม และจริยธรรม เทศบาลมุSงใหBบุคลากรยึดม่ันปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขBอง
สอดคลBองอยSางเครSงครัด ถูกตBอง โปรSงใส เหมาะสม ตรวจสอบไดB การปลูกจิตสํานึก การสอนและ
ปลูกฝdงคุณธรรมนําความรูB ตBองเริ่มต้ังแตSเด็กเริ่มเรียน จนกระท่ังเติบโตข้ึนมา เป1นสิ่งจําเป1นและสําคัญ
ยิ่ง ท่ีเรียกกันวSา การพัฒนาท่ียั่งยืน ศีลภาวนา สามารถบูรณาการเขBากับ สมรรถนะดBานความเขBาใจใน
องค$กรและระบบงาน ความเขBาใจในองค$กรและระบบงาน ตBองทํางานใหBบรรลุวิสัยทัศน$องค$กร อาศัย
วิธีการตามกลยุทธ$เป1นไปตามข้ันตอนและระบบท่ีถูกตBอง ยึดหลักประโยชน$สูงสุด คุBมคSามากท่ีสุด    



 
๒๐๙ 

การใหBสิ่งจูงใจ ใหBขวัญกําลังใจ ใหBรางวัล ใชBวิถีประชาธิปไตยในการทํางาน เปlดโอกาสใหBมีสSวนรSวม 
ผูBรับบริการสามารถสะทBอนความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความประทับใจในการทํางานในหลากหลาย
ชSองทาง จิตตภาวนาเป1นการพัฒนาจิตใจ ปรับปรุงหรือลดเรื่องโลภะ โทสะ โมหะ ดBานบริการท่ีเป1น
เลิศ มีการปลูกจิตสํานึกใหBทํางานดBวยความเต็มใจ ในการใหBบริการ สุภาพอSอนนBอม ใชBคําพูดสุภาพ  
มีความมุSงม่ันพยายาม กระตือรือรBน การบริการเป1นเลิศ ตBองปฏิบัติตามกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม 
มุSงใหBประชาชนไดBรับความสะดวกในการบริการเป1นหลัก การปฏิบัติงานดBวยความเป1นเลิศตBองมี
มาตรฐานตัวชี้วัด การทํางานเป1นทีมสามารถนําหลักภาวนา ๔ ดBานปdญญาภาวนาเขBาบูรณาการเพ่ือไป
พัฒนาสมรรถนะดBานนี้ไดB  การทํางานเป1นทีม คือการทําใหBเกิดความสมานฉันท$ ความสามัคคีใน
องค$กร เป1นการทํางานท่ีอาศัยการมีสSวนรSวมของบุคลากรในองค$กร และภาคประชาชนทํางานอยSางมี
ประสิทธิภาพในเชิงรุก การจะเป1นทํางานเป1นทีมใหBประสบความสําเร็จ ตBองปลูกฝdงใหBบุคลากรใฝb
เรียนรูB จัดองค$การใหBเป1นองค$การแหSงการเรียนรูB แหลSงการเรียนรูBในองค$กร 

ในยุคโลกาภิวัตน$มีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว การแขSงขันท่ีคSอนขBางจะรุนแรง ทําใหB
เทศบาลตBองเผชิญกับความเสี่ยงท่ีสูงข้ึน แตSทางกลับกันก็มีโอกาสท่ีจะทําใหBมีโอกาสเพ่ิมมากข้ึน
เชSนกัน ถBามุมมองในเรื่องของความเสี่ยง มีการเรSงสรBางภูมิคุBมกันสําหรับการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง โดยมี
แนวทางการพัฒนาในการรับมือกับปdญหาตS างๆ ใหBความสํา คัญท่ีทุนมนุษย$  ดั งนั้ น จึ ง มี             
ความสอดคลBองกับหัวขBองานวิจัยเรื่องนี้ ในเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย$ เทศบาลมุSงพัฒนาใหBทุนมนุษย$
นั้นมีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ มีความรูBความสามารถ มีลักษณะเหมาะสม กับการพัฒนา
สมรรถนะ๒๗๙  

การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาสูSองค$กรเอกชน และราชการ ก็ถือวSาเป1นสิ่งท่ี
นSายินดียิ่ง เพราะวSาพระพุทธศาสนานั้นมีความเก่ียวพันกับการดําเนินชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะหลัก
พุทธธรรม ถือวSาเป1นสSวนท่ีมีความสําคัญ ถBากายมีศีล สุขล้ํา ใจมีธรรมสุขเลิศ ถBามีท้ังศีล มีท้ังธรรมก็มี
แตSความล้ําเลิศ เพราะฉะนั้นก็ขอสนับสนุนเต็มท่ีท่ีจะนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการใชB
กับหนSวยงานรัฐ เอกชน แมBกระท่ังองค$กรการศึกษาตSางๆ บุคลากรหรือสถานศึกษาตSางๆถือวSาสําคัญ
ของชาติ ชาติจะเดินไปไดBก็ตBองอาศัยท่ีมีความม่ันคง โดยเฉพาะการนับถือพระพุทธศาสนา และคนนับ
ถือตSางศาสนาก็สามารถนBอมนําหลักพุทธศาสนาไปประพฤติไดB เพราะหลักธรรมเป1นสิ่งสากล         
ไมSเฉพาะพ่ีนBองชาวพุทธเทSานั้น มนุษย$ท่ีเกิดมาในโลกนี้ สามารถนําไปใชBไดB๒๘๐ ขอชื่นชมและเห็นดBวย

                                                           
๒๗๙ สนทนากลุSมเฉพาะ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร$, นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๘๐ สนทนากลุSมเฉพาะ พระครูโสภณปริยัติ, อาจารย$ประจําหลักสูตร คณะพุทธศาสตร$ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 
๒๑๐ 

เป1นอยSางยิ่งท่ีมีการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต$ ถือวSาเป1นเรื่องท่ีดีท่ีนําเอาหลักพระพุทธศาสนามา
บูรณาการรSวมกับหลักสมรรถนะซ่ึงตBองใชBในองค$กรปกครองสSวนทBองถ่ิน๒๘๑ 

ประเทศมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชBกันอยูSแลBว นิติธรรม คือกฎหมาย คุณธรรม      
ในระบอบของการปกครองบBานเมือง ดังนั้นถBานําเอาคุณธรรมหรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
บูรณาการ มาพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในเทศบาล จะทําใหBเป1นการเพ่ิมพูนสมรรถนะการทํางานใน
เทศบาลแตSละเทศบาลมีประสิทธิภาพมากข้ึน๒๘๒ 

การบริหารงานเทศบาลตามประสบการณ$ท่ีผSานมา จะสอดคลBองกับงานวิจัยครั้งนี้       
มีความเห็นดBวยกับการนําหลักพุทธธรรมมาชSวยในการขัดเกลาบุคลากรในการทํางานเทศบาล๒๘๓ 
เทศบาลตําบลสุเทพมีความเห็นดBวยกับการนําหลักพุทธธรรม ภาวนา ๔ มาพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
มาบูรณาการกับองค$การเทศบาล ถือวSาสามารถนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการไดB นBอยคนท่ีจะ
ตระหนักใหBความสําคัญถึงตรงนี้ การนํามาครั้งนี้สามารถนํามาบูรณาการไดBอยSางลงตัว เนื่องจากวSาทุก
คน หรือทุกองค$กรตBองการความสมบูรณ$แบบในตัวเอง เพ่ือใหBไดBมาซ่ึงความประสบความสําเร็จใน
เป]าหมาย ยSอมตBองมีการพัฒนาตนเอง เรียนรูB สรBางวิสัยทัศน$ใหมS ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหBทันตSอยุค
สมัยในโลกาภิวัตน$ และดําเนินการดBวยปdญญาควบคูSกับคุณธรรม๒๘๔  

มีโอกาสไดBไปดูงานเทศบาลท่ีประสบความสําเร็จหลายแหSง บุคลากรสSวนใหญSของแตSละ
เทศบาล จะทํางานแบบวัฒนธรรมองค$กร แตSละองค$กรปฏิบัติไมSคSอยเหมือนกัน เพราะนั้นอยูS ท่ี     
การบริหาร การวางแผนและการวางโครงสรBาง การนําหลักพุทธธรรม ๔ ดBานไปบูรณาการเป1นสิ่งท่ีดี    
จะทําใหBบุคลากรในองค$กรสามารถพัฒนาสมรรถนะเพ่ิมข้ึนไดB๒๘๕ 

การนําเอาหลักพุทธธรรมนํามาปรับใชBในเทศบาล จะทําใหBการบริหารงานของเทศบาลดี
ข้ึน บุคลากรมีจิตสํานึก เห็นประชาชนทุกคนเป1นดุจญาติพ่ีนBอง ใหBความเทSาเทียมกัน เสมอภาคใน    
การใหBบริการ แตSตBองทําจริงๆ๒๘๖ การนําหลักพุทธธรรมไปใชBเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเทศบาล      
จะชSวยไดBมาก แตSจะชSวยไดBมากหรือนBอยข้ึนอยูSกับขBางบนสุด คือปลายสุดของยอดปlรามิด ผูBบริหาร
                                                           

๒๘๑ สนทนากลุSมเฉพาะ นางสาวพัชนี จอมใจหาญ, หัวหนBาฝbายธุรการ เทศบาลตําบลชBางเผือก 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๘๒ สนทนากลุSมเฉพาะ นายจีรวัฒน$ พุทธวงศ$, ประชาชน เทศบาลนครเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 

๒๘๓ สนทนากลุSมเฉพาะ นายรุSงปรีชา ปd�นแกBว, นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลปbาแดด อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๘๔ สนทนากลุSมเฉพาะ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร$, นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๘๕ สนทนากลุSมเฉพาะ นายรุSงปรีชา ปd�นแกBว, นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลปbาแดด อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๘๖ สนทนากลุSมเฉพาะ นายจีรวัฒน$ พุทธวงศ$, ประชาชน เทศบาลนครเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 



 
๒๑๑ 

บุคลากรของเทศบาล ถBาเห็นดBวยและนําไปสอดแทรกในนโยบาย วิสัยทัศน$ โครงการ กิจกรรม     
การฝjกอบรมก็จะดี การนําหลักพุทธธรรมไปใชBกับบุคลากรทางเทศบาล จะทําใหBการบริหารงาน
ราบรื่น จะมีศีลในใจ มีคุณธรรม การบริหารงาน ผูBท่ีอยูSสูงสุดคือนายกเทศมนตรีนําไปปรับปรุงพัฒนา
บุคลากรใหBทํางานใหBมีประสิทธิภาพ แลBวก็มีคุณธรรมจริยธรรมใหBมากขอสนับสนุนการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรในยุคโลกาภิวัตน$ตามหลักพุทธธรรมอยSางเต็มท่ีข้ึน๒๘๗   

ภาวนา ๔ ก็คือ ภาวิต ๔ คือ ภาวิตกาย ภาวิตศีล ภาวิตจิต ภาวิตปdญญา เทSาท่ีผูBรูBไดBใหB
ขBอสังเกตภาวนา ๔ จะปรากฏในชื่อของภาวิต ๔ ก็คือเป1นผลสําเร็จของการพัฒนาคน ๔ ดBาน แตSใน
สูตรของการพัฒนาคนในทางพระพุทธศาสนา ตรงนี้จะเอามาประยุกต$ในบุคลากรเทศบาลใหBมี      
ภาวิตกาย กายพัฒนา ปากอBา หนBาบาง ใจอ่ิม ภาวิตศีล ไมSผิดกฎ ไมSผิดระเบียบ ไมSละเมิดสิทธิชีวิต
ของคนอ่ืน ไมSไปลSวงละเมิดทรัพย$สินของคนอ่ืน ไมSละเมิดสิทธิครอบครัวคนอ่ืน ไมSละเมิดสิทธิการรับรูB 
คือไมSโกหกใคร ไมSละเมิดสิทธิในเรื่องการรับรูBของตนเอง คือการเวBนจากการด่ืมสุรา เพ่ือมีสติดํารงม่ัน 
ฉะนั้น ภาวิต ศัพท$เดิมจึงเป1นภาวนา๒๘๘  

การพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา หลักพระพุทธศาสนา คือภาวนา ๔ เป1นหลักธรรมท่ี
เหมาะสมมากท่ีสุด เพราะเป1นเรื่องของการพัฒนา เอาตัวสมรรถนะ ๕ ดBานเป1นตัวต้ัง แลBวก็เอาหลัก
ภาวนา ๔ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปdญญาภาวนา เป1นตัวไปพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
โดยองค$ความรูBในเรื่องของภาวนา ๔ เป1นเรื่องของการพัฒนาบุคคลโดยเฉพาะสําหรับพัฒนาตัวของ
บุคลากร ถBาพัฒนาบุคลากรดBวยภาวนา ๔ คือ พัฒนาทางดBานกาย พัฒนาศักยภาพภายนอก คือ
สภาพแวดลBอมภายนอก เหมือนสัปปายะ ๔ อาวาส อาหาร อากาศ อารมณ$ ใหBมีการติดตSอสัมพันธ$กัน 
พัฒนาอินทรีย$ ๖ ตาดู หูฟdง จมูกไดBกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัส ใจรับรูB ใหBเป1นไปในทางบวก คนๆนั้นก็
ถือวSามีศักยภาพในเรื่องของกาย๒๘๙ 

ดBานกายภาวนา มีความสําคัญในการบูรณาการรSวมกันและอยูSกันอยSางเก้ือกูล ท้ังสัมผัส
ท้ัง ๕ กับสิ่งแวดลBอม ถBาเก้ือกูลกันดีทุกอยSางก็จะเป1นไปดBวยดี ดBานศีลภาวนา หากบุคคลมีการพัฒนา
ความสัมพันธ$ พัฒนาศีลมีพฤติกรรมในการอยูSรSวมกันท่ีดี ยSอมทําใหBองค$กรเกิดความผาสุก ซ่ึงตBองมี
ขBอตกลงเดียวกัน มีระเบียบวินัย ไมSเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ชSวยเหลือเก้ือกูลกัน ดBานจิตตภาวนา 
เป1นขBอท่ีสําคัญท่ีสุด เพ่ือสรBางความเขBมแข็งขององค$กร จิตจะนําไปสูSความเข็มแข็ง นอกจากเมตตา 
กรุณา นําไปสูSความขยันหม่ันเพียร ความมีจิตใจดี มองภาพในแงSบวก ดBานปdญญาภาวนา ใหBมีความรูB

                                                           

๒๘๗ สนทนากลุSมเฉพาะ นายจีรวัฒน$ พุทธวงศ$, ประชาชน เทศบาลนครเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 

๒๘๘ สนทนากลุSมเฉพาะ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก$, ดร.,ผูBอํานวยการวิทยาลัยสงฆ$เชียงใหมS มหาวิทยาลัย      
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๘๙ สนทนากลุSมเฉพาะ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก$, ดร.,ผูBอํานวยการวิทยาลัยสงฆ$เชียงใหมS มหาวิทยาลัย        
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 
๒๑๒ 

ชัดในความรูBหรือองค$ความรูBของตนเอง กSอนท่ีจะไปแกBไขปdญหาหรือตอบสนองใคร เขBาใจในธรรมชาติ
ของความเปลี่ยนแปลงท่ีทําใหBเกิดความดีงามข้ึนในองค$กร ดังนั้น ถBาบุคลากรไดBรับการพัฒนา
สมรรถภาพตามหลักคุณธรรมเหลSานี้แลBว ยSอมสSงผลใหBองค$กรมีทุนมนุษย$ท่ีดี บุคลากรมีคุณภาพ  
สรBางมูลคSาเพ่ิมใหBแกSองค$กร สามารถขับเคลื่อนองค$กรไดBอยSางสมบูรณ$แบบ๒๙๐   

๑. ด�านการมุ)งผลสัมฤทธิ์ตามหลักพุทธธรรม 
ดBานของการมุSงผลสัมฤทธิ์ มีการปลูกฝdงใหBพนักงาน มุSงทํางานเพ่ือองค$กร กลBาแสดงออก 

กลBาตัดสินใจในสิ่งท่ีถูกตBอง โดยหลักการทํางานจะมุSงการทํางานตามหลักกระบวนการ PDCA        
ในการวางแผนตBองใหBครอบคลุมในทุกดBาน รอบดBาน มองเป]าหมายใหBกวBาง มองถึงความสมบูรณ$ของ
เนื้องานท่ีจะเกิดข้ึน ใหBตระหนักถึงผลสําเร็จของงาน หรือผลสัมฤทธิ์ท่ีจะตBองถูกผลกระทบในระดัง
บุคคล ระดับกลุSม ระดับหนSวยงาน ผลสัมฤทธิ์ท่ีออกมามุSงเนBนนวัตกรรมท่ีแปลกใหมSอยSางสมํ่าเสมอ 
มาถึงกระบวนการจะใหBมองภาพถึงองค$รวม ทํางานดBวยความละเอียดรอบคอบ ความยืดหยุSนผSอน
ปรนในการทํางาน การทํางานทุกครั้งตBองไมSลืมท่ีจะนําผลท่ีไดBมาวิเคราะห$ ถึงขBอดี ขBอเสียสะทBอนถึง
สภาพปdญหาอุปสรรคในทุกมิติดBวยความเป1นจริง นําขBอมูลท่ีไดBนั้นมาปรับปรุงแกBไข พัฒนา เป1นขBอมูล
ในการวางแผนครั้งตSอไปใหBเกิดประสิทธิภาพสูงข้ึน จุดมุSงหมายเดียวกันมุSงท่ีจะตBองแกBไขปdญหา และ
ตอบสนองความตBองการของประชาชนใหBชัดเจน ตรงตามเป]าหมาย และสอดคลBองกับวัตถุประสงค$ 
เพ่ือใหBประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความอยูSดีกินดี นอกเหนือจากนี้ การมุSงผลสัมฤทธิ์ ไมSละเลยท่ีจะ
พัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาอบรมบุคลากรใหBมีความรูB รูBแจBง เห็นจริง พัฒนาศักยภาพของตนเอง
อยSางตSอเนื่องสมํ่าเสมอ เรียนรูBความตBองการของประชาชนอยSางไมSหยุดนิ่ง๒๙๑ 

การมุSงผลสัมฤทธิ์ ตBองมองเป]าหมายขององค$กรนั้นๆ องค$กรแตSละแหSงก็มีความแตกตSาง
กัน วัฒนธรรมองค$กรก็แตกตSางกันไป ความสําเร็จตามเป]าหมายข้ึนอยูSกับหลายเหตุปdจจัย ปdจจัย
สําคัญอันหนึ่งก็คือจะตBองมองท่ีปลายยอดปlรามิด คือผูBบริหาร๒๙๒  

๒. ด�านการยึดม่ันความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม 
หลักภาวนา ๔ ดBานกายภาวนาสามารถนําไปบูรณาการเขBากับสมรรถนะความยึดม่ัน

ถูกตBองชอบธรรมและจริยธรรม พัฒนาคนใหBมีการพัฒนาทางรSางกาย ทางดBานกายภาวนา๒๙๓        
กายภาวนาถBาจะวSากันจริงๆ กายกรรมในศีล ๔ ขBอคือกายกรรมเกือบรBอยเปอร$เซ็น ศีลขBอท่ีหนึ่ง 
                                                           

๒๙๐ สนทนากลุSมเฉพาะ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร$, นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๙๑ สนทนากลุSมเฉพาะ นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร$, นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๙๒ สนทนากลุSมเฉพาะ นายประสาน สุยะวงค$, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เทศบาลนครเชียงใหมS 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๙๓ สนทนากลุSมเฉพาะ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก$,ดร., ผูBอํานวยการวิทยาลัยสงฆ$เชียงใหมS 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 
๒๑๓ 

ปาณาติบาต การเวBนจากฆSา การทรมาน การเบียดเบียนท้ังหลาย ขBอท่ีสอง อทินนาทานา ไมSคดโกง    
ไมSคอรัปชั่นท้ังหลาย ขBอท่ีสาม กาเมสุมิจฉาจาร สSวนศีลขBอท่ีหBา สุราเมรยะมัชชะปมาทัฎฐานา ก็เป1น
กายภาวนาชัดเจน๒๙๔ 

เทศบาลมุSงใหBบุคลากรยึดม่ันปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขBองสอดคลBองอยSาง
เครSงครัด ใชBระเบียบเป1นเครื่องมือใน   การทํางานใหBถูกตBอง โปรSงใส เหมาะสม สามารถตรวจสอบไดB
อยSางเป1นปdจจุบัน๒๙๕ 

ทุกโรงเรียนท่ีสังกัดเทศบาล ทุกโรงเรียนสอนและปลูกฝdงคุณธรรมนําความรูB ดังนั้นจะ
ปลูกจิตสํานึกใหBเด็ก ต้ังแตSเริ่มตBนเรียน เติบโตข้ึนมาเพ่ือเป1นบุคลากรท่ีดีของเทศบาลของชุมชน      
ของประเทศชาติเป1นสิ่งจําเป1นและสําคัญยิ่ง ท่ีเรียกกันวSา การพัฒนาท่ียั่งยืน๒๙๖ 

๓. ด�านการความเข�าใจองค�กรและระบบงานตามหลักพุทธธรรม 
ดBานศีลภาวนา สามารถบูรณาการเขBากับ สมรรถนะตัวท่ี ๓ คือความเขBาใจในองค$กรและ

ระบบงาน๒๙๗ ภาวิตศีล ไมSผิดกฎ ไมSผิดระเบียบ ไมSละเมิดสิทธิชีวิตของคนอ่ืน ไมSไปลSวงละเมิด
ทรัพย$สินของคนอ่ืน ไมSละเมิดสิทธิครอบครัวคนอ่ืน ไมSละเมิดสิทธิการรับรูB คือไมSโกหกใคร ไมSละเมิด
สิทธิในเรื่องการรับรูBของตนเอง คือการเวBนจากการด่ืมสุรา เพ่ือมีสติดํารงม่ัน๒๙๘ 

ดBานความเขBาใจในองค$กรและระบบงาน พนักงานทุกคนตBองทํางานใหBบรรลุวิสัยทัศน$ของ
องค$กร โดยอาศัยวิธีการตามกลยุทธ$ท่ีต้ังไวB เพ่ือใหBมุSงสูSเป]าประสงค$ของการพัฒนาองค$กร รวมถึง    
การดําเนินการตามรายโครงการทุกโครงการใหBบรรลุเป]าหมายท่ีชัดเจน เป1นไปตามข้ันตอนและระบบท่ี
ถูกตBอง ยึดหลักประโยชน$สูงสุด ผลท่ีไดBรับตBองคุBมคSามากท่ีสุดควบคูSกันดBวย อีกท้ังมีการกําหนด
ขBอตกลงขององค$กร ใหBเกิดความตระหนัก รูBถึงหนBาท่ีของตนเอง รับผิดชอบสูงสุด เสียสละใหBมาก 
รวมถึงมีจิตสาธารณะในองค$กร เพ่ือใหBประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานนั้นเกิดข้ึน จะเกิดใหBรักและ
ผูกพันตSอองค$กร ดBานผูBบริหารมีการสรBางขวัญกําลังใจใหBแกSพนักงาน มีปฏิสัมพันธ$อยSางตSอเนื่อง       
ไมSวางตัวเหนือหรือแบSงชนชั้น มีการเปlดโอกาสใหBพนักงานไดBไตSถามแสดงความคิดเห็น ถึงปdญหา

                                                           
๒๙๔ สนทนากลุSมเฉพาะ ดร.ภูมินทร$ สันติทฤษฎีกร, ผูBเช่ียวชาญดBานรัฐศาสตร$ รัฐประศาสนศาสตร$ 

และองค$กรปกครองสSวนทBองถ่ิน, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๙๕ สนทนากลุSมเฉพาะ นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร$, นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๙๖ สนทนากลุSมเฉพาะ นายจีรวัฒน$ พุทธวงศ$, ประชาชน เทศบาลนครเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๒๙๗ สนทนากลุSมเฉพาะ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก$, ดร.,ผูBอํานวยการวิทยาลัยสงฆ$เชียงใหมS มหาวิทยาลัย     

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๙๘ สนทนากลุSมเฉพาะ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก$, ดร.,ผูBอํานวยการวิทยาลัยสงฆ$เชียงใหมS มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 
๒๑๔ 

อุปสรรค ความกBาวหนBา รวมถึงวิธีการในการดําเนินงานเม่ือเกิดปdญหา พรBอมท่ีจะใหBการแนะนําอยSาง
ใกลBชิด๒๙๙ 

๔. ด�านบริการเปBนเลิศตามหลักพุทธธรรม 
ดBานจิตตภาวนา สามารถบูรณาการเขBากับสมรรถนะการบริการเป1นเลิศ ก็คือจะมีจิตใจท่ี

แชSมชื่นเบิกบาน มีสมรรถนะในการทํางาน๓๐๐ จิตตภาวนาก็พัฒนาจิต มองขBามไมSไดBก็คือกิเลส จิตถBา
มีกิเลสฟูข้ึนเม่ือใด การบริหารการพัฒนาบุคลากรในองค$กรทBองถ่ินพังทลายท้ังสSวนตัวและองค$กร   
จิตตภาวนาเป1นการพัฒนาจิตใจ ปรับปรุงหรือลดเรื่องโลภะ ความตBองการไดBโดยไมSมีท่ีรูBจักพอ องค$กร
ทางสาธารณะจะพังทลายเพราะโลภะเกือบทุกยุคทุกสมัยทุกองค$กร เพียงแตSใหBองค$กรไหนจะมากจะ
นBอยเทSานั้นเอง แยกออกไปไดBอีก ลักขโมยเขา โทสะก็มีบBาง โมหะก็ทําใหBการพัฒนาบุคลากรเสียไดB      
รุSนเดียวกันไดBเลื่อนตําแหนSงงาน ไดBรับการยกยSอง สSวนตัวเองไมSไดB เกิดจิตหดหูS เกิดอิจฉาริษยา       
ไมSทํางาน อยSางนี้ก็เป1นเรื่องของโทสะ ความไมSพึงพอใจ และโมหะ ความหลง๓๐๑ 

ดBานบริการท่ีเป1นเลิศ มีการปลูกจิตสํานึกใหBแกSพนักงานทุกคน ใหBทํางานดBวยความเต็ม
ใจในการใหBบริการ มีความสุภาพอSอนนBอม เอาใจเขามาใสSใจเรา ใชBคําพูดสุภาพในการใหBบริการ 
ภายในขBอมูลท่ีตBองถูกตBอง ชัดเจน ครอบคลุมจุดท่ีประชาชนตBองการทราบ มีความมุSงม่ันพยายาม 
กระตือรือรBน ไมSใหBเกิดการทํางานโดยหยSอนประสิทธิภาพ การทํางานยึดหลักคุณธรรม คุณธรรม
หมายถึงการใหBบริการอยSางท่ัวถึง ทุกเพศ ทุกวัยเสมือนเป1นญาติของตนเอง นั่นหมายถึงผูBรับบริการ 
สามารถสะทBอนความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความประทับใจในการทํางานในหลากหลายชSองทาง   
ท้ังในทางกลSองแสดงความคิดเห็น และเว็บไซต$ของเทศบาลตําบลสุเทพ โดยใหBพนักงานยึดผลท่ี
สะทBอนจากผูBรับบริการ มีขวัญกําลังใจยอมรับท้ังคําติ และคําชมเพ่ือพัฒนาปรับปรุงตนเองอยSาง
ตSอเนื่อง๓๐๒ ดBานการบริการเป1นเลิศ จะดูการปฏิบัติตามกฎหมาย กับคุณธรรมจริยธรรมดBวยจะมุSงท่ี
ประชาชนเป1นหลัก องค$กรปกครองสSวนทBองถ่ินต้ังข้ึนมาเพ่ือประชาชน มุSงเนBนการใหBบริการ
ประชาชน  เป1นหนSวยงานเพ่ือประชาชน คือ ทําอยSางไรก็ไดBใหBประชาชนไดBรับความสะดวกในการ
บริการ๓๐๓ 

                                                           
๒๙๙ สนทนากลุSมเฉพาะ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร$, นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๐๐ สนทนากลุSมเฉพาะ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก$, ดร.,ผูBอํานวยการวิทยาลัยสงฆ$เชียงใหมS มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๐๑ สนทนากลุSมเฉพาะ ดร.ภูมินทร$ สันติทฤษฎีกร, ผูBเช่ียวชาญดBานรัฐศาสตร$ รัฐประศาสนศาสตร$ 

และองค$กรปกครองสSวนทBองถ่ิน, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๐๒ สนทนากลุSมเฉพาะ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร$, นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๓๐๓ สนทนากลุSมเฉพาะ นายประสาน สุยะวงค$, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เทศบาลนครเชียงใหมS 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 
๒๑๕ 

๕. ด�านการทํางานเปBนทีมตามหลักพุทธธรรม 
สมรรถนะดBานการทํางานเป1นทีมสามารถนําหลักภาวนา ๔ ดBานปdญญาภาวนาเขBาบูรณา

การเพ่ือไปพัฒนาสมรรถนะดBานนี้ไดB๓๐๔ การทํางานเป1นทีม มีการมอบนโยบายในการทํางานเชิงรุก 
การทํางานท่ีอาศัยความมีสSวนรSวมของบุคลากรในองค$กร และภาคประชาชนอยSางตSอเนื่อง        
ต้ังแตSระดับงาน ระดับฝbาย ระดับกอง องค$กรปกครองสSวนทBองถ่ินอยSางสมํ่าเสมอ ใหBผูBบริหารในทุก
ระดับมีอํานาจในการตัดสินใจ ตามสายงานท่ีเหมาะสม กําชับใหBมีการกํากับดูแล แนะนํา ใหBความ
ชSวยเหลือแกSผูBบังคับบัญชาอยSางตSอเนื่องใกลBชิด ไมSใหBไดBรูBสึกวSาทํางานอยSางโดดเด่ียว เนBนการทํางาน
เป1นทีม ทํางานอยSางมีประสิทธิภาพในเชิงรุก และเกิดประโยชน$สูงสุดแกSประชาชน๓๐๕ 

การทํางานเป1นทีม คือ ทําใหBเกิดความสมานฉันท$ ความสามัคคีในองค$กร ใหBบุคลากร
รSวมมือกันอยSางราบรื่น แมBจะบางเรื่องจะไมSถูกใจบBาง แตSใหBเขBาใจซ่ึงกันและกัน ใหBบรรลุเป]าหมาย
ของหนSวยงาน ทําภารกิจใหBสมบูรณ$ใหBคํานึงถึงประโยชน$ และตอบสนองความตBองการของประชาชน
เป1นหลัก๓๐๖ การจะเป1นทํางานเป1นทีมใหBประสบความสําเร็จ เกิดมีสมรรถนะดBานนี้นั้น ในทีมงาน   
ในองค$การเทศบาลตBองปลูกฝdงใหBบุคลากรใฝbเรียนรูB รวมถึงจัดองค$การใหBเป1นองค$การแหSงการเรียนรูB     
มีแหลSงการเรียนรูBในองค$กร๓๐๗ 

ผลจากการสัมภาษณ$เชิงลึกแบบมีโครงสรBาง (Structured In-depth Interview) 
ผูBทรงคุณวุฒิ ๒๘ รูป/คน และการสนทนากลุSมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผูBทรงคุณวุฒิ    
๙ รูป/คน พบวSา การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน$ตามหลักพุทธธรรมนั้น 
ตBองใชBวิธีการ คือ ๑. พัฒนาสภาพแวดลBอม (Environment) จัดเป1นกายภาวนา ๒.พัฒนาระเบียบ 
กฎเกณฑ$ คําสั่ง (Law) จัดเป1นศีลภาวนา ๓. สรBางแรงจูงใจ (Motivation) เป1นจิตตภาวนา           
๔. การปลูกสรBางจิตสาธารณะ และอุดมคติ (Public mind and Conscience) จัดเป1นจิตตภาวนา      
๕. พัฒนาความรูB (Knowledge Development) จัดเป1นปdญญาภาวนา ๖. การมีสSวนรSวม 
(Participation) จัดเป1นปdญญาภาวนา ๗. สรBางอุปนิสัยใฝbความเป1นเลิศ (Excellence) เป1นจิตต
ภาวนา ๘. ประยุกต$หลักธรรม (Dharma Integrating) เป1นปdญญาภาวนา 

  

                                                           

๓๐๔ สนทนากลุSมเฉพาะ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก$, ดร.,ผูBอํานวยการวิทยาลัยสงฆ$เชียงใหมS มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๓๐๕ สนทนากลุSมเฉพาะ นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร$, นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๓๐๖ สนทนากลุSมเฉพาะ นายประสาน สุยะวงค$, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เทศบาลนครเชียงใหมS 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๓๐๗ สนทนากลุSมเฉพาะ ดร.วีระ สิริเสรีภาพ, ผูBอํานวยการสํานักงานวิทยาลัย มหาวิทยาลัย        
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหมS, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



 
๒๑๖ 

พบวSาเทศบาลมีการพัฒนาสมรรถนะดBวยวิธีการหลากหลาย ซ่ึงดูแลBวเหมือนเป1นวิธีการ
บริหารจัดการท่ัวไปไมSแตกตSางอะไร แตSเม่ือนําวิธีการพัฒนาสมรรถนะตามหลักภาวนา ๔ แตSละขBอๆ 
ในวัตถุประสงค$การวิจัยขBอท่ี ๓ เขBามาเปรียบเทียบพบวSา วิธีการพัฒนาสมรรถนะเทศบาลแตSละดBาน 
แตSละประเด็นท่ีผูBทรงคุณวุฒิไดBใหBขBอมูลมานั้น มีความสอดคลBองกับแนวทางในภาวนา ๔ เป1นปdจจัย
สําคัญท่ีจะทําใหBองค$การเทศบาลประสบความสําเร็จในการทํางานบริการประชาชน และนําไปสูSองค$
ความรูBท่ีไดBจากการวิจัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๑๗ 

๔.๕ องค�ความรู�จากการวิจัย  
 

  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพท่ี ๔.๑๑ องค$ความรูBจากการวิจัย 

กายภาวนา :     พัฒนากายภาพส่ิงแวดลBอมหนSวยงาน ปรับปรุงระบบการทํางาน 

                          
ศีลภาวนา :       ยึดหลักคุณธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ระเบียบ คําส่ังองค$กร 

                     กําหนดตัวช้ีวัดดBานจริยธรรม มีหิริ โอตตัปปะ รักษาศีล ๕  

ป?ญญาภาวนา :  การพัฒนาความรูB การสรBางอุปนิสัยใฝbความเป1นเลิศ ยึดหลักการมีสSวนรSวม 

จิตตภาวนา :     สรBางจิตสาธารณะ อดุมคติ สรBางคSานิยมการทํางานรSวมกนั  มีส่ิงจูงใจการทํางาน 
                     พัฒนาจิตใจดBวยการฟdงธรรมบรรยาย ฝjกสมาธ ิปฏบิัติธรรม สวดมนต$ 

                     เปlดโอกาสใหBมีสSวนรSวม เรียนธรรมศึกษา สรBางองค$กรแหSงการเรียนรูB  

                     รักษาศีล ๕ มีหิริ โอตตัปปะกําหนดตัวช้ีวัดดBานจริยธรรม 

                    กลSาวปรัชญา ปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะ เสริมสรBางแรงจูงใจ 

กายภาวนา :    พัฒนาระบบ และสภาพแวดลBอมการทํางานองค$กร  

                    สรBางองค$กรแหSงการเรียนรูB เรียนธรรมศึกษา ใชBการมีสSวนรSวม  

จิตตภาวนา :    ปลูกฝdงความซ่ือสัตย$ สุจริต มีจิตสํานึกและอุดมคติ ใชBการปฏญิาณตน 

ศีลภาวนา :       กําหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ใชBหลักธรรมาภบิาล  
                     ผูBบริหารเป1นแบบอยSางท่ีดีในการทํางาน   

ป?ญญาภาวนา : พัฒนาความรูB สรBางอุปนิสัยใฝbความเป1นเลิศ ใชBการพัฒนา 

ป?ญญาภาวนา : สนับสนุนใหBบุคคลใฝbเรียนรูB ใชBการบูรณาการ ใหBมีสSวนรSวม 

จิตตภาวนา :    ปลูกจิตสํานึก ปรัชญาอดุมคติ สรBางคSานิยมการทํางานบริการ การเสริมแรง 

ศีลภาวนา :     รักษาเบญจศีล สSงเสริมใหBมีหิริ โอตตัปปะ กําหนดตัวช้ีวัดดBานจริยธรรม 

                    การทํางานใหBทันสมัย, สSงเสริมใหBมีสุขภาพดี 

                   ใหBบริการเทSาเทียมปราศจากอคติ การปฏบิัติธรรม สวดมนต$ ฝjกสมาธ ิ

                    สรBางองค$กรแหSงการเรียนรูB พัฒนาความรูB ฟdงธรรมบรรยาย 

                    ประพฤติตามกฎหมาย คําส่ัง คุณธรรมจรรยาบรรณอยSางเครSงครัด 

กายภาวนา :    พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลBอมกายภาพ และระบบ  

ป?ญญาภาวนา : พัฒนาความรูB ทักษะ สSงเสริมใหBเป1นบุคคลแหSงการเรียนรูB เรียนธรรมศึกษา 

กายภาวนา :    การพัฒนาปรับปรุงระบบและสภาพแวดลBอมเทศบาลโดยรวม  
 

                    ใหBรางวัลแรงจูงใจทางบวก พัฒนาจิตใจดBวยการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  

                    สรBางองค$กรแหSงการเรียนรูB การบูรณาการ การมีสSวนรSวม  

                    ยึดหลักคุณธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ระเบียบ คําส่ังองค$กร 

 ศีลภาวนา :      กําหนดตัวช้ีวัดดBานจริยธรรม ปลูกฝdงใหBมีหิริ โอตตัปปะ รักษาศีล ๕  

จิตตภาวนา :    ปลูกฝdงปรัชญา ทัศนคติ และเป]าหมายองค$กร ปฏิบัติธรรม สวดมนต$ 

                     เรียนธรรมศึกษา สSงเสริมใหBเป1นบุคคลแหSงการเรียนรูB ประยุกต$อิทธิบาท ๔ 

                    ความพยายาม การปฏบิัติธรรม สวดมนต$ ทําสมาธ ิการใหBแรงจูงใจ 
จิตตภาวนา :    ปลูกฝdงความรับผิดชอบ สรBางอุดมคติ และปลูกจิตสํานึก 

ศีลภาวนา :      ปฏิบัติตามกฎหมาย คําส่ัง คุณธรรมจรรยาบรรณอยSางเครSงครัด 

ป?ญญาภาวนา : เปlดโอกาสใหBมีสSวนรSวม, สรBางอุปนิสัยใฝbความเป1นเลิศ  

                   ใชBหลักธรรมาภิบาล, การกําหนดตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม  

กายภาวนา :   สSงเสริมใหBมีสมรรถภาพรSางกายท่ีดี ปรับปรุงสภาพแวดลBอมกายภาพ  
                   โครงสรBาง และระบบการทํางาน 

 
การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล 

ในยุคโลกาภิวัตน�ตามหลักพุทธธรรม 

 

๑.การพัฒนา
สมรรถนะด�าน
มุ)งผลสัมฤทธิ์ 

๒. การพัฒนา
สมรรถนะด�านการ
ยึดม่ันความถูกต�อง
ชอบธรรมและ
จริยธรรม 

๓. การพัฒนา
สมรรถนะด�าน
ความเข�าใจใน
องค�การและ
ระบบงาน 

๔. การพัฒนา
สมรรถนะด�าน
การบริการเปBน
เลิศ 

๕. การพัฒนา
สมรรถนะด�าน
การทํางานเปBน
ทีม 



 
๒๑๘ 

 

จากแผนภาพท่ี ๔.๑๐ วิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุค       
โลกาภิวัตน$ ตามหลักพุทธธรรม สามารถอธิบายไดBดังนี้ 

๑. การมุ)งผลสัมฤทธิ์ตามหลักพุทธธรรม  
   ๑.๑ ด�านกายภาวนา ใชBวิธีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลBอมทางกายภาพ สถานท่ี
ทํางาน ระบบและโครงสรBางการทํางานขององค$กรใหBสะดวกสบาย สSงเสริมใหBมีสมรรถภาพสุขภาพ
รSางกายท่ีดี  

๑.๒ ด�านศีลภาวนา ใชBวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย คําสั่ง คุณธรรม จรรยาบรรณ
อยSางเครSงครัด ใชBหลักธรรมาภิบาล กําหนดตัวชี้วัดพฤติกรรม สSงเสริมคุณธรรมจริยธรรม กําหนด
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณขBาราชการเฉพาะเทศบาล สนับสนุนสSงเสริมนําหลักศีล ๕         
มาประยุกต$ใชB   
   ๑.๓ ด�านจิตตภาวนา ใชBวิธีอบรมปลูกจิตสํานึกในหนBา ท่ี ปลูกฝdงอุดมคติ           
จิตสาธารณะและวัฒนธรรมองค$กร ความรับผิดชอบ ความพยายาม สรBางแรงจูงใจแกSบุคลากร พัฒนา
จิตใจดBวยการการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบรมฝjกสมาธิ สวดมนต$ จัดใหBมีหBองเรียนธรรมศึกษา    
นําหลักปธาน ๔ หลักมหาสติปdฎฐาน ๔ มาประยุกต$ใชBเพ่ือพัฒนาจิตใจ  
  ๑.๔ ด�านป?ญญาภาวนา ใชBวิธีการสSงเสริมใหBเป1นบุคคลแหSงการเรียนรูB สรBางอุปนิสัย
ใฝbความเป1นเลิศ ใหBมีความกระตือรือรBน ใหBรางวัล แลกเปลี่ยนเรียนรูB การศึกษาดูงาน การบูรณาการ 
การพัฒนาเว็บไซต$ใหBเป1นแหลSงเรียนรูB ใชBการมีสSวนรSวม เปlดชSองทางรับฟdงความคิดเห็นจากประชาชน 
เพ่ือนรSวมงาน พัฒนาจิตใจดBวยการจัดอบรมคอร$สมาธิภาวนา สวดมนต$ บวชเนกขัมมะจารี นําหลัก
อริยสัจ ๔ พละ ๕ อิทธิบาท ๔ ประยุกต$ใชB  

๒. การยึดม่ันความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรมตามหลักพุทธธรรม 

   ๒.๑ ด�านกายภาวนา ใชBวิธีการพัฒนาระบบ โครงสรBาง และพัฒนาสภาพแวดลBอม
ทางกายภาพ สิ่งแวดลBอมสถานท่ีทํางานหนSวยงาน ผูBบริหารประพฤติเป1นแบบอยSางท่ีดีในการทํางาน   

๒.๒ ด�านศีลภาวนา ใชBวิธีการกําหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ขBาราชการเฉพาะเทศบาล ใชBหลักธรรมาภิบาล รักษาศีล ๕ มีหิริ โอตตัปปะ ปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง 
กฎหมาย จรรยาบรรณอยSางเครSงครัด สSงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ใชBการปฏิญาณตน สาบานตน   
สรBางแรงจูงใจ มีเกณฑ$ชี้วัด ใหBรางวัลจากการประเมินผลเป1นสSวนหนึ่งของการเลื่อนข้ัน   

๒.๓ ด�านจิตตภาวนา ใชBวิธีอบรมปลูกจิตสํานึก และอุดมคติในหนBาท่ีความรับผิดชอบ 
จัดกิจกรรมสSงเสริมอุดมคติ ใหBกลายเป1นเป1นพฤติกรรมและกลายเป1นวัฒนธรรม สรBางแรงจูงใจ พัฒนา
จิตใจดBวยการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดใหBมีหBองเรียนธรรมศึกษา จัดปฏิบัติธรรม ฟdงธรรมบรรยาย 

บวชเนกขัมมะ สวดมนต$ ฝjกสมาธิ นําหลักปธาน ๔ หลักมหาสติปdฎฐาน ๔ มาประยุกต$ใชB  



 
๒๑๙ 

๒.๔ ด�านป?ญญาภาวนา ใชBวิธีการพัฒนาความรูB สรBางอุปนิสัยใฝbความเป1นเลิศ 
สSงเสริมใหBเป1นบุคคลแหSงการเรียนรูB ใหBมีความกระตือรือรBน ใชBการมีสSวนรSวม ใหBแรงจูงใจ ใชBการ    
นําหลักอริยสัจ ๔ พละ ๕ อิทธิบาท ๔ ใหBรางวัล แลกเปลี่ยนเรียนรูB ศึกษาดูงาน รับฟdงสภาพปdญหา
ความตBองการ การพัฒนาเว็บไซต$ใหBเป1นแหลSงเรียนรูB พัฒนาจิตใจดBวยการบวชเนกขัมมะจารี         
สวดมนต$ การจัดอบรมคอร$สมาธิภาวนา จัดใหBมีมุมหนังสือธรรมะแหลSงเรียนรูB ใชBการพัฒนาต้ังแตSเด็ก
การเรียนรูBดBวยตนเอง จัดโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรม ฟdงธรรมบรรยาย 

๓. ความเข�าใจในองค�กรและระบบงานตามหลักพุทธธรรม 

๓.๑ ด�านกายภาวนา ใชBวิธีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลBอม ระบบและ โครงสรBาง
องค$กรเทศบาลโดยรวม นําหลักธรรมอริยสัจ ๔ มาประยุกต$คBนหาความตBองการตลอดถึงสภาพปdญหา
เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลBอม โครงสรBางองค$กร และระบบงาน     

๓.๒ ด�านศีลภาวนา ใชBวิธีการกําหนดตัวชี้วัดดBานจริยธรรม เสริมสรBางใหBมีหิริ 
โอตตัปปะ รักษาศีล ๕ ยึดหลักคุณธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง คัดเลือกบุคลากร
คุณภาพเขBาทํางาน การจัดคนใหBเหมาะกับตําแหนSงงาน ใชBวิธีใหBบุคลากรประเมินตนเอง                   

ใชBการมอบหมายงาน การสอนงาน การประชุมกลุSม ใชBการรายงานผลรายสัปดาห$ รายเดือน รายไตร
มาส รายปg     

๓.๓ ด�านจิตตภาวนา ใชBการปลูกฝdงปรัชญา ทัศนคติ อุดมคติและเป]าหมายองค$กร 
จัดกิจกรรมสSงเสริมอุดมคติ ใหBกลายเป1นเป1นพฤติกรรม และกลายเป1นวัฒนธรรม พัฒนาจิตใจดBวย 
การอบรมคอร$สปฏิบัติธรรม ฟdงธรรมบรรยาย จัดใหBมีหBองเรียนธรรมศึกษา  

๓.๔ ด�านป?ญญาภาวนา ใชBการพัฒนาความรูB ทักษา สSงเสริมใหBเป1นบุคคลแหSง   
การเรียนรูB สรBางองค$กรแหSงการเรียนรูB การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทําแผนอัตรากําลัง การวิเคราะห$ 
SWOT การปฐมนิเทศ การใชBเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพรSขBอมูลขSาวสารองค$กรและระบบงาน 
พัฒนาเว็บไซต$หนSวยงาน ทําคูSมือปฏิบัติงานองค$กร การมีสSวนรSวม จัดใหBมีการเรียนธรรมศึกษา 

๔. การบริการเปBนเลิศตามหลักพุทธธรรม 

๔.๑ ด�านกายภาวนา ใชBวิธีการปรับปรุงโครงสรBาง พัฒนาสภาพแวดลBอม สถานท่ี
ทํางาน ระบบการทํางานใหBทันสมัย สSงเสริมใหBมีสมรรถภาพสุขภาพดี นําหลักธรรมอริยสัจ ๔ มาการ 

ประยุกต$คBนหาความตBองการตลอดถึงสภาพปdญหาเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลBอม โครงสรBางองค$กรเพ่ือ
ใหBบริการเป1นเลิศ     

๔.๒ ด�านศีลภาวนา ใชBวิธีการรักษาเบญจศีล มีหิริโอตตัปปะ กําหนดตัวชี้วัดการ
ดําเนินงาน การประพฤติตามระเบียบ คําสั่ง กฎหมาย จรรยาบรรณอยSางเครSงครัด สSงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กําหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณขBาราชการเฉพาะเทศบาล การอบรม การสอน



 
๒๒๐ 

งาน ใชBเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร$ การศึกษาดูงาน การติดตามประเมินผลงาน การปฏิญาณ
ตน ใชBการสาบานตน 

๔.๓ ด�านจิตตภาวนา ใชBการปลูกฝdงจิตสํานึก ปรัชญาอุดมคติ สรBางคSานิยมการ
ทํางาน “ยิ้มแยBม แจSมใส ทักทายเขากSอน อSอนนBอม พรBอมบริการ เบิกบานดBวยมุทิตา” การเสริมแรง
ทางบวก ใหBมีแขSงขันการทํางาน ใหBรางวัล พัฒนาจิตใจดBวยการฝjกอบรมคอร$สปฏิบัติธรรม อบรม
คุณธรรมจริยธรรม ฟdงธรรมบรรยาย สวดมนต$ 

๔.๔ ด�านป?ญญาภาวนา ใชBวิธีการสนับสนุนใหBบุคคลใฝbเรียนรูB ใชBการบูรณาการ 
สรBางอุปนิสัยใฝbความเป1นเลิศ ใหBมีความกระตือรือรBน ใหBแรงจูงใจ ประยุกต$หลักสังคหวัตถุ ๔ พรหม
วิหาร ๔ ใชBการใหBเรียนธรรมศึกษา มีสSวนรSวมเปlดชSองทางรับฟdงความคิดเห็นการใหBบริการ            
ทําประชาคมหมูSบBานเพ่ือรับขBอมูล ศึกษาดูงาน ใชBเทคโนโลยีเผยแพรSขBอมูล นําวิธีการใหBบริการแบบ
เอกชนเขBามาใชB  

๕. การทํางานเปBนทีมตามหลักพุทธธรรม 

๕.๑ ด�านกายภาวนา  ใชB วิ ธี การยึดหลักประชาธิป ไตย ปรับปรุ ง พัฒนา
สภาพแวดลBอม สถานท่ีทํางาน องค$กร นําหลักธรรมอริยสัจ ๔ มาประยุกต$คBนหาความตBองการ ตลอด
ถึงสภาพปdญหาเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลBอม เพ่ือการการทํางานเป1นทีม     

๕.๒ ด�านศีลภาวนา ใชBวิธีการยึดหลักคุณธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ระเบียบ 
คําสั่งองค$กร กําหนดมาตรฐานเกณฑ$ชี้การทํางาน สSงเสริมคุณธรรมจริยธรรม กําหนดประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณขBาราชการเฉพาะเทศบาล ใชBการทําบันทึก รายงานประจําตัว การสลับงาน 

การเปลี่ยนงาน การหมุนเวียนตําแหนSงงาน ใชBการประเมินผล ใชBหลักสังคหวัตถุ ๔ มี หิริโอตตัปปะ 
รักษาศีล ๕ ใชBการประชุมกันเนืองๆ 

   ๕.๓ ด�านจิตตภาวนา สรBางจิตสาธารณะ ปลูกฝdงอุดมคติ สรBางคSานิยมการทํางาน
รSวมกัน มีสิ่งจูงใจในการทํางาน ใชBการประเมิน จัดใหBมีการแขSงขันการทํางาน ใหBรางวัลแกSทีมมีผลงาน
ดีเดSน ทีมใหBรางวัลแกSสมาชิกดีเดSน มีการแขSงขันกีฬาสัมพันธ$ พัฒนาจิตใจดBวยการฝjกอบรม         
คอร$สปฏิบัติธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดอบรมคอร$ส สมาธิ ฟdงธรรมบรรยาย สวดมนต$ 
   ๕.๔ ด�านป?ญญาภาวนา ใชBวิธีการพัฒนาความรูB การสรBางอุปนิสัยใฝbความเป1นเลิศ 
สSงเสริมใหBเป1นบุคคลแหSงการเรียนรูB ใหBมีความกระตือรือรBน เปlดโอกาสใหBมีสSวนรSวม เสริมสรBาง
กําลังใจใหBแรงจูงใจ การบูรณาการ จัดกิจกรรมกลุSมสัมพันธ$ อบรมแบบ Walk really  การศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี พัฒนาจิตใจดBวยหลักปฏิบัติธรรม เรียนธรรมศึกษา ใชBการแลกเปลี่ยนเรียนรูB ใชBการ
พัฒนาต้ังแตSเด็ก จัดใหBมีแหลSงเรียนรูBในหนSวยงาน ใชBการประชุม การเรียนรูBดBวยตนเอง ประยุกต$หลัก
อริยสัจ ๔ สัปปุริสธรรม ๗ และหลักกาลามาสูตร 



 
๒๒๑ 

องค$ความรูBท่ีไดBจากการวิจัยแสดงใหBเห็นถึงรูปแบบวิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักของ
บุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน$ ตามหลักพุทธธรรม ซ่ึงนําไปสูSการสรBาง NATHIVICH’S MODEL 
ซ่ึงจะกลSาวถึงวิธีการพัฒนาสมรรถนะดBวยวิธีการทางพระพุทธศาสนา ETA คือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 
ใชB B4 คือ ภาวนา ๔ ไปพัฒนาสมรรถนะหลัก ๕ ดBาน คือ CC5 จนไดBคือปฏิเวธดังโมเดลนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๒๒ 

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน�ตามหลักพุทธธรรม 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ETA + B4 + CC5 =  NATHIVICH’S MODEL 
แผนภาพท่ี ๔.๑๒ NATHIVICH’S MODEL 

๑. กายภาวนา    ๒. ศีลภาวนา    ๓. จิตตภาวนา   ๔. ป?ญญาภาวนา 
 (Kayabhavana)    (Silabhavana)    (Cittabhavana)    (Pannabhavana) 

 

 การทํางานเปBนทีม 

มีการพัฒนาทีม 
   มีทักษะด�านส่ือสาร เทคโนโลยี 
      มีมนุษยสัมพันธ� บริการยอดเยี่ยม 
 

ปริยัติ 
(Education) 

 

 ปฏิบัติ 

(Training)  

 

 ปฏิเวธ 

(Achieve-outcome) 
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การมุ)งผลสัมฤทธิ์ 
  การยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรม และจริยธรรม 

  ความเข�าใจในองค�กรและระบบงาน  

การบริการท่ีดี 

  คนดีมีศีลธรรมประจําใจ 
   คนเก)ง มีความรู� มีพุทธิป?ญญา 

     มีจิตสาธารณะ มีอุดมคติ 
 

ภาวนา ๔ (Bhavana) 



 
๒๒๓ 

จากสมการดังกลSาวแสดงใหBเห็นถึงรูปแบบวิธีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล
ในยุคโลกาภิวัตน$ ตามหลักพุทธธรรมซ่ึงเป1น NATHIVICH’S MODEL มีองค$ประกอบ คือพระเจดีย$
นั้นจะตBองเริ่มจากฐานรากซ่ึงมีสSวนสําคัญของเจดีย$ พระเจดีย$จะม่ันคงถาวรไดBนานนั้นข้ึนอยูSกับ
รากฐาน เปรียบเสมือน รูปแบบวิธีการพัฒนาบุคคลตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ๓ วิธี (ETA) คือ 
๑. ปริยัติ คือ การศึกษา (Education) ๒. ปฏิบัติ คือ การอบรม (Training) ๓. ปฏิเวธ (Result-
outcome) โดยวิธีการนี้เขBาไปพัฒนาสมรรถนะใน ๔ เรื่อง คือ ความรูB ความเขBาใจ ทักษะ และทัศนคติ 
โดยใชBหลัก ภาวนา ๔ (B4)  ไดBแกS กายภาวนา (Kayabhavana), ศีลภาวนา (Silabhavana), จิตตภาวนา 
(Cittabhavana) และ ปdญญาภาวนา (Pannabhavana) เขBาไปพัฒนาสมรรถนะหลัก ๕ ดBาน (CC5 : 
Core Competency) ซ่ึงเป1นสมรรถนะหลักท่ีสําคัญของเทศบาลท่ีบุคลากรทุกคนตBองมีเป1นพ้ืนฐาน คือ 
๑. การมุSงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation - ACH) ๒. การยึดม่ันในความถูกตBองชอบธรรม และ
จริยธรรม (Integrity - ING) ๓. เขBาใจในองค$กรและระบบงาน (Organizational Awareness - OA) ๔. 
การบริการท่ีดี (Service Mind - SERV) ๕. การทํางานเป1นทีม (Teamwork - TW) บุคลากรในเทศบาล
จะมีสมรรถนะหลักท่ีล้ําเลิศ มีการบริการประชาชนท่ีเลิศล้ําไดBนั้น ตBองดําเนินไปตามวิธีการพัฒนา
สมรรถนะในยุคโลกาภิวัตน$ ตามหลักพุทธธรรมไดBแกS   

๑. ด�านกายภาวนา ใช�วิธีการพัฒนาสมรรถนะด�วยการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล�อม 
(Environment) ระบบ โครงสรBาง ของเทศบาลโดยรวมดBวยการวิเคราะห$ SWOT จัดทํากลยุทธ$
หนSวยงาน เพ่ือพัฒนาวSาควรจะปรับปรุงดBานใด การปรับปรุงโครงสรBางการทํางานใหBทันสมัย        
การสSงเสริมใหBบุคลากรมีสมรรถภาพสุขภาพท่ีดี ดBวยการสนับสนุนใหBเลSนกีฬาออกกําลังกาย         
จัดสถานท่ีสนับสนุนอุปกรณ$ตSางๆ มีกิจกรรมสัมพันธ$ มีการแขSงขันกีฬา ใหBมีการตรวจสุขภาพประจําปg 
การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชB การดําเนินงานอยSางเป1นระบบ การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชB 
วิธีการดังกลSาวมานั้นจะทําใหBบุคลากรมีสมรรถนะดBานกายภาพท่ีดี สุขภาพดี สิ่งแวดลBอมท่ีทํางานดี        
เป1นปdจจัยใหBสมรรถนะการปฏิบัติงานดีไปดBวย ดังคําท่ีวSา สมรรถนะท่ีดีจะอยูSในรSางกายท่ีมีสุขภาพดี 
สิ่งแวดลBอมดี 

๒. ด�านศีลภาวนา ใช�วิธีการปรับปรุง พัฒนาระเบียบ กฎเกณฑ� คําส่ัง (Law) ดBวย
การวิธีการคือ การยึดม่ันในหลักการ ระเบียบ คําสั่งอยSางเครSงครัด มีตัวชี้วัดพฤติกรรม มีตัวชี้วัดการ
ดําเนินงาน การออกกฎระเบียบ ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเป1นการเฉพาะ การคัดเลือกคนท่ีมี
คุณภาพเขBาทํางาน จัดคนใหBทํางานตรงกับงานท่ีถนัด จัดทําแผนอัตรากําลัง จัดทําบอร$ดแสดง
โครงสรBางการทํางาน บทบาทหนBาท่ี จัดทําโฟลชาร$จองค$กรและระบบงาน การต้ังศูนย$ One Stop 
Service การทํางานแบบเชิงรุก มีการบริการนอกสถานท่ี การสรุปผลดําเนินงานเป1นรายอาทิตย$ ราย
เดือน รายสามเดือน รายหกเดือน รายปg การทํารายงานประจําบุคคล ทําบันทึกการทํางาน การจัดทํา
ขBอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวSางพนักงานเทศบาลกับผูBบังคับบัญชา เป1นตBน วิธีการดังกลSาวมา
นั้น เป1นการใชBกฎระเบียบกระตุBนบุคลากรในเทศบาลใหBตBองมีการพัฒนาสมรรถนะตนเอง ฝjกฝน
ตนเองใหBไดBตามเง่ือนไข ตามระเบียบท่ีเทศบาลกําหนดรSวมกัน จึงทําใหBบุคลากรท่ีทําหนBาท่ีไดBรับ
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ความกดดัน หรือเหมือนเป1นการไดBรับการบังคับใหBตBองพัฒนาตนเองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นการปรับปรุง
พัฒนาเรื่องกฎหมาย คําสั่ง ระเบียบ จึงเป1นสิ่งจําเป1น โดยเฉพาะยุคปdจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
กฎระเบียบก็ตBองมีการปรับปรุงตามสถานการณ$ ตามเหตุปdจจัย   

๓. จิตตภาวนา ใช�วิธีการสร�างแรงจูงใจ (Motivation) ดBวยการยกยSอง ใหBรางวัล      
ใหBการชมเชย ใหBขวัญกําลังใจ ใหBโบนัส ทําป]ายเชิดชู ใหBโลS ใหBเกียรติบัตร ใหBผลตอบแทน           
เม่ือบุคลากรปฏิบัติงานไดBอยSางดีเยี่ยม จัดใหBมีการแขSงขันทําผลงานในการทํางาน จัดทําระบบการใหB
รางวัลพิเศษ ใหBแกSทีมดีเดSน และทีมก็ใหBรางวัลแกSสมาชิกดีเดSน จัดใหBมีหBองเกียรติยศสําหรับผูB
ประพฤติดี มีผลงานดีเดSนเป1นประจักษ$ สมรรถนะหลักท้ัง ๕ ดBาน จะไดBรับการพัฒนายิ่งๆข้ึนไปนั้น 
ตBองเสริมสรBางแรงจูงใจ ซ่ึงผูBบริหาร หรือหัวหนBางานจะตBองใหBความสําคัญอยSางมาก หากไมSเชSนนั้น 
บุคลากรจะขาดกําลังใจในการทํางาน จะทํางานแบบขอไปที ขาดกําลังใจในการทํางาน ทําใหBการ
ทํางานไมSสัมฤทธิ์ผล ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลไดB จะไมSเป1นไปดังท่ีต้ังเป]าหมายไวB ดังนั้นตBอง
สนับสนุนสSงเสริมใหBแรงจูงใจ 

การปลูกสร�างจิตสาธารณะ และอุดมคติ (Public mind and Conscience) ดBวย
การสSงเสริมใหBมีจิตวิญญาณของการเป1นพระโพธิสัตว$ หรือจิตสาธารณะ สรBางอุดมคติท่ีวSา “ขอใหBเธอ
เบิกบานกับการรับใชBเพ่ือนมนุษย$” สรBางคSานิยมคือ ยิ้มแยBมแจSมใส ทักทายเขากSอน อSอนนBอม พรBอม
บริการ เบิกบานดBวยมุทิตา ฝjกฝนใหBมีการทําตามใหBมีอุดมคตินั้น ใชBการกลSอมเกลาทีละเล็กละนBอย 
จัดกิจกรรมใหBปฏิญาณตน สาบานตน กลSาวคําปรัชญาขององค$กรตSอหนBาพระบรมฉายาลักษณ$ หรือ
ตSอหนBาพระพุทธปฏิมากร ยึดหลักปรัชญา ๔ ป. คือ โปรSงใส เป1นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ 
วิธีการดังกลSาวมานี้ตBองนําไปลงใจกิจกรรม ลงในหลักสูตรการอบรม ลงในการทํางานของบุคลากร
เทศบาล ซ่ึงการมีจิตสาธารณะ หรือจิตคิดจะบริการเป1นหนBาท่ีหลักของขBาราชการบุคลากรเทศบาล 
หากมีจิตสาธารณะ มีอุดมการณ$ในการทํางาน ก็จะทําใหBประชาชนไดBรับบริการอยSางเต็มท่ี 

๔. ป?ญญาภาวนา ใช�วิธีการพัฒนาความรู� (Knowledge Development) พัฒนา
ทักษะ ความเชี่ยวชาญดBวยการอบรม การศึกษาดูงาน การคBนควBาขBอมูล การฝjกปฏิบัติจริง          
การประชุม การประชุมเชิงวิชาการ การแบSงงานกันทํา การสอนงาน การจัดทําเผยแพรS
ประชาสัมพันธ$เอกสารสรุปผลการอบรม การฟdงบรรยาย การสัมมนา การปฐมนิเทศ การแนะนํางาน 
การใหBเรียนรูBดBวยตนเอง การระดมความคิด การสลับหนBาท่ี การเปลี่ยนงาน การโยกยBายงาน        
การจัดทําคูSมือหนSวยงาน การพัฒนาเว็บไซต$หนSวยงานใหBเป1นแหลSงเรียนรูB การจัดโครงการความรูBสูS
องค$กรแหSงการเรียนรูB การอบรมแบบวอคแรลลี่ (Walk Really) การสาธิตทําใหBดูเป1นแบบอยSาง  

นอกจากนั้น ก็รวมท้ังการการพัฒนาความรูBทางพระพุทธศาสนา อันเป1นความรูBสําคัญท่ี
เรียกวSาความรูBโลกุตตระ ซ่ึงเป1นท่ีมาเป1นบSอเกิดของปdญญา ความรูBรอบเฉลียวฉลาด ดBวยการอบรม
พัฒนาอบรมจริยธรรมทุกปgตSอเนื่อง สSงเสริมใหBเขBาวัด บวชเนกขัมมะจารี ฟdงธรรมบรรยาย ปฏิบัติ
ธรรม นั่งสมาธิ สวดมนต$ จัดกิจกรรมธรรมสัญจร จัดปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห$ ประจําเดือน หรือ
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ประจําสามเดือน ประจําปg จัดป]ายแสดงขBอมูลอานิสงส$คุณและโทษเก่ียวกับศีล ๕ และการละเวBน
อบายมุข ๖ แกSบุคลากร จัดใหBมีชSวงเวลาของการปฏิบัติธรรมทุกวันในสถานท่ีทํางาน จัดใหBมีการเรียน
การสอนธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก จัดอบรมกิจกรรมกลุSมสัมพันธ$ สมรรถนะหลักท้ัง ๕ ดBาน จะไดBรับ
การพัฒนานั้น บุคลากรตBองมีความรูB ความเชี่ยวชาญในเรื่องงานนั้นกSอนเป1นอันดับแรก โดยตBอง
พัฒนาใหBมีความรูBดBวยวิธีการตSางๆดังกลSาว พรBอมกันนั้นก็พัฒนาทางดBานจิตใจควบคูSกันไปดBวย
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาดังกลSาวมาขBางตBน จึงจะครบสมบูรณ$แบบ 

การมีส)วนร)วม (Participation) คือ เปlดใหBทุกฝbายเขBามามีสSวนรSวม ประเมินผลงาน
ดBวยการรับฟdงผลของการใหBบริการจากเพ่ือนรSวมงาน ผูBบังคับบัญชา ประชาชน ผSานชSองทางอีเมล$ 
หนBาเว็บไซต$ ไลน$ เบอร$โทรสายดSวน การออกหนSวยเคลื่อนท่ี จัดทํากลSองแสดงความคิดเห็น ติชม 
แนะนํา แจBงปdญหา แจBงความตBองการ ดําเนินการใหBองค$กรเป1นองค$กรประชาธิปไตย มีการทํา
ประชาคม มีเวทีสาธารณะใหBเจBาหนBาท่ีเขBารSวมรับฟdงพูดคุยกับชาวบBานเพ่ือรับฟdงความตBองการและ
สภาพปdญหา ใชBการระดมความคิด ทําขBอตกลงรSวมมือกับสํานักงานป]องกันและปราบปรามการทุจริต
แหSงชาติ (ปปช.) ในเรื่องการปราบปรามทุจริต โดยการใหBความรูBเรื่องกฎหมาย เปlดโอกาสใหB
ประชาชนมีสSวนรSวมในการกําหนดกลยุทธ$ของเทศบาล ใหBประชาชนมีสSวนรSวมลงคะแนนโหวต
บุคลากรเทศบาลในดวงใจท่ีปฏิบัติดีเดSน วิธีการดังท่ีวSามานี้ เป1นการเพ่ิมพูนสมรรถนะดBานความรูBแกS
บุคลากรเทศบาล สิ่งสําคัญคือตBองทําอยSางตSอเนื่อง 

สร�างอุปนิสัยใฝAความเปBนเลิศ (Excellence) ดBวยการปลูกจิตสํานึก ปลูกฝdงใหBทุกคน
ตBองรักงาน มีความเพียรไมSยSอทBอ ไมSพอใจในคุณงามความดีท่ีมีอยูSตBองการใหBเพ่ิมยิ่งๆข้ึนไป สSงเสริม
จิตสาธารณะ มีบุคคลแบบอยSางในเรื่องการทํางานมุSงผลสัมฤทธิ์ สนับสนุนใหBรักการทํางาน ใหBขยัน
ทํางาน ใหBใสSใจงาน ใหBตรวจสอบผลงาน มีความกระตือรือรBน กระตุBนดBวยวิธีการตSางๆเพ่ือใหBบุคลากร
เกิดความตBองการพัฒนาตนเองอยSางไมSหยุดนิ่ง กระหายอยากจะพัฒนาตนเองใหBเกิดความเป1นเลิศ 
เม่ือบุคลากรมีอุปนิสัยใฝbเชSนนั้นแลBว ก็จะทําใหBเกิดการทํางานท่ีมุSงม่ัน ทําอยSางเอาจริงเอาจัง สSงผลดี
ตSอองค$การเทศบาลท่ีจะมีความเป1นเลิศ ดังท่ีไดBเห็นจากหนSวยงานเทศบาลท่ีเขBาไปเก็บขBอมูลจะพบวSา
มีความเป1นเลิศในดBานตSาง ไดBรับรางวัลจากสถาบันระดับประเทศ นั่นก็เพราะผูBบริหาร บุคลากรทุก
ฝbายมีไมSหยุดนิ่งในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร อยากจะพัฒนาตนเอง อยากพัฒนาหนSวยงานใหB
เจริญกBาวหนBา 

ประยุกต�หลักธรรม (Dharma Integrating) การนําพุทธธรรมมาใชBเพ่ิมพูนสมรรถนะ
หลัก ไดBแกS หลักมหาสติปdฎฐาน ๔ โดยการสSงเสริมใหBบุคลากรไดBมีโอกาสอบรมปฏิบัติสมาธิภาวนาใชB
หลักมหาสติปdฎฐาน ๔ ซ่ึงมีผลการวิจัยบSงชี้วSาการทําสมาธินั้น มีอานิสงส$ทําใหBเกิดความสุขมีสมาธิใน
การทํางาน สามารถรักษาโรคใหBบรรเทาใหBหายไปไดB สSงผลตSอพฤติกรรมทําใหBมีอารมณ$เยือกเย็น      
มีความคิดละเอียดลออ รอบคอบสุขุมลุSมลึก นอกจากนั้นก็มีหลักธรรมอ่ืนๆ เชSน ภาวนา ๔ อริยสัจ ๔ 



 
๒๒๖ 

พละ ๕ ปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ สิกขา ๓ สังคหวัตถุ ๔ ศีล ๕ พรหมวิหาร ๔ มรรค ๘ หลักมงคล      
สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ หลักกาลามสูตร หลักความอดทน หลักความกตัญsู หลักการใหB
รางวัล หรือการยกยSองผูBท่ีสมควรยกยSอง กําราบผูBท่ีสมควรกําราบ หลักหิริ โอตตัปปะ เป1นตBน ซ่ึงหลัก
พุทธธรรมเหลSานี้ผูBทรงคุณวุฒิซ่ึงเป1นผูBเชี่ยวชาญในการทํางานเทศบาล ไดBปฏิบัติมาดBวยตนเอง และ
แนะนําใหBเจBาหนBาท่ีขBาราชการไดBนําไปใชB พิสูจน$ใหBเห็นตามประสบการณ$ท่ีปฏิบัติงานในเทศบาล      
ทําใหBเชื่อไดBวSาเม่ือปฏิบัติแลBว จะทําใหBบุคลากรในองค$การเทศบาลไดBพัฒนาสมรรถนะตนเอง
เจริญกBาวหนBาไดBอยSางแนSนอนท่ีสุด โดยเฉพาะอยSางยิ่งการฝjกสมาธิทางพระพุทธศาสนามีงานวิจัย     
มีวิชาการ บทความท้ังในและตSางประเทศยืนยัน รับรองวSาสามารถทําใหBบุคคลผูBปฏิบัติ เกิดความสุข 
มีสมาธิในการทํางาน สุขภาพดี บรรเทาโรคเครียด โรคนอนไมSหลับ เป1นตBน  

หลักพุทธธรรมดังกลSาวนี้หากหนSวยงาน ผูBบริหาร หัวหนBางานไดBนําถอดความ และ
สอดแทรกลงในปรัชญา อุดมคติ วิสัยทัศน$องค$กร นโยบาย โครงการ กิจกรรมหลักสูตรการอบรม 
การศึกษา ทุกๆข้ันตอนกระบวนการทํางาน ใสSไวBในคSานิยมของการทํางาน และผูBบริหาร หัวหนBางาน
ประพฤติตนในหลักธรรมเป1นแบบอยSางใหBเห็น จะทําใหBเกิดผลดีตSอสมรรถนะการทํางานของบุคลากร
เทศบาลไดB 

จากการสมการ ETA + B4 + CC5 =  NATHIVICH’S MODEL  จะพบวSารูปเจดีย$ จะมี
เจดีย$ทิศท้ังสี่ มียอดแหลมข้ึนไป สื่อความหมายถึงวิธีการพัฒนาสมรรถนะตามหลักภาวนาท้ัง ๔ ดBาน 
๑.การพัฒนาสภาพแวดลBอม (Environment) ๒.ระเบียบ กฎเกณฑ$ คําสั่ง (Law) ๓.สรBางแรงจูงใจ 
(Motivation) ๔.ปลูกสรBางจิตสาธารณะ และอุดมคติ (Public mind and Conscience) ๕.พัฒนา
ความรูB (Knowledge Development) ๖.การมีสSวนรSวม (Participation) ๗.สรBางอุปนิสัยใฝbความ
เป1นเลิศ (Excellence) ๘.ประยุกต$หลักธรรม (Dharma Integrating) เม่ือเทศบาลพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรตามหลักภาวนา ๔ ดBวยวิธีการนี้อยSางจริงจังและตSอเนื่องตลอดแลBว ผลลัพธ$ของดําเนินการ
ตามท่ีวSานี้ก็คือ ปฏิเวธ คือผลท่ีอยูSบนยอดพระเจดีย$สูงสุด คือบุคลากรเทศบาลจะมีการพัฒนา
สมรรถนะตามหลักพุทธธรรม คือ จะเป1นคนดี เป1นบุคลากรเทศบาลท่ีมีศีลธรรมประจําใจ เป1นคนเกSง 
มีความรูBมีพุทธิปdญญาสามารถ มีจิตสาธารณะ มีอุดมคติ มีการพัฒนาทีม มีทักษะในการสื่อสาร 
เทคโนโลยี มีมนุษยสัมพันธ$ในการปฏิบัติงาน มีจิตบริการยอดเยี่ยม และปลายยอดพระเจดีย$คือ 
Public mind คือจิตสาธารณะ ซ่ึงเป1นเป]าหมายสูงสุดของการพัฒนาสมรรถนะ ซ่ึงการมีจิตสาธารณะ 
เป1นสิ่งสําคัญของขBางราชการเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน$ท่ีตBองมีอยSางครบถBวนสมบูรณ$ หากขBาราชการ 
เจBาหนBาท่ี พนักงาน รวมถึงผูBบริหารเทศบาลตSางๆ มีจิตสาธารณะเพียงอยSางเดียวเป1นคุณสมบัติ
พ้ืนฐานอันแรก สมรรถนะอ่ืนๆก็จะตามมา ดังนั้น วิธีการพัฒนาสมรรถนะมีเป]าหมายคือ การพัฒนา
บุคลากรใหBมีจิตสาธารณะใหBมาก 



บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรของเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน#ตาม
หลักพุทธธรรม” มีวัตถุประสงค# ๑) เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล ๒) เพ่ือศึกษา
องค#ประกอบพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล และ ๓) เพ่ือนําเสนอวิธีการพัฒนา
สมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน#ตามหลักพุทธธรรม 
  การวิจัยครั้งนี้เป1นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขCอมูลโดยใชCเทคนิค
การสัมภาษณ#เชิงลึกแบบมีโครงสรCาง (Structure In-depth Interview) จากผูCทรงคุณวุฒิ ศึกษาขCอมูล
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขCอง ใชCเทคนิควิเคราะห#เอกสาร (Documentary Analysis) และเทคนิคการ
สนทนากลุSมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผูCทรงคุณวุฒิมี ๒ กลุSมคือ กลุSมผูCทรงคุณวุฒิท่ีจะทํา
การสัมภาษณ#เชิงลึก (In-Depth Interview) จํานวน ๒๘ รูป/คน ไดCแกS พระสงฆ#นักวิชาการดCาน
พระพุทธศาสนา ผูCบริหาร ผูCปฏิบัติงานของเทศบาล และประชาชนผูCมีสSวนไดCเสีย (Stakeholder) และ
กลุSมท่ี ๒ ผูCทรงคุณวุฒิ เพ่ือการสนทนากลุSมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน ๙ รูป/คน 
ผูCทรงคุณวุฒิ ไดCแกS นักวิชาการดCานพระพุทธศาสนา จํานวน ๕ รูป นักวิชาการดCานองค#กรปกครองสSวน
ทCองถ่ิน และรัฐประศาสนศาสตร# ซ่ึงเป1นผูCท่ีมีความเชี่ยวชาญ และมีความเก่ียวขCองโดยตรงในเรื่องการ
บริหารและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร จํานวน ๗ คน ผูCบริหารงานระดับนโยบายของเทศบาล เป1นผูCท่ี
มีสSวนสําคัญในฐานะเป1นผูCมีสSวนเก่ียวขCองในเรื่องการบริหารงานและกําหนดนโยบาย การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของเทศบาล จํานวน ๖ คน ผูCปฏิบัติงานในองค#การเทศบาล ในฐานะเป1นผูCมีสSวน
เก่ียวขCองโดยตรงท่ีตCองไดCรับการพัฒนาสมรรถนะ จํานวน ๕ คน ประชาชนในทCองท่ีผูCมารับบริการจาก
เทศบาล ในฐานะกลุSมผูCมีสSวนไดCสSวนเสีย (Stakeholders) จํานวน ๕ คน  
  การสนทนากลุSมเฉพาะใชCเทคนิคจัดเวทีรับฟeงความคิดเห็น ขCอเสนอแนะ และหาขCอสรุป 
จากรูปแบบการพัฒนาท่ีสังเคราะห#ข้ึนจากผลการวิจัย เพ่ือศึกษารวบรวมขCอมูลประกอบการวิเคราะห# 
หาลักษณะรSวม (Common Character) และขCอสรุปรSวม (Common Conclusion) เพ่ือยืนยันรูปแบบ
วิธีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน#ตามหลักพุทธธรรม โดยพิจารณาเลือก
องค#การเทศบาล ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดCแกS จังหวัดเชียงใหมS ซ่ึงเป1นจังหวัดท่ีมีจํานวน
องค#การเทศบาลมากท่ีสุดในภาคเหนือตอนบน และมีองค#การเทศบาลหลายแหSงท่ีไดCรับรางวัลจาก
สถาบันพระปกเกลCา และหนSวยงานรัฐจํานวนหลายแหSง ผูCทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติคือ เป1นนักวิชาการ
ดCานพระพุทธศาสนา ๒ รูป/คน เป1นนักวิชาการดCานองค#กรปกครองสSวนทCองถ่ิน และรัฐประศาสนศาสตร# 
๒ คน เป1นผูCบริหารงานระดับนโยบายของเทศบาล ๒ คน เป1นผูCปฏิบัติงานในองค#การเทศบาล ๒ คน 
และประชาชนในทCองท่ีผูCมารับบริการจากเทศบาล ๑ คน รวมเป1น ๙ รูป/คน เพ่ือใหCไดCผูCทรงคุณวุฒิซ่ึง
เป1นตัวแทนตามท่ีตCองการ ผูCวิจัยไดCใชCวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)    
  
 



 ๒๒๘

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑.๑ วัตถุประสงค"ข�อท่ี ๑ การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล   
  ๕.๑.๑.๑. สมรรถนะด�านการมุ)งผลสัมฤทธิ์ เนCนสSงเสริมปรับปรุงพัฒนา
สภาพแวดลCอมท่ีทํางาน ระบบการทํางานใหCเอ้ือตSอการทํางานของบุคลากร สSงเสริมใหCบุคลากรมี
สุขภาพท่ีดี เพราะสมรรถนะท่ีดีจะดํารงอยูSไดCในรSางกายแข็งแรงสมบูรณ#เทSานั้น และท่ีสําคัญสSงเสริม
ใหCบุคลากรไดCนําหลักปธาน ๔ กับหลักอิทธิบาท ๔ ไปประยุกต#ใชCในการทํางาน จะเป1นการสนับสนุน
ใหCสมรรถนะการมุSงผลสัมฤทธิ์เขCมแข็งมากยิ่งข้ึน 

 ๕.๑.๑.๒. สมรรถนะด�านการยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรม และจริยธรรม เนCน
สSงเสริมใหCบุคลากรเทศบาลทุกคน ทุกระดับมีความซ่ือสัตย#สุจริต ความรูCสึกผิดชอบชั่วดี มีมโนธรรม  
มีหิริ โอตตัปปะ รักษาศีล ๕ ประพฤติตนตามระเบียบ คําสั่ง จรรยาบรรณของขCาราชการอยSาง
เครSงครัด และมีเกณฑ#ชี้วัดพฤติกรรมดCานจริยธรรม ความชอบธรรม เป1นเครื่องกํากับอีกชั้นหนึ่งใน
การเลื่อนตําแหนSงงาน การพัฒนาสมรรถนะตCองพัฒนาความรูCดCวยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
สSงเสริมใหCเขCาวัด เขCาฝmกอบรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐาน ฟeงเทศน# ฟeงธรรมบรรยาย สนทนากับ
พระภิกษุผูCเชี่ยวชาญ  

 ๕.๑.๑.๓. สมรรถนะด�านความเข�าใจในองค"กรและระบบงาน เนCนสSงเสริมพัฒนา
ดCานปeญญา เพ่ิมพูนพัฒนาความรูC ความเขCาใจ ทักษะ ความเชี่ยวชาญดCวยการศึกษา อบรม สรCาง
แรงจูงใจใหCบุคลากรรักการเรียนรูC และจัดทําองค#ความรูCใหCเป1นระบบ ทําใหCเทศบาลเป1นองค#กรแหSง
การเรียนรูCตลอดเวลา 

 ๕.๑.๑.๔. สมรรถนะด�านการบริการเป4นเลิศ เนCนสSงเสริมพัฒนาดCานจิตใจ โดยเนCน
ฝmกฝนอบรม ปลูกฝeงใหCบุคลากรมีจิตวิญญาณพระโพธิสัตว# มีจิตสาธารณะ มีอุดมคติ มีปรัชญาในการ
ทํางาน ซ่ึงเป1นหัวใจของขCาราชการเทศบาล โดยการใหCบริการเสมอภาคเทSาเทียมกัน ปราศจากอคติ
ลําเอียง ไมSเลือกท่ีรังมักท่ีชัง บุคลากรเทศบาลควรไดCรับการสSงเสริมใหCแรงจูงใจ และนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือสังหวัตถุ ๔ และพรหมวิหาร ๔ โดยเฉพาะความเมตตา ความกรุณาตSอผูCมารับ
บริการประยุกต#ใชCในการปฏิบัติงาน นําพาบุคลากรไดCมีโอกาสศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
และประพฤติปฏิบัติธรรม เพ่ือจะไดCเกิดความซาบซ้ึง จิตใจอSอนโยน เกิดเมตตา เกิดจิตสาธารณะ และ
นําหลักธรรมอ่ืนๆมาใชCในการทํางาน และเป1นการสนับสนุนสSงเสริมใหCมีจิตสาธารณะเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  

 ๕.๑.๑.๕. สมรรถนะด�านการทํางานเป4นทีม เนCนพัฒนาดCานปeญญาภาวนาเป1นกรณี
พิเศษมากท่ีสุด ใหCความสําคัญกับการพัฒนาความรูC ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ดCวยการอบรมแบบวอค
แรลลี่ ระดมความคิด การเวียนงาน การสลับกันทํางาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูC การศึกษาดูงาน        
มีกิจกรรมสัมพันธ#ท่ีกSอใหCเกิดความรักกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีกันในองค#กร ตลอดถึงการเปoดใหC
มีสSวนรSวมจากสมาชิก ใหCแสดงความคิดอยSางอิสระมีเหตุผล ปฏิบัติไดC เพ่ือใหCเกิดการยอมรับ ใหCมีการ
ประเมินการทํางานกันในทีม และท่ีสําคัญอีกอยSางคือการประยุกต#หลักธรรม สังคหวัตถุ ๔ ดCวยการมี
ทาน แบSงปeนกันในเรื่องตSางๆ ชSวยเหลือ แบSงปeนขCอมูล ความรูC เห็นอกเห็นใจ ไมSเอารัดเอาเปรียบกัน 
ปoยวาจา สื่อสารกันดCวยถCอยคําเป1นมิตร ไมSเป1นไปเพ่ือความขัดแยCง อัตถจริยา การบําเพ็ญตนเป1น
ประโยชน# สมานัตตตา การทําตนเสมอตCนเสมอปลาย 



 ๒๒๙

การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล ๕ ดCาน คือ ๑.การมุSงผลสัมฤทธิ์         
๒.การยึดม่ันความถูกตCองชอบธรรมและจริยธรรม ๓.ความเขCาใจในองค#กรและระบบงาน ๔.บริการ
เป1นเลิศ ๕.การทํางานเป1นทีม สรุปโดยใจความท้ังหมดใชCวิธีการพัฒนาสมรรถนะ คือ พัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดลCอมหนSวยงาน ระบบการทํางานขององค#กร พัฒนาปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ#คําสั่ง     
การสรCางอุปนิสัยใฝrความเป1นเลิศ การสรCางจิตสํานึก ปลูกฝeงจิตสาธารณะ ปรัชญาและอุดมคติ      
การสรCางแรงจูงใจ การพัฒนาความรูC ทักษะ ความเชี่ยวชาญ การประยุกต#หลักธรรม การมีสSวนรSวม 
และการพัฒนาความรูCทางพระพุทธศาสนา 

  ๕.๑.๑.๖. สมรรถนะหลักด�านอ่ืนๆท่ีมีความสําคัญและมีความจําเป4น
อย) าง ย่ิ ง  ในภาวการณ"ป;จจุ บัน มี  ๒๒ สมรรถนะ ไดC แกS  ๑ .สมรรถนะดC านการสื่ อสาร
ภาษาตSางประเทศ ๒.สมรรถนะดCานการคิดวิเคราะห#แบบองค#รวม ๓.สมรรถนะดCานการสรCาง
นวัตกรรม ๔.สมรรถนะดCานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕.สมรรถนะดCานทักษะความชํานาญ ๖.สมรรถนะ
ดCานการเรียนรูCและใชCเทคโนโลยีสมัยใหมS ๗.สมรรถนะดCานจิตอาสา ๘.สมรรถนะดCานเนตเวิร#กและ
ระบบอินเตอร#เน็ต ๙.สมรรถนะดCานกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ๑๐.สมรรถนะดCานการเป1นบุคคลแหSง
การเรียนรูC ๑๑.สมรรถนะดCานการเรียนรูCระบบงาน ๑๒.สมรรถนะดCานการติดตามขCอมูลขSาวสารใหCทัน
ตSอเหตุการณ# ๑๓.สมรรถนะทักษะการคิดเชิงบวก ๑๔.สมรรถนะทักษะการเป1นผูCนํา ๑๕.สมรรถนะ
ดCานการยอมรับความเปลี่ยนแปลง ๑๖.สมรรถนะดCานทักษะการควCาควCาขCอมูล ๑๗.สมรรถนะดCาน
๑๘.การทํางานหลายอยSางในคราวเดียว ๑๙.สมรรถนะดCานความคิดริเริ่มสรCางสรรค# ๒๐.สมรรถนะ
ดCานบุคลิกภาพ ๒๑.สมรรถนะดCานการมีจิตสํานึกในหนCาท่ี ๒๒.สมรรถนะการประยุกต#หลักพุทธธรรม
ในการทํางาน   

สมรรถนะหลักท้ังหมดท่ีกลSาวมาขCางตCนนี้ จัดวSาเป1นสมรรถนะท่ีมีความเป1นปeจจุบันมาก
ท่ีสุด ซ่ึงประมวลจากผูCทรงคุณวุฒิจากหนSวยงานเทศบาล ท่ีมีความดีเดSนไดCรับรางวัลจากสถาบัน
พระปกเกลCาและหนSวยงานสําคัญๆของประเทศ จากนักวิชาการดCานรัฐประศาสนศาสตร# ดCานองค#กร
ปกครองสSวนทCองถ่ิน นักวิชาการดCานพระพุทธศาสนา หากเทศบาลนําไปใชC เนCนใหCบุคลากรไดCฝmกฝน
พัฒนาตนเองดCวยวิธีการตSางๆใหCมีสมรรถนะเหลSานี้ก็จะทําใหCเกิดความกCาวหนCาในเทศบาลไดC 
 

 ๕.๑.๒ วัตถุประสงค"ข�อท่ี ๒ องค"ประกอบของพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรเทศบาล   

องค#ประกอบพุทธธรรมเหลSานี้ท้ังหมดสามารถนําไปใชCในการพัฒนาสมรรถนะหลักท้ัง ๕
ดCานของบุคลากรเทศบาล คือ (๑) หลักภาวนา ๔ (กายภาวนา), หลักอิทธิบาท ๔ หลักพละ ๕ ใชC
พัฒนาสมรรถนะดCานการมุSงผลสัมฤทธิ์ (๒) หลักภาวนา ๔ (ศีลภาวนา) หลักศีล ๕ หลักอริยสัจ ๔ หลัก
หิริ โอตตัปปะ ใชCพัฒนาสมรรถนะดCานการยึดม่ันความถูกตCองชอบธรรมและจริยธรรม (๓) หลัก
ภาวนา ๔ (ปeญญาภาวนา) หลักสิกขา ๓ หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักมรรค ๘ หลักกาลามสูตร ใชCพัฒนา
สมรรถนะดCานความเขCาใจในองค#กรและระบบงาน (๔) หลักภาวนา ๔ (จิตตภาวนา) หลักกรรมฐาน ๒ 
หลักมหาสติปeฎฐาน ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักปธาน ๔ หลักฆราวาสธรรม ๔ ความ
อดทน ความกตัญuู ใชCพัฒนาสมรรถนะดCานบริการเป1นเลิศ (๕) หลักภาวนา ๔ (ปeญญาภาวนา) 



 ๒๓๐

หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักอปริหานิยธรรม ๗ หลักสาราณียธรรม ๖ ใชCพัฒนาสมรรถนะดCานการทํางาน
เป1นทีม 

พุทธธรรมดังกลSาวมาท้ังหมดนี้ ผูCบริหาร ขCาราชการ พนักงานเจCาหนCาท่ีบุคลากรใน
หนSวยงานเทศบาลควรตCองศึกษา นําไปถอดความ และสอดแทรกลงในปรัชญา วิสัยทัศน#องค#กร 
นโยบาย โครงการ กิจกรรมหลักสูตรการอบรม การศึกษา ทุกๆข้ันตอนกระบวนการทํางาน ใสSไวCใน
อุดมคติการทํางาน ก็เชื่อวSาจะทําใหCเกิดผลดีตSอสมรรถนะการทํางานของบุคลากรเทศบาลไดC 
โดยเฉพาะอยSางยิ่ง หลักมหาสติปeฎฐาน ๔ ซ่ึงไดCรับการเนCนย้ําจากผูCทรงคุณวุฒิวSา มีความสําคัญซ่ึงจะ
เกิดข้ึนไดCนั้น เทศบาลตCองมีการจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม ฝmกสมาธิภาวนา โดยการนําไปปฏิบัติ
ธรรมท่ีวัด หรือการฝmกสมาธิภาวนากSอนปฏิบัติหนCาท่ี ๑๐ นาที ซ่ึงผลแหSงการทําสมาธินี้จะมีผลานิสงส#
มาก ทําใหCบุคลากรเกิดสมาธิในการทํางาน มีสติรอบคอบ เกิดปeญญาในการแกCไขปeญหา มีอารมณ#นิ่ง
สงบเยือกเย็นสSงผลตSอพฤติกรรมไปในทางท่ีดี ซ่ึงมีผลการศึกษา มีงานวิจัยเป1นเครื่องพิสูจน#แลCววSาการ
ทําสมาธิมีผลดีดังกลSาว 

 
 ๕.๑.๓ วัตถุประสงค"ข�อท่ี ๓ วิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุค
โลกาภิวัตน" ตามหลักพุทธธรรม โดยใช�หลักภาวนา ๔ 

   ๕.๑.๓.๑ ด�านการมุ)งผลสัมฤทธิ์ตามหลักพุทธธรรม เนCนสSงเสริมพัฒนากายภาวนา 
โดยปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลCอม ระบบการทํางาน สSงเสริมบุคลากรใหCมีสุขภาพท่ีดี ประยุกต#หลัก
อิทธิบาท ๔ หลักพละ ๕  ในการพัฒนาสมรรถนะใหCเขCมแข็งมากยิ่งข้ึน หลักวิธีการดังกลSาวมานี้เป1น
วิธีการดูแลใสSใจใหCความสําคัญเก่ียวกับกายภาพบุคคล รวมถึงสิ่งแวดลCอมองค#กรท้ังหมด การจะทําใหC
บุคคลมีสมรรถนะท่ีดีก็ตCองมีรSางกายท่ีดี ตCองมีสภาพแวดลCอมการทํางานท่ีดีดCวย และท่ีสําคัญการนํา
หลักธรรมประยุกต#ใชCในชีวิตเป1นสิ่งสําคัญ  
  ๕.๑.๓.๒ ด�านการยึดม่ันความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรม ตามหลักพุทธ
ธรรม เนCนสSงเสริมพัฒนาดCานศีลภาวนา สSงเสริมใหCมีความซ่ือสัตย#สุจริต มีมโนธรรม มีหิริ โอตตัปปะ 
รักษาศีล ๕ ประพฤติตามระเบียบ คําสั่ง จรรยาบรรณของขCาราชการ มีเกณฑ#ชี้วัดดCานจริยธรรม 
พัฒนาความรูCทางพระพุทธศาสนาดCวยการสSงเสริมใหCเขCาวัด ฝmกอบรมปฏิบัติกรรมฐาน ฝmกสมาธิ ฟeง
ธรรมบรรยาย พัฒนาปรับปรุงระเบียบ คําสั่ง กฎเกณฑ#การทํางานองค#กร แจCงระเบียบราชการท่ี
ออกมาใหมSลSาสุด มีการปฏิญาณตน ใชCหลักธรรมาภิบาล สรCางแรงจูงใจดCวยการยกยSอง ใหCรางวัล 
วิธีการดังกลSาวมานี้เป1นการกระตุCนใหCบุคลากรเทศบาลไดCเกิดการพัฒนาตนเองตามเง่ือนไข กฎเกณฑ#
หนSวยงาน เกิดการต่ืนตัวท่ีตCองพัฒนาสมรรถนะตนเองโดยอัตโนมัติ เพราะถCาไมSพัฒนาตนเองก็จะไมS
ผSานการประเมินตามเกณฑ#ชี้วัด หรือการใหCแรงจูงใจก็เป1นการกระตุCนบุคลากรไดCความกระตือรือรCน
ในการพัฒนาสมรรถนะตนเอง 
  ๕.๑.๓.๓ ด�านความเข�าใจในองค"กรและระบบงานตามหลักพุทธธรรม เนCน
สSงเสริมพัฒนาดCานปeญญาภาวนา เพ่ิมพูนความรูC ความเขCาใจ ทักษะ ความเชี่ยวชาญดCวยการศึกษา 
อบรม สรCางแรงจูงใจใหCบุคลากรรักการเรียนรูC จัดทําองค#ความรูCหนSวยงานใหCเป1นระบบ ทําใหCเป1น
องค#กรแหSงการเรียนรูCตลอดเวลา เปoดใหCบุคลากรมีสSวนรSวม รับฟeงผลของการใหCบริการจากเพ่ือน
รSวมงาน จากผูCบังคับบัญชา จากประชาชน ปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานเทศบาล นํารูปแบบการ



 ๒๓๑

ดําเนินงานของเอกชนมาประยุกต#ใชC ประยุกต#หลักสิกขา ๓ หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักมรรค ๘ หลัก
กาลามสูตรในการพัฒนาสมรรถนะ  
  ๕.๑.๓.๔ ด�านบริการเป4นเลิศตามหลักพุทธธรรม เนCนสSงเสริมพัฒนาดCานจิตต
ภาวนา ปลูกฝeงใหCมีจิตวิญญาณพระโพธิสัตว# มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึก มีอุดมคติ มีปรัชญาในการ
ทํางาน ใหCบริการเสมอภาคเทSาเทียมกัน ปราศจากอคติลําเอียง สSงเสริมใหCแรงจูงใจ จะทําใหCเกิดความ
กระตือรือรCน สSงเสริมใหCประพฤติปฏิบัติธรรม นําหลักกรรมฐาน ๒ หลักมหาสติปeฎฐาน ๔ หลักสังคห
วัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักปธาน ๔ และความอดทนประยุกต#ใชCในการพัฒนาสมรรถนะ พัฒนา
ความรูCดCานพระพุทธศาสนา จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สมาทานศีล ฟeงธรรมบรรยาย 
สSงเสริมใหCเขCาวัดฟeงธรรม ฝmกทําสมาธิ ปฏิบัติธรรม สวดมนต# จัดใหCมีชSวงเวลาการปฏิบัติธรรมทุกวันใน
สถานท่ีทํางาน วิธีการดังกลSาวมานี้จะทําใหCเกิดการพัฒนาสมรรถนะดCานทางดCานจิตใจ เป1นการ
สSงเสริมใหCมีจิตสาธารณะเพ่ิมมากยิ่งข้ึน จะสSงผลตSอการใหCบริการเป1นเลิศ 
  ๕.๑.๓.๕ ด�านการทํางานเป4นทีมตามหลักพุทธธรรม คือ เนCนพัฒนาดCานปeญญา
ภาวนา พัฒนาความรูC ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ดCวยการเปoดใหCมีสSวนรSวมจากสมาชิก การระดม
ความคิด การเวียนงาน การสลับกันทํางาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูC การศึกษาดูงาน มีกิจกรรมสัมพันธ#
ในองค#กร อบรมแบบวอคแรลลี่ การประเมินกันในทีม ประยุกต#หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักสาราณียธรรม 
๖ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ใชCพัฒนาสมรรถนะการทํางานเป1นทีม 
  
 ๕.๑.๔ ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเทศบาล คือ ๑.ดCานกาย
ภาวนา ควรจะสSงเสริมสนับสนุนใหCมีสมรรถนะดCานบุคลิกภาพ ผูCนําผูCบริหารองค#กรประพฤติตนเป1น
แบบอยSางท่ีดี ๒.ศีลภาวนา ควรเนCนใชCตัวชี้วัดมาตรฐานในการทํางาน ควรรักษามาตรฐานการทํางาน
ใหCดียิ่งๆข้ึนไป และยึดหลักธรรมาภิบาล ๓.จิตตภาวนา ควรจัดคอร#สปฏิบัติธรรมปvละ ๓ ครั้ง       
เป1นอยSางนCอย เนCนฝmกทําสมาธิ ปลูกจิตสํานึก นําหลักอภิณหปeจจเวกขณะมาประยุกต#ใชCในการสรCาง
จิตสํานึก ฟeงธรรมบรรยาย ปลูกฝeงเนCนย้ําความสามัคคี ทํางานอยSางประสิทธิภาพ และใหCมีความสุข 
เนCนสมรรถนะดCานคุณธรรมและจริยธรรม สรCางแรงบันดาลใจ มุSงใฝrสัมฤทธิ์แกSพนักงานเจCาหนCาท่ี    
๔.ดCานปeญญาภาวนา ควรเปoดโอกาสใหCมีการรับฟeงความความคิดเห็นจากผูCมีสSวนเก่ียวขCอง เชSน 
ประชาชน บุคลากรเพ่ือนรSวมงานในเทศบาล ผูCบริหาร หัวหนCางาน ควรสนับสนุนใหCมีสมรรถนะดCาน
ความคิดสรCางสรรค# ควรจัดใหCมีการฝmกสมาธิ ฟeงธรรมบรรยาย  เนCนพัฒนาสมรรถนะเฉพาะสSวนงาน 
เนCนพัฒนาสมรรถนะดCานการสื่อสารภาษาตSางประเทศ เนCนนําวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหมSมาใชC 
สSงเสริมใหCคิดนอกกรอบ สSงเสริมพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติงาน สรCางเครือขSายทํางานรSวมกัน เพ่ิมพูน
สมรรถนะดCานทักษะความชํานาญ ใชCการประเมินการทํางาน เพ่ือดูวSาควรจะเพ่ิมทักษะดCานไหน  
ประยุกต#ใชCอริยสัจ ๔ เป1นเครื่องมือในการคCนหาปeญหาและความตCองการประชาชน   
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๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยคCนควCาขCอมูลเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุค        

โลกาภิวัตน# ตามหลักพุทธธรรม” มีประเด็นการอภิปรายผลดังนี้ 
๕.๒.๑. วัตถุประสงค"ข�อท่ี ๑ สมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล  

  จากผลการวิจัยพบวSา วิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักท้ัง ๕ ดCานในภาพรวม คือ ๑. พัฒนา
สภาพแวดลCอม (Environment) ๒.พัฒนาระเบียบ กฎเกณฑ# คําสั่ง (Law) ๓. สรCางแรงจูงใจ 
(Motivation) ๔. การปลูกสรCางจิตสาธารณะ และอุดมคติ (Public mind and Conscience)       
๕. พัฒนาความรูC (Knowledge Development) ๖. การมีสSวนรSวม (Participation) ๗. สรCางอุปนิสัย
ใฝrความเป1นเลิศ (Excellence) ๘. ประยุกต#หลักธรรม (Dharma Integrating) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตSอไปนี้คือ ใชCวิธีการสรCางอุปนิสัยใฝrความเป1นเลิศ ใหCมีความกระตือรือรCน ปลูกจิตสํานึก ปลูกฝeงใหC
บุคลากรักงาน เพียรไมSยSอทCอ และไมSพึงพอใจในคุณงามความดีท่ีมีอยูSตCองการใหCเพ่ิมยิ่งข้ึน สSงเสริม
พัฒนาจิตสาธารณะ มีบุคคลท่ีเป1นแบบอยSางเรื่องทํางานมุSงผลสัมฤทธิ์ สนับสนุนใหCรักการทํางาน     
ใหCขยันทํางาน ใหCใสSใจงาน ใหCตรวจสอบผลงาน จัดโครงการการความรูCสูSองค#กรแหSงการเรียนรูC ใชCการ
มีสSวนรSวม โดยใหCทุกฝrายเขCามามีสSวนรSวม การประเมินผลงานจากหัวหนCางาน เพ่ือนรSวมงานและ
ประชาชนผูCมารับบริการ การระดมความคิด ทําขCอตกลงรSวมมือกับหนSวยงานภาครัฐอ่ืนๆ มีเวที
สาธารณะ ใชCการมีสSวนรSวมในการกําหนดกลยุทธ# เปoดชSองทางสื่อสารเพ่ือสอบถามความตCองการ หรือ
ปeญหาของประชาชนผSานทางอีเมล# หนCาเว็บไซต# ไลน# เบอร#โทรสายดSวน ทําประชาคมหมูSบCาน      
การออกหนSวยเคลื่อนท่ี ทํากลSองรับฟeงความคิดเห็น ชักชวนใหCประชาชนมารSวมลงคะแนนโหวต
บุคลากรเทศบาลในดวงใจ มีตัวชี้วัดการประเมินจากประชาชน ผูCรSวมงาน และหัวหนCางาน เปoดโอกาส
ใหCแสดงความคิดอยSางอิสระ ปรับปรุงสิ่งแวดลCอมกายภาพองค#การใหCดี โดยการนําทฤษฎี PDCA     
มาใชCคือ ตCองมีการวางแผน (Planning) ตCองลงมือดําเนินการ (Doing) ตCองเช็คผล (Checking) ตCอง
ทําใหCเสร็จสมบูรณ# (Action) การดําเนินการเป1นระบบ พัฒนาระบบการทํางานใหCมีประสิทธิภาพ   
การนําเทคโนโลยีมาใชC ใชCการบูรณาการ ใชCการรายงาน ใชCการบันทึก กําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของ
งานเชิงปริมาณและคุณภาพ การติดตามและประเมินผลบุคลากร ผูCบริหารตCองมีภาวะผูCนําท่ีดี ใชCหลัก      
ธรรมาภิบาล ทํางานเป1นทีม การใหCยึดหลักการกฎระเบียบ คําสั่งอยSางเครSงครัด ประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลโดยเฉพาะ ดCวยการคัดเลือกคนคุณภาพเขCาสูSองค#กร จัดคนใหCตรงกับสายงานท่ีถนัด 
ลงโทษแกSผูCทําผิดตามสมควร ใชCการอบรม การสอนงานแบบพ่ีสอนนCอง การคิดนอกกรอบ จัดทํา
เผยแพรSประชาสัมพันธ#เอกสารสรุปผลการอบรม การคCนควCาขCอมูล การฝmกปฏิบัติจริง การแนะนํา
ปรับปรุงวิธีทํางาน การทดสอบความรูC การประชุม การประชุมเชิงวิชาการ การอนุญาตใหCศึกษาตSอ 
การแบSงงานกันทํา พัฒนาความรูC ความเขCาใจ ทักษะ ทัศนคติ การปฐมนิเทศ การถSายทอด
ประสบการณ# การสอนงาน ใชCการแนะนํา การเรียนรูCดCวยตนเอง ใชCการประชุม อบรมใหCมีความรูCดCาน
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ทําใหCเห็นประโยชน# และโทษท่ีจะเกิดกับตนเองและสังคม ใหCเห็นโทษการ
ประพฤติมิชอบในแงSกฎหมาย ในแงSคุณธรรม ศีลธรรมทางศาสนา ใชCการพัฒนาโดยปลูกฝeงต้ังแตSเด็ก
เล็ก โดยครอบครัว โรงเรียน วัด สังคม สSงเสริมใหCเขCาวัดทุกวันพระฟeงเทศน# ปฏิบัติธรรม ทําบุญ
ตSอเนื่องตลอดท้ังปv นําไปปฏิบัติธรรม สนทนากับพระภิกษุผูCเชี่ยวชาญ จัดใหCมีการฟeงธรรมบรรยาย 
และเขCาฝmกอบรมปฏิบัติธรรม การเพ่ิมพูนทักษะ การสลับหนCาท่ี การเปลี่ยนงาน การโยกยCายงาน   
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การพัฒนาเว็บไซต#หนSวยงานใหCเป1นแหลSงเรียนรูCองค#กร เนCนฝmกทักษะ การปฏิบัติงานจริง การอบรม
แบบ Walk really การบรรยาย การสาธิตทําใหCดูเป1นแบบอยSาง การศึกษาดูงานอกสถานท่ี          
การปลูกฝeงจิตสํานึกต้ังแตSเด็ก การประชุมสัมมนาระหวSางกอง การจัดกิจกรรมสัมพันธ#แขSงขันกีฬา
ภายในและนอกหนSวยงาน สรCางแรงจูงใจ สรCางขวัญกําลังใจ ใหCรางวัล   ใหCผลตอบแทน โบนัส มอบ
ใบประกาศ ใบเกียรติคุณดีเดSน ยกยSอง ใหCโลS มีการแขSงขันทํางานดCานใหCบริการดีเยี่ยม คําชมเชย 
จัดทําระบบการใหCรางวัลพิเศษแกSบุคลากรท่ีทํางานมีผลงานดีเดSน ปลูกจิตสํานึก ปลูกฝeงอุดมคติ 
สSงเสริมใหCมีจิตวิญญาณของการเป1นพระโพธิสัตว# หรือจิตสาธารณะ ใชCวิธีการประยุกต#หลักพุทธธรรม 
คือ พละ ๕, อิทธิบาท ๔, ปธาน ๔, หิริ โอตตัปปะ, อริยสัจ ๔ ,พรหมวิหาร ๔, สังคหวัตถุ ๔ เป1น
ปรัชญาในการทํางาน แสดงใหCเห็นวSา การพัฒนาสมรรถนะโดยวิธีการมากมายท้ังหมดท่ีกลSาวมานั้น 
โดยสรุปแลCวก็จัดอยูSในขอบเขตของการพัฒนาบุคลากรท่ีครอบคลุม ๓ ดCาน คือ ท้ังการฝmกอบรม 
การศึกษา และการพัฒนาซ่ึงสอดคลCองผลการวิจัยของสุทธญาณ" โอบอ�อม๑ ไดCวิจัยเรื่อง "การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรขององค#กรปกครองสSวนทCองถ่ิน ตามแนวพระพุทธศาสนา" ผลการวิจัยพบวSา แนว
ทางการพัฒนาบุคลากรนั้นครอบคลุมองค#ประกอบวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓ ดCาน คือ           
T (training) การฝmกอบรม,  E (education) การศึกษา และ D (development) การพัฒนา   
  ๕.๒.๑.๑ สมรรถนะด�านการมุ)งผลสัมฤทธิ์ จากผลการวิจัยพบวSา ใชCวิธีการอบรม 
การศึกษาดูงาน การสอนงานแบบพ่ีสอนนCอง การคิดนอกกรอบ จัดทําเผยแพรSประชาสัมพันธ#เอกสาร
สรุปผลการอบรม การคCนควCาขCอมูล การฝmกปฏิบัติจริง การแนะนําปรับปรุงวิธีทํางาน การทดสอบความรูC 
การประชุม การอนุญาตใหCศึกษาตSอ การแบSงงานกันทํา ใชCการมีสSวนรSวม ปรับปรุงระบบ สิ่งแวดลCอม
ภายองค#การใหCดี โดยการนําทฤษฎี PDCA มาใชC การดําเนินอยSางการเป1นระบบ พัฒนาระบบการทํางาน
ใหCมีประสิทธิภาพ การนําเทคโนโลยีมาใชC ต้ังศูนย# One Stop service  ใชCการบูรณาการ ใชCการรายงาน 
บันทึก กําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน ใชCหลักธรรมาภิบาล ทํางานเป1นทีม สรCางแรงจูงใจในการ
ทํางาน สรCางขวัญกําลังใจ ใหCรางวัล โบนัส มอบใบประกาศ ใบเกียรติคุณดีเดSน สรCางอุปนิสัยใฝrความเป1น
เลิศ ใหCมีความกระตือรือรCน ปลูกจิตสํานึกใหCทุกคนตCองรักงาน มีความเพียรไมSยSอทCอ และไมSพอใจในคุณ
งามความดีท่ีมีอยูSตCองการใหCเพ่ิมยิ่งข้ึน สSงเสริมพัฒนาจิตสาธารณะ มีแบบอยSางบุคคลเรื่องทํางานมุSง
ผลสัมฤทธิ์ สนับสนุนใหCรักการทํางาน ใหCขยันทํางาน ใหCใสSใจงาน ใหCตรวจสอบผลงานและประยุกต#
หลักธรรมพละ ๕ อิทธิบาท ๔ ปธาน ๔ ซ่ึงแสดงใหCเห็นวSา เรื่องของจิตสํานึก หรือจิตบริการเป1นเรื่องท่ี
ตCองมากSอน เม่ือบุคลากรเทศบาลมีจิตท่ีจะใหCบริการแลCว ความพึงพอใจในการทํางานก็จะตามมา ซ่ึง
ความพอใจในสิ่งท่ีทํา ก็จะเป1นเบ้ืองตCนของการกCาวไปสูSความสําเร็จในการใหCบริการ ซ่ึงสอดคลCองกับ
ผลการวิจัยของ วราภรณ" ผ)องสุวรรณและคณะ ไดCวิจัยเรื่อง "การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
ดCานการใหCบริการของบุคลากรสํานักงานเขตเทศบาลเมืองทSาโขลง จังหวัดปทุมธานี" ผลการวิจัย
พบวSา การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสํานักงานเขตเทศบาลเมืองใชCการฝmกอบรมเป1นรูปแบบในการ
พัฒนา มีการอบรมใหCความรูCแกSบุคลากรในเรื่อง "เทคนิคการใหCบริการดCวยใจ (Service Mind)"      

                                         

  ๑ สุทธญาณ# โอบอCอม, "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค#กรปกครองสSวนทCองถ่ิน ตามแนว
พระพุทธศาสนา", วิทยานิพนธ"พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร#, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 ๒๓๔

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณภาพการ
ใหCบริการท่ีดี ข้ึน ปeจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตSอการใหCบริการ ไดCแกS การใหCบริการของเจCาหนCา ท่ี 
กระบวนการใหCบริการ ข้ันตอนการใหCบริการและการเตรียมตัวของผูCรับบริการ๒ 
   ๕.๒.๑.๒ สมรรถนะด�านการยึดม่ันในความถูกต�องชอบธรรม และจริยธรรม 
ผลการวิจัยพบวSา ใชCการมีสSวนรSวม มีเวทีสาธารณะใหCเจCาหนCาท่ีเขCารSวมรับฟeงพูดคุยชาวบCาน การสรCาง
แรงจูงใจ ใชCการจูงใจ สSงเสริมใหCกําลังใจ ยกยSอง ใหCประกาศเกียรติคุณ ใหCรางวัล ใหCโลS ใหCรางวัล   
การใหCยึดหลักการกฎระเบียบ คําสั่งอยSางเครSงครัด ตCองมีตัวชี้วัดพฤติกรรม ผูCบริหารผูCนําทําตนใหCเป1น
แบบอยSางท่ีดี ประมวลจริยธรรมของเทศบาลโดยเฉพาะ จัดทําประกาศเจตนารมณ#เทศบาลใน     
การตSอตCานทุจริต ใชCการสัมมนา การปฐมนิเทศ การถSายทอดประสบการณ# การสอนงาน ใชCการ
แนะนํา การเรียนรูCดCวยตนเอง ใชCการประชุม ใชCการพัฒนาโดยปลูกฝeงต้ังแตSเด็กเล็ก โดยครอบครัว 
โรงเรียน วัด สังคม การเผยแพรSประชาสัมพันธ#ขSาวสาร ตCองยึดหลักปรัชญา ๔ ป. คือ โปรSงใส      
เป1นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ ยึดหลัก ๔ พ. คือ พ่ึงตนเอง พอดี พอเพียง พอใจ สSงเสริมใหCเขCาวัด
ทุกวัน พระฟeงเทศน# ปฏิบัติธรรม ทําบุญตSอเนื่องตลอดท้ังปv นําไปปฏิบัติธรรม สนทนากับพระภิกษุ
ผูCเชี่ยวชาญ จัดใหCมีการฟeงธรรมบรรยาย และเขCาฝmกอบรมปฏิบัติธรรม ปลูกจิตสํานึก ปลูกฝeงอุดมคติ 
ฝmกฝนใหCมีการทําตามใหCมีอุดมคตินั้น ใชCการกลSอมเกลา จัดกิจกรรมใหCปฏิญาณตน และสาบานตน 
กลSาวปรัชญา หรืออุดมคติขององค#กรตSอหนCาพระบรมฉายาลักษณ# ตSอหนCาพระพุทธปฏิมากร 
ประยุกต#หลักธรรม อริยสัจ ๔ พรหมวิหาร ๔ และหิริโอตตัปปะ ซ่ึงแสดงใหCเห็นวSา การมีจิตสํานึก 
ความละอายตSอผลแหSงกรรม ความเกรงกลัวตSอบาป การมีอุดมคติในการทํางาน การศึกษาเรียนรูCใน
เรื่องกฎระเบียบสั่งการเป1นสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะทําใหCบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ท้ังยังเป1นการรักษา
เกียรติ และศักด์ิศรีวิชาชีพขCาราชดCวย สอดคลCองกับผลการวิจัยของสิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ๓       
ไดCวิจัยเรื่อง "ความพึงพอใจของประชาชนตSอการใหCบริการของเทศบาลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย 
จังหวัดเชียงราย" ผลการวิจัยพบวSา ขCาราชการและเจCาหนCาท่ีทCองถ่ิน ๑.ควรปลูกจิตสํานึกใหCบุคลากร
ในทCองถ่ินทํางานอยSางมีศักด์ิศรี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน มีความเสียสละ อุทิศตนในการ
ทํางาน มุSงประโยชน#สSวนรวม และท่ีสําคัญตCองมีความซ่ือสัตย#สุจริตตSอหนCาท่ีการงาน ๒.ควรสSงเสริม
ศักยภาพการทํางานและทักษะการปฏิบัติรSวมกับชุมชน ตลอดจนการเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรูC
ภาษาตSางประเทศและการฝmกอบรมเพ่ือความกCาวหนCาในวิชาชีพ ๓.ควรนําแนวทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีดีมาเป1นกรอบในการพัฒนาตนเอง ปรับกระบวนทัศน# วัฒนธรรมและคSานิยมแบบใหมSในการ
ทํางาน เชSน การเปลี่ยนแปลง การทํางานแบบแยกสSวน เป1นการทํางานแบบเครือขSาย โดยเนCน
กระบวนการมีสSวนรSวมอยSางแทCจริง  

                                         

  ๒ วราภรณ# ผSองสุวรรณ และคณะ, "การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดCานการใหCบริการของ
บุคลากรสํานักงานเขตเทศบาลเมืองทSาโขลง จังหวัดปทุมธานี", รายงานวิจัย, (คณะรัฐศาสตร# : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร#, ๒๕๕๖), หนCา ๑๒๐. 
  ๓ สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ, "ความพึงพอใจของประชาชนตSอการใหCบริการของเทศบาลเวียงพางคํา 
อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย", รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลCานนาเขตพ้ืนท่ีเชียงราย, 
๒๕๕๓), หนCา ๔๔-๔๗. 



 ๒๓๕

     ๕.๒.๑.๓ สมรรถนะด�านความเข�าใจในองค"กรและระบบงาน จากผลการวิจัย
พบวSา ใชCวิธีการสรCางจิตสํานึก และอุดมคติ การปลูกฝeงปรัชญา ทัศนคติและเป�าหมายการทํางาน
องค#กร พัฒนาโครงสรCาง สิ่งแวดลCอม กฎระเบียบการทํางานองค#การใหCดี ดCวยการคัดเลือกคนคุณภาพ
เขCาสูSองค#กร จัดคนใหCตรงกับสายงานท่ีถนัด ลงโทษแกSผูCทําผิดตามสมควร ผูCบริหารประพฤติตนเป1น
แบบอยSางท่ีดี สรุปรายงานผลดําเนินการเป1นรายอาทิตย# รายเดือน รายสามเดือน รายสี่เดือน และ
รายปv ใชCโปรแกรมบริหารจัดการในเรื่องของ One stop service จัดทําแผนอัตรากําลังสามปv 
วิเคราะห# SWOT ใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชCเทคโนโลยีการสื่อสาร จัดทําบอร#ดแสดงโครงสรCาง    
การทํางาน บทบาทหนCาท่ี จัดทําสถานท่ีแสดงชาร#จ โฟลชาร#จองค#กรและระบบงาน นําหลักทฤษฎี
ระบบมาใชC ทําแผนพัฒนาพนักงาน การประเมินผล จัดทําป�ายประชาสัมพันธ#องค#กร ทํางานแบบ  
เชิงรุก ใชCการกําหนดเป�าหมาย พัฒนาความรูC ความเขCาใจ ดCวยการฝmกอบรม การเพ่ิมพูนทักษะ    
การประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิด พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง ใชCแบบสอบถาม         
การปฐมนิเทศ การมอบหมายหนCาท่ี การสอนงาน การฝmกปฏิบัติจริง การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี    
การพบผูCเชี่ยวชาญ การสลับหนCาท่ี การเปลี่ยนงาน การโยกยCายงาน การฟeงบรรยายวิชาการและ
ปฏิบัติควบคูSกัน การจัดทําคูSมือหนSวยงาน การพัฒนาเว็บไซต#หนSวยงานใหCเป1นแหลSงเรียนรูCองค#กร    
ใชCการมีสSวนรSวม ทําประชาคม การสรCางแรงจูงใจ ซ่ึงแสดงใหCเห็นวSาสมรรถนะหลักดCานความเขCาใจใน
องค#กรและระบบงานเป1นสิ่งสําคัญมากประการหนึ่ง ควรมีการติดตามและประเมินผลบุคลากรหลัง
การพัฒนา ใชCการฝmกอบรม มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ออกแบบและสรCางหลักสูตรอยูSเสมอ
ตCองใชCวิธีการหลากหลายวิธีเพ่ือใหCบุคลากรไดCมีความรูC มีทักษะ มีประสบการณ#ในตําแหนSงหนCาท่ี
เหลSานี้ จะกSอใหCเกิดประโยชน#สูงสุดตSอการใหCบริการประชาชน ตSอองค#กรปกครองสSวนทCองถ่ิน 
ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ซ่ึงสอดคลCองกับผลการวิจัยของณรงค"ศักดิ์ สุธรรมดี ไดCวิจัยเรื่อง 
"การประเมินผลการเพ่ิมสมรรถนะองค#การผSานระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย# กรณีศึกษาเทศบาล
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ" ผลการวิจัยพบวSา ขCาราชการและเจCาหนCาท่ีผูCปฏิบัติงาน มีความเห็นตSอการ
เพ่ิมสมรรถนะองค#การผSานระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย#โดยภาพรวมในระดับมาก คือ ดCานการ
ติดตามและประเมินผลบุคลากรหลังการพัฒนา ดCานการฝmกอบรม ดCานการวางแผนการพัฒนา
บุคลากร และดCานการออกแบบและสรCางหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรมีการวางแผนไวCลSวงหนCา ๔ ปv 
และแตSละปvก็จะมีแผนยSอยๆ ข้ึนอยูSกับนโยบายและความตCองการของผูCบริหาร  มีการออกแบบและ
การสรCางหลักสูตรฝmกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรอยูSเสมอ สSวนใหญSเก่ียวขCอง ๒ ดCาน คือ ดCานความรูC
และดCานความชํานาญ ท่ีจะนํามาซ่ึงการเพ่ิมสมรรถนะขององค#การของเทศบาล๔ และยังสอดคลCองกับ
ผลการวิจัยของพลอย สืบวิเศษ ไดCวิจัยเรื่อง "การศึกษาความตCองการในการพัฒนาบุคลากรทCองถ่ิน
ขององค#กรปกครองทCองถ่ินไทย" ผลการวิจัยพบวSา บุคลากรจากองค#กรปกครองสSวนทCองถ่ิน           
มีความเห็นวSาตนเองยังขาดความรูCและทักษะในการปฏิบัติหนCาท่ีและยังตCองการฝmกอบรม ระบุวSา
ตCองการเขCาอบรมในหลักสูตรของกรมสSงเสริมการปกครองสSวนทCองถ่ิน ความรูC ๓ อันดับแรกท่ี

                                         

  ๔ ณรงค#ศักดิ์ สุธรรมดี, "การประเมินผลการเพ่ิมสมรรถนะองค#การผSานระบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย# กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ", รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 
๒๕๕๓), หนCา ๖๔-๖๙. 



 ๒๓๖

บุคลากรสSวนใหญSตCองการ คือ ความรูCเก่ียวกับระบบราชการ/กฎหมาย/ทักษะในการปฏิบัติหนCาท่ีของ
องค#กรปกครองสSวนทCองถ่ิน และถัดมาคือหัวขCอเก่ียวกับคอมพิวเตอร#/ระบบสารสนเทศ และอันท่ีสาม
คือความรูCท่ีเก่ียวขCองกับสายงานท่ีปฏิบัติหนCาท่ีอยูS สSวนปeญหาอุปสรรคท่ีพบในการฝmกอบรมคือ 
ปeญหาท่ีมาจากหลักสูตรและสถาบันท่ีเปoดอบรม มีหลักสูตรไมSเพียงพอและหนSวยงานท่ีใหCการ
ฝmกอบรมไมSหลากหลาย ปeญหาท่ีมาจากองค#กรปกครองสSวนทCองถ่ินเอง คือ การท่ีผูCบริหารขาด
วิสัยทัศน#และเลือกปฏิบัติในการอนุมัติบุคลากรใหCไปฝmกอบรม และปeญหาดCานงานประมาณ ปeญหา
สุดทCายมาจากทัศนคติของบุคลากรสSวนทCองถ่ินเองท่ีขาดความกระตือรือรCน และเห็นวSาการฝmกอบรม
เป1นการปลีกเวลาจากงานประจําเพ่ือไปพักผSอน ทําใหCขาดความต้ังใจและไมSสามารถเรียนรูCไดCอยSางมี
ประสิทธิภาพ๕ 

 ๕.๒.๑.๔ สมรรถนะด�านบริการท่ีดี จากผลการวิจัยพบวSา ใชCวิธีประยุกต#หลักธรรม
สังคหวัตถุ ๔ และเมตตา ในพรหมวิหารเป1นปรัชญาในการทํางาน ปลูกคSานิยมเรื่อง ยิ้มแยCมแจSมใส 
ทักทายเขากSอน อSอนนCอม พรCอมบริการ เบิกบานดCวยมุทิตา การทําประชาคมในหมูSบCาน ใชCนวัตกรรม
ใหมSๆเขCามาชSวย ใชCแบบสอบถามความตCองการการใหCบริการ ปรับปรุงระบบการทํางาน สิ่งแวดลCอม
สถานท่ีทํางานใหCเหมาะสม การประเมิน ศึกษาดูงาน การติดตามผลดําเนินงาน ใชCเทคโนโลยี
สารสนเทศคอมพิวเตอร# ใหCแรงจูงใจ การอบรม การสอนงาน ใหCบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว บริการแบบ
เชิงรุก ซ่ึงแสดงใหCเห็นวSา การบริการท่ีดีนั้นเป1นหนCาท่ีหลักสําคัญของขCาราชการเทศบาล การบริการท่ี
ดีจะเกิดมีไดCนั้น บุคลากรเทศบาลตCองรับผิดชอบรSวมกัน มีการบูรณาการ มีการบริหารมุSงผลสัมฤทธิ์ 
ตCองปลูกจิตสํานึก จิตสาธารณะ มีจิตในการรักงานบริการข้ึนมากSอนเป1นอันดับแรก เพราะงานบริการ
เป1นหัวใจสําคัญของขCาราชการ ตCองมีการอบรมและติดตามประเมินผล ซ่ึงสอดคลCองกับผลการวิจัย
ของ ศิริรัตน"    คลังเย็น๖ ไดCวิจัยเรื่อง "การบริหารงานสูSความเป1นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของ
องค#กรปกครองสSวนทCองถ่ิน" ผลการวิจัยพบวSา รูปแบบการบริหารงานสูSความเป1นเลิศตามหลักพุทธ
ธรรมาภิบาลขององค#กรปกครองสSวนทCองถ่ิน จะเกิดข้ึนไดCนั้นจําเป1นจะตCองมีปeจจัยในการบริหารสูS
ความเป1นเลิศ ไดCแกS ๑.การใหCบริการ ๒. การทํางานใหCมีลักษณะเชิงบูรณาการ ๓. ความรับผิดชอบ
รSวมกัน ๔. การใหCความสําคัญกับวัฒนธรรมองค#กร ๕. ผลลัพธ#ท่ีไดCจากการบริหารการดําเนินงาน     
๖.การบริหารมุSงผลสัมฤทธิ์ ๗.กระบวนการทํางานกฎเกณฑ# กติกา มีความเปoดเผยตรงไปตรงมา  

๕.๒.๑.๕ สมรรถนะด�านการทํางานเป4นทีม จากผลการวิจัยพบวSา ใชCวิธีการสลับ
งาน การเปลี่ยนงาน การหมุนเวียนงาน การแลกเปลี่ยนขCอคิดเห็นกัน การทําพอร#ตรีโอ คือรายงาน
ประจําตัว ใชCวิธีการใหCรางวัลแกSทีมท่ีมีผลงานดีเดSน ทีมก็ใหCรางวัลแกSสมาชิกดีเดSนในกลุSม             
ใชCการประเมินของสมาชิกในกลุSม การใหCแรงจูงใจ ใชCวิธีการอบรมแบบวอคแรลลี่ (Walk really)      
ใชCการศึกษาดูงาน ใชCการจัดกิจกรรมสัมพันธ#กลุSม ใชCวิธีการมอบหมายงาน การแบSงงานทําตามความ
ถนัด ใชCวิธีการบูรณาการ ใชCการฝmกอบรม ใชCวิธีการฟeงบรรยาย การสอนงาน การสาธิต การระดม
                                         

  
๕
 พลอย สืบวิเศษ. การศึกษาความตCองการในการพัฒนาบุคลากรทCองถ่ินขององค#กรปกครองทCองถ่ิน

ไทย. วารสารรัฐประศาสนศาสตร". ปvท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒  กรกฎาคม - ธันวาคม (๒๕๕๒) : ๑๑๗-๑๕๗. 
 ๖ ศิริรัตน# คลังเย็น, "การบริหารงานสูSความเป1นเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค#กรปกครองสSวน
ทCองถ่ิน", วิทยานิพนธ"พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร#, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 ๒๓๗

ความคิดเห็น ใชCหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต# ซ่ึงแสดงใหCเห็นวSา การทํางานเป1นทีมจะประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค#นั้น บุคลากรในทีมตCองมีพฤติกรรมท่ีสามารถรSวมงานกับผูCอ่ืนไดC มีจิต
วิญญาณของการทํางานเป1นทีม มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรและทีมงาน การพัฒนาการ
จัดการความรูC ซ่ึงสอดคลCองกับแนวคิดของ ซ่ึงสอดคลCองกับผลการวิจัยของนิมิตร โสชารี ไดCวิจัยเรื่อง 
"รูปแบบการพัฒนาองค#กรแหSงการเรียนรูCของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" 
ผลการวิจัยพบวSา ปeจจัยท่ีมีผลตSอการพัฒนาองค#กรแหSงการเรียนรูCของเทศบาลตําบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดCแกS ๑.บรรยากาศ และวัฒนธรรมองค#กร ๒.การจูงใจ ๓.ภาวะผูCนํา          
การเปลี่ยนแปลง ๔.ความสามารถของบุคลากรและทีมงาน ๕.การจัดการความรูC ๖.การบริหาร โดย
รูปแบบการพัฒนาองค#กรแหSงการเรียนรูCของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบดCวย การพัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมองค#กร และการพัฒนาภาวะผูCนําการเปลี่ยนแปลง 
ซ่ึงท้ังสองประการมุSงเนCนการสSงเสริมและผลักดันไปสูSองค#กรแหSงการเรียนรูCใหCประสบความสําเร็จ    
โดยจะตCองกระทําผSานการพัฒนาทางการบริหาร การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและทีมงาน     
การพัฒนาการจัดการความรูC และการพัฒนาการจูงใจ๗ 

 ๕.๒.๑.๖ สมรรถนะหลักเทศบาลด�านอ่ืนท่ีมีความสําคัญและมีความจําเป4นอย)าง
ย่ิง ในภาวการณ"ป;จจุบัน จากการวิจัยพบวSา มีจํานวน ๒๒ สมรรถนะดังนี้ ๑.สมรรถนะดCานการ
สื่อสารภาษาตSางประเทศ ๒.สมรรถนะดCานการคิดวิเคราะห#แบบองค#รวม ๓.สมรรถนะดCานการสรCาง
นวัตกรรม ๔.สมรรถนะดCานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕.สมรรถนะดCานทักษะความชํานาญ ๖.สมรรถนะ
ดCานการเรียนรูCและใชCเทคโนโลยีสมัยใหมS ๗.สมรรถนะดCานจิตอาสา ๘.สมรรถนะดCานเนตเวิร#กและ
ระบบอินเตอร#เน็ต ๙.สมรรถนะดCานกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ๑๐.สมรรถนะดCานการเป1นบุคคลแหSง
การเรียนรูC ๑๑.สมรรถนะดCานการเรียนรูCระบบงาน ๑๒.สมรรถนะดCานการติดตามขCอมูลขSาวสารใหCทัน
ตSอเหตุการณ# ๑๓.สมรรถนะทักษะการคิดเชิงบวก ๑๔.สมรรถนะทักษะการเป1นผูCนํา ๑๕.สมรรถนะ
ดCานการยอมรับความเปลี่ยนแปลง ๑๖.สมรรถนะดCานทักษะการควCาควCาขCอมูล ๑๗.สมรรถนะดCาน
การทํางานหลายอยSางในคราวเดียว ๑๘.สมรรถนะดCานความคิดริเริ่มสรCางสรรค# ๒๐.สมรรถนะดCาน
บุคลิกภาพ ๒๑.สมรรถนะดCานการมีจิตสํานึกในหนCาท่ี ๒๒.สมรรถนะการประยุกต#หลักพุทธธรรมใน
การทํางาน ซ่ึงแสดงใหCเห็นวSา สมรรถนะหลักในการทํางานของแตSละองค#กรนั้นยSอมตCองมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ตามสภาพเหตุการณ#ตSางๆของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซ่ึงสมรรถนะ
หลักท่ีกําหนดไวCเม่ือหลายปvกSอน อาจจะใชCไมSไดCในปeจจุบัน หรืออาจจะมีการเพ่ิมเติมข้ึนใหมS เพ่ือใหC
องค#กรพัฒนาใหCเทSาทันกับสถานการณ# สอดคลCองกับผลงานวิจัยของเสน)ห" จุ�ยโต๘ ไดCวิจัยเรื่อง    
“การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค#กรปกครองสSวนทCองถ่ิน” ผลการวิจัยพบวSา ตCนแบบสมรรถนะ
หลักของเทศบาลมี ๖ ประการ ๑) จิตสํานึกบริการ ๒) คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบตSอ

                                         

  
๗
 นิมิตร โสชารี. รูปแบบการพัฒนาองค#กรแหSงการเรียนรูCของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ. วารสารสังคมศาสตร"ปริทรรศน". ปvท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒  พฤษภาคม - สิงหาคม (๒๕๕๙) : ๒๗-๒๘. 
  ๘ เสนSห# จุCยโต, “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค#กรปกครองสSวนทCองถ่ิน”, รายงานวิจัย, 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓), หนCา ๒๒๐. 



 ๒๓๘

สSวนรวม ๓) การทํางานเป1นทีม ๔) การคิดนอกกรอบ/ริเริ่ม ๕) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ    
๖) การจัดการความขัดแยCงในชุมชน  

 
๕.๒.๒ วัตถุประสงค"ข�อท่ี ๒ องค"ประกอบพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรเทศบาล  
ผลการวิจัยพบวSามีพุทธธรรมท่ีสามารถนําไปประยุกต#ใชCในการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรเทศบาลไดC คือ  กรรมฐาน ๒ สิกขา ๓ มหาสติปeฎฐาน ๔ ภาวนา ๔ พละ ๕ ปธาน ๔       
อิทธิบาท ๔ สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ อริยสัจ ๔ ศีล ๕ มรรค ๘ สัปปุริสธรรม ๗ ฆราวาสธรรม ๔ 
หิริ โอตตัปปะ สาราณียธรรม ๖ อปริหานิยธรรม ๗ หลักกาลามสูตร ความอดทน ความกตัญuู 
  องค#ประกอบพุทธธรรมเหลSานี้ท้ังหมดท่ีกลSาวมาสามารถนําไปใชCในการพัฒนาสมรรถนะ
ท้ัง ๕ ดCานของบุคลากรเทศบาล คือ (๑)หลักภาวนา ๔ (กายภาวนา), หลักอิทธิบาท ๔ หลักพละ ๕ ใชC
พัฒนาสมรรถนะดCานการมุSงผลสัมฤทธิ์ (๒) หลักภาวนา ๔ (ศีลภาวนา) หลักศีล ๕ หลักอริยสัจ ๔ หลัก
หิริ โอตตัปปะ ใชCพัฒนาสมรรถนะดCานการยึดม่ันความถูกตCองชอบธรรมและจริยธรรม (๓) หลัก
ภาวนา ๔ (ปeญญาภาวนา) หลักสิกขา ๓ หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักมรรค ๘ หลักกาลามสูตร ใชCพัฒนา
สมรรถนะดCานความเขCาใจในองค#กรและระบบงาน (๔) หลักภาวนา ๔ (จิตตภาวนา) หลักกรรมฐาน ๒ 
หลักมหาสติปeฎฐาน ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักปธาน ๔ หลักฆราวาสธรรม ๔ ความ
อดทน ความกตัญuู ใชCพัฒนาสมรรถนะดCานบริการเป1นเลิศ (๕) หลักภาวนา ๔ (ปeญญาภาวนา) 
หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักอปริหานิยธรรม ๗ หลักสาราณียธรรม ๖ ใชCพัฒนาสมรรถนะดCานการทํางาน
เป1นทีม  
  องค#ประกอบพุทธธรรมดังกลSาวนี้ผูC มีสSวนเก่ียวขCองท้ังผูCบริหาร ผูCนํา หัวหนCางาน 
เจCาหนCาท่ีหนSวยงานไดCสSงเสริมสนับสนุนใหCไดCศึกษา ไดCนําถอดความ และนําไปบูรณาการสอดแทรกลง
ในปรัชญา วิสัยทัศน#องค#กร นโยบาย โครงการ กิจกรรมหลักสูตรการอบรม การศึกษา ทุกๆข้ันตอน
กระบวนการทํางาน ใสSไวCในอุดมคติการทํางานก็เชื่อวSาจะทําใหCเกิดผลดี เกิดการเพ่ิมพูนสมรรถนะการ
ทํางานของบุคลากรเทศบาลไดC ซ่ึงแสดงใหCเห็นวSา การประยุกต#หลักพุทธธรรมเขCาไปในการดําเนินชีวิต 
ในการทํางานสามารถทําใหCบุคลากรเทศบาลปฏิบัติงานไดCอยSางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป1นท่ีนSา
พอใจไดCอยSางแทCจริง ซ่ึงหลักพุทธธรรมหลายหมวดสามารถนํามาสอดแทรกไดCในทุกกระบวนการของการ
ทํางาน ต้ังแตSระดับนโยบาย วิสัยทัศน# ปรัชญาการทํางานองค#กร โครงการ หลักสูตร กิจกรรมตSางๆ 
โดยเฉพาะอยSางยิ่งหลักภาวนา ๔ มีเนื้อหาครอบคลุมหลายมิติ ซ่ึงสอดคลCองกับผลการวิจัยของ       
พระครูโกศลวชิรกิจ ไดCวิจัยเรื่อง "กลยุทธ#การพัฒนาทรัพยากรมนุษย#เชิงพุทธขององค#กรปกครองสSวน
ทCองถ่ินในจังหวัดกําแพงเพชร" ผลการวิจัยพบวSา กลยุทธ#การพัฒนาทรัพยากรมนุษย#เชิงพุทธมี        
๕ กลยุทธ# คือ ๑)การปฐมนิเทศเชิงพุทธ มีกิจกรรมการแนะนํานCองกSอนทํา (The Worker Care) 
บุคคลาภิบาลและเขCาวัดขัดใจ ๒)การฝmกอบรมเชิงพุทธ มีกิจกรรมพุทธมามกะ และการปฏิบัติธรรม
สัญจร ๓)การสSงเสริมดCานวิชาการเชิงพุทธ มีการจัดต้ังคลินิก ใหCคําปรึกษาเชิงพุทธบูรณาการ การจัด
บอร#ดธรรมะนSารูC และเครือขSายความรูCทางสังคม (Social Knowledge Network : SKN),            
๔)การศึกษาดูงานเชิงพุทธ มีกิจกรรมพุทธจาริก นบพระสัญจร และพุทธภูมิออนทัวร# และ             
๕) การสSงเสริมการศึกษาตSอเชิงพุทธ มีกิจกรรมการการธรรมะศึกษาซันเดย# ศึกษาหลักพุทธธรรม



 ๒๓๙

บูรณาการกับศาสตร#สมัยใหมS และการเรียนธรรมะออนไลน# (E-Leanning) สSวนพุทธธรรมนํามา
พัฒนาทรัพยากรมนุษย# ไดCแกS หลักภาวนา ๔ คือ ๑)กายภาวนา การรักษาสุขภาพรSางกายใหCแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยอันไมSพึงประสงค# ๒) สีลภาวนา มีความประพฤติเรียบรCอย อยูSรSวมกันกับผูCอ่ืนไดC
ดCวยดี ๓)จิตตภาวนา การมีสุขภาพจิตดี มีจิตสาธารณะ มองโลกในแงSดี มีความอดทน อดกลั้น และ 
๔)ปeญญาภาวนา มีความใฝrรูCใฝrเรียน เขCาใจทุกอยSางตามความเป1นจริง๙ 
 
 ๕.๒.๓ วิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน"ตามหลักพุทธ
ธรรม 
 ผลการวิจัยพบวSา วิธีการพัฒนาสมรรถนะหลัก ๕ ดCานดCวยหลักภาวนา ๔ โดยภาพรวม
ท้ังหมดคือ การสSงเสริมมีสมรรถภาพ สุขภาพรSางกายใหCดี ใหCออกกําลังกาย เลSนกีฬา ทําบัตรสุขภาพ       
จัดตารางตรวจสุขภาพประจําปv ใชCวิธีการปรับปรุงพัฒนาระบบ สิ่งแวดลCอมกายภาพในท่ีทํางาน ใชCวิธี
แนะนํากัน ใชCวิธีการฟeงบรรยาย กําหนดใหCมีตัวชี้วัดความประพฤติ จัดใหCมีหCองสมุด แหลSงศึกษา
เรียนรูC เรื่ องธรรมะ และระเบียบกฎหมายในหนCาท่ี ใชCวิธีการใหCแรงจูงใจ ใหCรางวัลตSางๆ                
ใชCการปฏิญาณ การประเมินเพ่ือเป1นสSวนหนึ่งของการเลื่อนข้ัน ตําแหนSง โบนัส ใชCวิธีใหCมีกิจกรรมกลุSม
สัมพันธ# จัดใหCมีหCองเรียนธรรมศึกษาตรี โท เอก ใชCวิธีการโดยใหCผูCบริหารเป1นแบบอยSางทําใหCดูอยูSใหC
เห็น ใชCวิธีการสอนงาน ใชCเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพรSขCอมูลความรูCแกSกันและกัน ใชCวิธีการพัฒนา
เว็บไซต#ใหCมีเนื้อหาสารประโยชน#ความรูC จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ใชCการทําสมาธิปฏิบัติธรรม    
ใชCวิธีการบวชเนกขัมมะจารี สวดมนต# ถือศีล ๘  จัดใหCมีการปฏิบัติธรรมประจําสัปดาห# ประจําเดือน 
ใชCการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใชCวิธีการสรCางแรงบันดาลใจ ใชCวิธีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูC จัดใหCมี
แหลSงขCอมูลปeญญา ใชCวิธีการอบรมศึกษาดูงาน ใชCการประเมินผลงาน ติดตามผลงาน ใชCวิธีการรับฟeง
ความคิดเห็นการใชCบริการ ใชCวิธีการคือนําการบริหารจัดการแบบเอกชนมาใชC ซ่ึงแสดงใหCเห็นวSา
วิธีการพัฒนาสมรรถนะนั้นมีหลากหลายวิธีการ แตSมีวัตถุประสงค#ท่ีอันเดียวกันคือมุSงพัฒนากาย     
มุSงพัฒนาศีล มุSงพัฒนาจิต มุSงพัฒนาปeญญา ซ่ึงสอดคลCองกับผลการวิจัยของสายรุ�ง บุบผาพันธ"๑๐     
ไดCวิจัยเรื่อง "การพัฒนาทุนมนุษย#ตามหลักพุทธธรรมขององค#การบริหารสSวนจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลSาง เพ่ือรองรับการเขCาสูSประชาคมอาเซียน" ผลการวิจัยพบวSาการพัฒนาทุนมนุษย#ตามแนวคิด
ของ ลีโอนาร#ด แนดเลอร# (Leonard Nadler) ไดCแกS การฝmกอบรม (Training) การศึกษา 
(Education) และการพัฒนา (Development) ซ่ึงเป1นการพัฒนาท่ีเพ่ิมพูนความรูC (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Capacities) ตลอดจนทัศนคติ (Attitude) รูปแบบในการพัฒนาทุน
มนุษย# นําหลักภาวนา ๔ มาพัฒนาประกอบดCวย ๑) กายภาวนา พัฒนากาย ๒) ศีลภาวนา พัฒนาศีล 
๓) จิตภาวนา พัฒนาจิตใจ และ ๔) ปeญญาภาวนา พัฒนาปeญญา บูรณาการเขCากับการพัฒนาทุน

                                         

  
๙
 พระครูโกศลวชิรกิจ. กลยุทธ#การพัฒนาทรัพยากรมนุษย#เชิงพุทธขององค#กรปกครองสSวนทCองถ่ินใน

จังหวัดกําแพงเพชร. วารสารสังคมศาสตร"ปริทรรศน". ปvท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑  มกราคม - เมษายน (๒๕๕๙) : ๕๗-๕๘. 
๑๐ สายรุCง บุบผาพันธ#, "การพัฒนาทุนมนุษย#ตามหลักพุทธธรรมขององค#การบริหารสSวนจังหวัด

ภาคเหนือตอนลSาง เพ่ือรองรับการเขCาสูSประชาคมอาเซียน", วิทยานิพนธ" พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต                      
สาขารัฐประศาสนศาสตร#, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 ๒๔๐

มนุษย#ตามแนวคิดของ ลีโอนาร#ด แนดเลอร# (Leonard Nadler) ประกอบดCวย ๓ รูปแบบ คือ       
๑. ด�านการฝDกอบรม เพ่ือเป1นการปรับทัศนคติเสริมสรCางอัตลักษณ# มีแนวทางการปฏิบัติคือ         
๑) สSงเสริมการฝmกอบรมและจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรูCในการปฏิบัติงานกับหนSวยงานอ่ืน        
๒) สSงเสริมการฝmกอบรมทักษะการใชCกฎหมายอยSางถูกตCอง ๓) สSงเสริมโครงการฝmกอบรมขCาราชการท่ี
ดี และเสริมสรCางทัศนคติท่ีจําเป1น ๔) สSงเสริมโครงการฝmกอบรมทักษะสูSอาเซียน สSงเสริมความ
ตระหนักรูCเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ๒. ด�านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสูSความเป1นมืออาชีพ       
มีแนวทางปฏิบัติ ๑) สSงเสริมการศึกษาเก่ียวกับบริบทนานาชาติ ไดCแกS การเสริมสรCางความรูCเก่ียวกับ 
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ๒) สSงเสริมการศึกษาดCานกฎหมาย และโครงการ
เสริมสรCางธรรมาภิบาล ๓) เสริมสรCางความรูC เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเสริมสรCางมาตรฐาน
เดียวกัน ๔) สSงเสริมการศึกษาของบุคลากร และเสริมสรCางความชํานาญในอาชีพอยSางตSอเนื่อง                  
๓. ด�านการพัฒนา เพ่ือพัฒนาทักษะกCาวสูSสากล มีแนวทางปฏิบัติไดCแกS ๑) สSงเสริมการพัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงานใหCสอดคลCองกับการเปลี่ยนแปลง ๒) สSงเสริมการพัฒนาทักษะการใชCกฎหมายอยSาง
ถูกตCอง และการพัฒนาทักษะภาวะผูCนําในทุกระดับ ๓) สSงเสริมโครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล 
เสริมสรCางทักษะทางจิตใหCมีสมาธิในการปฏิบัติงาน ๔) สSงเสริมการพัฒนาทักษะดCานภาษา และการใชC
เทคโนโลยี เม่ือพิจารณาเป1นรายดCานมีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
   ๕.๒.๓.๑ ด�านการมุ)งผลสัมฤทธิ์ตามหลักพุทธธรรม เนCนสSงเสริมพัฒนากายภาวนา 
โดยปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลCอม ระบบการทํางาน สSงเสริมบุคลากรใหCมีสุขภาพท่ีดี ประยุกต#หลัก
อิทธิบาท ๔ หลักพละ ๕  ในการพัฒนาสมรรถนะใหCเขCมแข็งมากยิ่งข้ึน หลักวิธีการดังกลSาวมานี้เป1น
วิธีการดูแลใสSใจใหCความสําคัญเก่ียวกับกายภาพบุคคล รวมถึงสิ่งแวดลCอมองค#กรท้ังหมด การจะทําใหC
บุคคลมีสมรรถนะท่ีดีก็ตCองมีรSางกายท่ีดี ตCองมีสภาพแวดลCอมการทํางานท่ีดีดCวย และท่ีสําคัญการนํา
หลักธรรมประยุกต#ใชCในชีวิตเป1นสิ่งสําคัญ หลักวิธีการดังกลSาวมานี้เป1นวิธีการดูแลใสSใจใหCความสําคัญ
เก่ียวกับกายภาพบุคคล รวมถึงสิ่งแวดลCอมองค#กรท้ังหมด การจะทําใหCบุคคลมีสมรรถนะท่ีดีก็ตCองมี
รSางกายท่ีดี ตCองมีสภาพแวดลCอมการทํางานท่ีดีดCวย และท่ีสําคัญการนําหลักธรรมประยุกต#ใชCในชีวิต
เป1นสิ่งสําคัญยิ่งยวดประการหนึ่ง หากสุขภาพรSางกายดี สภาพแวดลCอมท่ีทํางานดีสะดวกสบาย       
แตSบุคลากรไมSมีศีล ๕ ก็อาจจะทําใหCชีวิตไดCรับความลําบากเพราะการละเมิดศีลไดCเชSนกัน ซ่ึงแสดงใหC
เห็นวSา การสSงเสริมพัฒนาปรับปรุงระบบ สิ่งแวดลCอมในองค#กร และการดูแลรักษาสมรรถภาพ 
สุขภาพใหCดีเป1นสิ่งสําคัญ เพราะบุคคลจะสามารถมีสมรรถนะท่ีดี การทํางานท่ีดีจะเกิดข้ึนมาไดCก็ตCอง
ข้ึนอยูSกับสุขภาพรSางกาย ระบบ สิ่งแวดลCอมขององค#กรเป1นเรื่องสําคัญ สิ่งแวดลCอมองค#กรเป1นปeจจัย
สมรรถนะท่ีมีผลตSอการดําเนินงานของบุคลากรเทศบาล ซ่ึงสอดคลCองกับผลการวิจัยของศิริเทพ วีระ
ภัทรกุล๑๑ ไดCวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะท่ีมีผลตSอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลใน
จังหวัดบุรีรัมย#" ผลการวิจัยพบวSา ปeจจัยสมรรถนะท่ีมีผลตSอการดําเนินงานของเทศบาลไดCแกS ๑.ดCาน

                                         

  ๑๑ ศิริเทพ วีระภัทรกุล, "รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะท่ีมีผลตSอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลใน
จังหวัดบุรีรัมย#", วิทยานิพนธ"รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร#, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, ๒๕๕๘). 



 ๒๔๑

คุณลักษณะของบุคลากร ๒.ดCานพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร ๓.ดCานการจัดการสาธารณะ      
๔.ดCานการบริหารบCานเมืองท่ีดี ๕.ดCานสื่อสารสาธารณะ และ ๕.ดCานสภาพแวดลCอมของเทศบาล 
  ๕.๑.๓.๒ ด�านการยึดม่ันความถูกต�องชอบธรรมและจริยธรรม ตามหลักพุทธธรรม 
เนCนสSงเสริมพัฒนาดCานศีลภาวนา สSงเสริมใหCมีความซ่ือสัตย#สุจริต มีมโนธรรม มีหิริ โอตตัปปะ รักษา
ศีล ๕ ประพฤติตามระเบียบ คําสั่ง จรรยาบรรณของขCาราชการ มีเกณฑ#ชี้วัดดCานจริยธรรม พัฒนา
ความรูCทางพระพุทธศาสนาดCวยการสSงเสริมใหCเขCาวัด ฝmกอบรมปฏิบัติกรรมฐาน ฝmกสมาธิ ฟeงธรรม
บรรยาย พัฒนาปรับปรุงระเบียบ คําสั่ง กฎเกณฑ#การทํางานองค#กร แจCงระเบียบราชการท่ีออกมา
ใหมSลSาสุด มีการปฏิญาณตน ใชCหลักธรรมาภิบาล สรCางแรงจูงใจดCวยการยกยSอง ใหCรางวัล วิธีการ
ดังกลSาวมานี้เป1นการกระตุCนใหCบุคลากรเทศบาลไดCเกิดการพัฒนาตนเองตามเง่ือนไข กฎเกณฑ#
หนSวยงาน เกิดการต่ืนตัวท่ีตCองพัฒนาสมรรถนะตนเองโดยอัตโนมัติ เพราะถCาไมSพัฒนาตนเองก็จะไมS
ผSานการประเมินตามเกณฑ#ชี้วัด หรือการใหCแรงจูงใจก็เป1นการกระตุCนบุคลากรไดCความกระตือรือรCน
ในการพัฒนาสมรรถนะตนเอง วิธีการดังกลSาวมานี้เป1นการกระตุCนใหCบุคลากรเทศบาลไดCเกิดการ
พัฒนาตนเองตามเง่ือนไข กฎเกณฑ#หนSวยงาน เกิดการต่ืนตัวท่ีตCองพัฒนาตนเองโดยอัตโนมัติ เพราะ
ถCาไมSพัฒนาตนเองก็จะไมSผSานการประเมินตามเกณฑ#ชี้วัดบCาง หรือการใหCแรงจูงใจก็เป1นการกระตุCน
บุคลากรไดCความกระตือรือรCนในการพัฒนาสมรรถนะตนเอง ซ่ึงแสดงใหCเห็นวSา การพัฒนาดCานศีล
ภาวนาเป1นเรื่องสําคัญมากในเรื่องเก่ียวกับระเบียบ คําสั่ง รวมถึงพฤติกรรม เพราะสิ่งเหลSานี้เป1น
พ้ืนฐานของการดําเนินชีวิตท่ีจะทําใหCอยูSรSวมกันอยSางมีความสุขในองค#การเทศบาลไดC ซ่ึงสอดคลCองกับ
ผลการวิจัยของพระครูนิวิฐศีลขันธ" (ณรงค" ฐิตวฑฺฒโน)๑๒ ไดCวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย#
ตามหลักพุทธธรรมในองค#กรปกครองสSวนทCองถ่ิน" ผลการวิจัยพบวSา รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย#ใน
องค#กรปกครองสSวนทCองถ่ินดCานศีล จะเนCนไปท่ีการประพฤติดี ประพฤติชอบ ถูกตCองตามกฎ ระเบียบ 
ตามทSวงทํานองคลองธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามท้ังทางกาย ทางวาจา ไมSเป1นการ
ทําใหCผูC อ่ืนเดือดรCอน ไมS ทําใหCตนเองเดือดรCอน โดยเนCนพัฒนาตามหลักศีล ๕ โดยในขCอท่ี                
๑ ปาณาติปาตา เวรมณี งดเวCนจากการเบียดเบียน การมุSงรCายทําลายกัน ขCอท่ี ๒ อทินนาทานา 
เวรมณี คือ การเคารพในทรัพย#สินหรือทรัพยากรของผูC อ่ืน ขCอท่ี ๓ กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี        
การเคารพในคูSครองของผูCอ่ืน ขCอท่ี ๔ มุสาวาทา เวรมณี จะตCองไมSพูดปด ไมSพูดคําหยาบ ไมSพูด
สSอเสียด และไมSพูดเพCอเจCอ และสุดทCายขCอท่ี ๕ สุราเมรยะ มัชชะ ปมาทัฏฐานา เวรมณี คือ การจะ
ประพฤติปฏิบัติกิจการงานใดก็ตาม ขอใหCทําดCวยความมีสติ ไมSประมาท เลินเลSอ   
  ๕.๑.๓.๓ ด�านความเข�าใจในองค"กรและระบบงานตามหลักพุทธธรรม เนCน
สSงเสริมพัฒนาดCานปeญญาภาวนา เพ่ิมพูนความรูC ความเขCาใจ ทักษะ ความเชี่ยวชาญดCวยการศึกษา 
อบรม สรCางแรงจูงใจใหCบุคลากรรักการเรียนรูC จัดทําองค#ความรูCหนSวยงานใหCเป1นระบบ ทําใหCเป1น
องค#กรแหSงการเรียนรูCตลอดเวลา เปoดใหCบุคลากรมีสSวนรSวม รับฟeงผลของการใหCบริการจากเพ่ือน
รSวมงาน จากผูCบังคับบัญชา จากประชาชน ปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานเทศบาล นํารูปแบบการ

                                         

  ๑๒ พระครูนิวิฐศีลขันธ# (ณรงค# ฐิตวฑฺฒโน), "รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย#ตามหลักพุทธธรรมในองค#กร
ปกครองสSวนทCองถ่ิน", วิทยานิพนธ"พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร#, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 ๒๔๒

ดําเนินงานของเอกชนมาประยุกต#ใชC ประยุกต#หลักสิกขา ๓ หลักสัปปุริสธรรม ๗ หลักมรรค ๘ หลัก
กาลามสูตรในการพัฒนาสมรรถนะ วิธีการดังกลSาวนี้เป1นหนทางท่ีจะทําใหCเกิดการพัฒนาสมรรถนะ
ทางดCานปeญญาภาวนา ตCองใชCวิธีการใหCบุคลากรมีคุณสมบัติแหSงนักปราชญ# คือตCองปลูกฝeงใหCเป1น
บุคคลแหSงการเรียนรูC กระหายในความรูCอยูSตลอดเวลา และตCองสรCางองค#การเทศบาลใหCเป1นองค#กร
แหSงการเรียนรูCดCวยซ่ึงจะกSอใหCเกิดบุคลากรท่ีมีสมรรถนะมีความสามารถ และทําใหCองค#กรมีความ
เจริญกCาวหนCา ซ่ึงสอดคลCองกับผลการวิจัยของ สุทธิพร สายทอง๑๓ ท่ีไดCวิจัยเรื่อง "การจัดการความรูC
เชิงพุทธสูSการพัฒนาองค#กรปกครองสSวนทCองถ่ินในภาคเหนือตอนบน" ผลการวิจัยพบวSา การจัดการ
ความรูCในองค#การจําเป1นอยSางยิ่งในการพัฒนาบุคลากร ใหCเขCารับการอบรม ศึกษาดูงาน ท้ังในประเทศ
และตSางประเทศ เพ่ือนําความรูC หรือประสบการณ#มาพัฒนาองค#กร 
  ๕.๑.๓.๔ ด�านบริการเป4นเลิศตามหลักพุทธธรรม เนCนสSงเสริมพัฒนาดCานจิตต
ภาวนา ปลูกฝeงใหCมีจิตวิญญาณพระโพธิสัตว# มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึก มีอุดมคติ มีปรัชญาในการ
ทํางาน ใหCบริการเสมอภาคเทSาเทียมกัน ปราศจากอคติลําเอียง สSงเสริมใหCแรงจูงใจ จะทําใหCเกิดความ
กระตือรือรCน สSงเสริมใหCปฏิบัติธรรม นําหลักกรรมฐาน ๒ หลักมหาสติปeฎฐาน ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ 
หลักพรหมวิหาร ๔ หลักปธาน ๔ และความอดทนประยุกต#ใชCในการพัฒนาสมรรถนะ พัฒนาความรูC
ดCานพระพุทธศาสนา จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สมาทานศีล ฟeงธรรมบรรยาย สSงเสริมใหC
เขCาวัดฟeงธรรม ฝmกทําสมาธิ ปฏิบัติธรรม สวดมนต# จัดใหCมีชSวงเวลาการปฏิบัติธรรมทุกวันในสถานท่ี
ทํางาน วิธีการดังกลSาวมานี้จะทําใหCเกิดการพัฒนาสมรรถนะดCานทางดCานจิตใจ เป1นการสSงเสริมใหCมี
จิตสาธารณะเพ่ิมมากยิ่งข้ึน จะสSงผลตSอการใหCบริการเป1นเลิศ วิธีการดังกลSาวมานี้จะทําใหCเกิดการ
พัฒนาทางดCานจิตใจ สรCางแรงจูงใจก็จะทําใหCเกิดความกระตือรือรCน เกิดกําลังใจ สภาพแวดลCอมท่ีดี 
มีเพ่ือนมีหัวหนCา ผูCบริหารเป1นแบบอยSางทําใหCเห็น ก็จะทําใหCเกิดการพัฒนาดCานนี้ไดCเชSนกัน ซ่ึงแสดง
ใหCเห็นวSา การพัฒนาสมรรถนะดCานจิตตภาวนานี้เป1นเรื่องท่ีสําคัญมาก แมCจะมีหลากหลายวิธีการ แตS
วิธีการท่ีสําคัญมากท่ีสุดซ่ึงมีผลตSอจิตใจ ตSอการควบคุมอารมณ#ตนเอง มีผลตSอการปฏิสัมพันธ#ในการ
ทํางานรSวมกันคนอ่ืนๆ ก็คือการฝmกทําสมาธิโดยเฉพาะอยSางยิ่งการใชCหลักมหาสติปeฎฐาน ๔ มามีสSวน
สนับสนุน ดังนั้นการจะพัฒนาบุคลากรใหCมีสมรรถนะสูงไดCนั้น บุคลากรตCองมีการฝmกฝนทางจิตต
ภาวนา ซ่ึงมีอานิสงส#มากมาย กSอใหCเกิดสมาธิ จิตใจนิ่งเยือกเย็น เกิดความรอบคอบ เกิดสติปeญญาทํา
ใหCทํางานอยSางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลCองกับผลการวิจัยของพระครูนิวิฐศีลขันธ" 
(ณรงค" ฐิตวฑฺฒโน)๑๔ ท่ีวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย#ตามหลักพุทธธรรมในองค#กรปกครอง
สSวนทCองถ่ิน" ผลการวิจัยพบวSา การพัฒนาทุนมนุษย#ในองค#กรปกครองสSวนทCองถ่ินดCานสมาธิ ถือเป1น
การฝmกฝนพัฒนาจิตใจเพ่ือสSงผลไปสูSการพัฒนาดCานศีลและปeญญา โดยฝmกใหCสามารถบังคับจิตใจของ
ตนไวCไดCในสภาพท่ีจะใชCมันใหCเป1นประโยชน#หรือใหCเกิดประโยชน#มากท่ีสุดตามท่ีตนตCองการ บังคับใหC

                                         

 ๑๓ สุทธิพร สายทอง, "การจัดการความรูCเชิงพุทธสูSการพัฒนาองค#กรปกครองสSวนทCองถ่ินในภาคเหนือ
ตอนบน", วิทยานิพนธ"พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร#, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
  ๑๔ พระครูนิวิฐศีลขันธ# (ณรงค# ฐิตวฑฺฒโน), "รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย#ตามหลักพุทธธรรมในองค#กร
ปกครองสSวนทCองถ่ิน", วิทยานิพนธ"พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร#, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 ๒๔๓

อยูSในลักษณะท่ีพรCอมมีสมรรถภาพถึงท่ีสุดในการปฏิบัติหนCาท่ีทางจิต ท้ังนี้ตCองอาศัยความเพียร   
ความพอใจ มีใจจดจSอ รอบคอบ ใครSครวญ และกCาวขCามนิวรณ# ๕ ท้ังกามฉันท# พยาบาท ความหดหูS 
ความฟุ�งซSาน และความลังเลสงสัยเพ่ือยกระดับจิตใจใหCมีคุณภาพสูงข้ึน มีสมรรถภาพมากข้ึน และมี
สุขภาพจิตท่ีดีข้ึน ท้ังนี้สิ่งท่ีเห็นผลชัดท่ีสุดในการพัฒนาทุนมนุษย#ดCานนี้ก็คือการใชCหลักสติปeฏฐาน ๔ 
มามีสSวนสนับสนุน นอกจานั้นยังสอดคลCองกับผลการวิจัยของไพฑูรย"   ใจก�าวหน�า๑๕ ท่ีไดCวิจัยเรื่อง 
“การบริหารเพ่ือการพัฒนาสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบวSา การบริหารเพ่ือการ
พัฒนาสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนามีคุณคSาตSอตนเอง ตSอสังคม องค#กร รวมท้ังตSอประเทศชาติ      
ท่ีภาครัฐหรือผูCนําการบริหารจะนําไปกําหนดเป1นนโยบายเรSงดSวน และการสรCางแผนการปฏิบัติรวมท้ัง
การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการฝmกสมาธิเพ่ือหนSวยราชการ องค#กรทCองถ่ิน และองค#กรอ่ืนๆไดCนําไปปฏิบัติ
ใหCเกิดการพัฒนาคน และเพ่ือการบรรลุเป�าหมายการพัฒนาชาติ การพัฒนาสมาธิจะสามารถลด
ปeญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดCจริง และสรCางคนใหCเป1นมนุษย# ศักยภาพของคนในประเทศจะพัฒนาอะไรก็
ไดC หากคนมีสมาธิท่ีสมบูรณ# 
  ๕.๑.๓.๕ ด�านการทํางานเป4นทีมตามหลักพุทธธรรม คือ เนCนพัฒนาดCานปeญญา
ภาวนา พัฒนาความรูC ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ดCวยการเปoดใหCมีสSวนรSวมจากสมาชิก การระดม
ความคิด การเวียนงาน การสลับกันทํางาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูC การศึกษาดูงาน มีกิจกรรมสัมพันธ#
ในองค#กร อบรมแบบวอคแรลลี่ การประเมินกันในทีม ประยุกต#หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักสาราณียธรรม 
๖ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ใชCพัฒนาสมรรถนะการทํางานเป1นทีม วิธีการเหลSานี้เป1นการสนับสนุน
สSงเสริมบุคลากร ทํางานรSวมกันดCวยความสมัครสมานสามัคคีกัน ใหCเป1นบุคคลใครSในการเรียนรูC
ตลอดเวลา การเรียนรูCก็จะทําใหCเกิดจิตสํานึก มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน มีความเสียสละ อุทิศ
ตนในการทํางาน มุSงประโยชน#สSวนรวม มีความซ่ือสัตย#สุจริตตSอหนCาท่ีการงาน ซ่ึงแสดงใหCเห็นวSาการ
พัฒนาสมรรถนะ ใหCเนCนพัฒนาปeญญาภาวนา โดยสSงเสริมบุคลากรใหCมีคุณสมบัติบัณฑิต ตCองสรCาง
เทศบาลใหCเป1นองค#กรแหSงการเรียนรูC จะทําใหCบุคลากรมีความสามารถทํางานเป1นทีม ใหCบริการแกS
ประชาชนไดCอยSางเต็มท่ี ซ่ึงสอดคลCองกับผลการวิจัยของสิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ๑๖ ไดCวิจัยเรื่อง 
"ความพึงพอใจของประชาชนตSอการใหCบริการของเทศบาลเวียงพางคํา อําเภอแมSสาย จังหวัด
เชียงราย" ผลการวิจัยพบวSาขCาราชการและเจCาหนCาท่ีทCองถ่ิน ๑.ควรปลูกจิตสํานึกใหCบุคลากรใน
ทCองถ่ินทํางานอยSางมีศักด์ิศรี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน มีความเสียสละ อุทิศตนในการทํางาน 
มุSงประโยชน#สSวนรวม และท่ีสําคัญตCองมีความซ่ือสัตย#สุจริตตSอหนCาท่ีการงาน ๒.ควรสSงเสริมสมรรถนะ
การ ทํางานและทักษะการปฏิ บั ติรS วมกับชุมชน ตลอดจนการ เ พ่ิม พูน ทักษะการ เรี ยนรูC
ภาษาตSางประเทศและการฝmกอบรมเพ่ือความกCาวหนCาในวิชาชีพ ๓.ควรนําแนวทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีดีมาเป1นกรอบในการพัฒนาตนเอง ปรับกระบวนทัศน# วัฒนธรรมและคSานิยมแบบใหมSในการ

                                         

๑๕
 ไพฑูรย# ใจกCาวหนCา, “การบริหารเพ่ือการพัฒนาสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา”, วารสาร

สังคมศาสตร"ปริทรรศน", ปvท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม (๒๕๕๗) : ๘๑. 
  ๑๖ สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ, "ความพึงพอใจของประชาชนตSอการใหCบริการของเทศบาลเวียงพางคํา 
อําเภอแมSสาย จังหวัดเชียงราย", รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลCานนาเขตพ้ืนท่ี
เชียงราย, ๒๕๕๓), หนCา ๔๔-๔๗. 



 ๒๔๔

ทํางาน เชSน การเปลี่ยนแปลงการทํางานแบบแยกสSวน เป1นการทํางานแบบเครือขSาย โดยเนCน
กระบวนการมีสSวนรSวมอยSางแทCจริง เป1นตCน 

 
๕.๓ ข�อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ผูCวิจัยมีขCอเสนอแนะซ่ึงจะเป1นประโยชน#ตSอผูCบริหารองค#กรปกครองสSวน
ทCองถ่ิน องค#การเทศบาล ผูCปฏิบัติงานในเทศบาล ประชาชน และนักวิชาการผูCสนใจ 

 
๕.๓.๑  ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. เทศบาลควรจะกําหนดนโยบายพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเทศบาล ออกมาในรูป

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขCอบังคับท่ีตCองปฏิบัติ เพ่ือใหCบุคลากรทุกคนตCองปฏิบัติ ไมSสามารถละเลยไดC
เพ่ือจะเป1นประโยชน#ตSอประชาชนท่ีมารับบริการ   

 ๒. เทศบาลควรจะสนับสนุนสSงเสริมนโยบายพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเชิงจิตพิสัย      
เนCนดCานจิตใจ ปลูกฝeงศีลธรรมและความรูCดCานพุทธศาสนา โดยจะตCองมีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จโดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผล โดยออกมาในลักษณะของระเบียบ คําสั่ง 
กฎหมาย 

 ๓. เทศบาลควรจะมีระเบียบ คําสั่ง สนับสนุนนโยบายเพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีเป1น
เจCาหนCาท่ีชั่วคราว กลุSมคนงาน พนักงานอัตราจCางชั่วคราว กลุSมปฏิบัติงาน ใหCไดCรับโอกาสเพ่ือรับการ
อบรมพัฒนาสมรรถนะ เพ่ิมพูนทักษะมากข้ึน 

 
๕.๓.๒  ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑. เทศบาลควรจะปรับปรุงระบบ โครงสรCาง สภาพแวดลCอมสถานท่ีทํางานใหC

ทันสมัย เหมาะกับสถานการณ# สSงเสริมใหCบุคลากรดูแลสมรรถภาพ สุขภาพ จัดกิจกรรมแขSงขันกีฬา
กันภายในและนอกหนSวยงาน จัดใหCมีสถานท่ี อุปกรณ#ออกกําลังกายใหCครบถCวน และตรวจสุขภาพ
ประจําปv 

 ๒. เทศบาลควรจัดใหCมีการเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก สําหรับพนักงาน             
ซ่ึงบริษัท หนSวยงานเอกชนหลายแหSงดําเนินการทําตSอเนื่องมาหลายปv ทําใหCพนักงานสนใจ          
เกิดความรูCทางดCานศีลธรรม เป1นการปลูกฝeงหลักพุทธธรรมในจิตใจและสSงผลตSอประสิทธิภาพในการ
ทํางานอยSางมาก     

 ๓. เทศบาลควรจัดอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรม ฝmกสมาธิภาวนา
อยSางนCอยปvละ ๓ ครั้ง โดยผูCบริหาร รวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลควรจะเขCารSวมกิจกรรม สSวนในองค#กร
เทศบาล บุคลากรเจCาหนCาทุกคนควรมีการฝmกทําสมาธิ  เจริญจิตตภาวนาวันละ ๑๐ นาที            
กSอนปฏิบัติงาน จะสามารถชSวยใหCเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน มีอานิสงส#ตSอการเรียนรูC สติปeญญา 
สมาธิในการปฏิบัติงาน 

 ๔. เทศบาล และองค#กรปกครองสSวนทCองถ่ินอ่ืนๆ ควรจะนําหลักวิธีการพัฒนา
สมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน#ตามหลักพุทธธรรมไปใชCปฏิบัติงาน 

 



 ๒๔๕

๕.๓.๓ ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต)อไป   
 ๑. ควรทําการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะสSวนในตําแหนSงของบุคลากรองค#

ปกครองสSวนทCองถ่ินโดยการนําหลักพุทธธรรมขCออ่ืนๆ มาประยุกต#ใชC  
 ๒. ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบการพัฒนาสมรรถนะตามแนวพระพุทธศาสนา         

โดยเปลี่ยนขนาดพ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัยใหCกวCาง และขนาดใหญSข้ึน อาจเป1นการเปรียบเทียบระดับ
ภาคกับภาค หรือเปรียบเทียบองค#กรปกครองอ่ืน ๆ เชSน เทศบาล องค#การบริหารสSวนจังหวัด 
มหาวิทยาลัย เป1นตCน 

 ๓. ควรทําการวิจัยกระบวนการท่ีทําใหCเกิดการพัฒนาจิตตภาวนาในองค#การเทศบาล 
โดยใชCการปฏิบัติสมาธิภาวนา ศึกษาในเชิงการทดลอง ปฏิบัติจริง มีการวัดผลกSอน และหลัง และ
ติดตามประเมินผล 



๒๔๖ 
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๒๔๗ 
 

นิภา นิธยานน. การปรับตัวและบุคลิกภาพ : จิตวิทยาการศึกษาและชีวิต. กรุงเทพมหานคร :      
โอเดียนสโตร�, ๒๕๓๐. 

บุญคง หันจางสิทธิ์. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย:. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๐. 

บุญเรือง พรหมสิทธิ์. การพัฒนาองค:การเพ่ือการเปล่ียนแปลง. กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน�, 
๒๕๔๐. 

บุญสิริ ชวลิตธํารง. ธรรมโอสถ. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร�การพิมพ�, ๒๕๒๙. 
ปราณี ทองคํา. เครื่องมือวัดทางการศึกษา. ปFตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�, ๒๕๓๙. 
พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สGฺGโต). พุทธวิธีบริหารความขัดแย�ง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ� ห.ส.น. 

เจี้ยฮ้ัว, ๒๕๕๒. 
พระธรรมกิตติวงศ� (ทองดี สุรเตโช). ภาษาธรรม. กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๔. 
พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหา         

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
              . พุทธศาสนากับปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : อรินทร�พริ้นต้ิง กรุJป, ๒๕๓๓. 
พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาท่ีย่ังยืน. พิมพ�ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ        

พุทธธรรม, ๒๕๔๓. 
              . ถึงเวลาพัฒนาคนกันใหม2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ธรรมสภา, ๒๕๔๐. 
              . พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐. 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต (A Constitution for Living). พิมพ�ครั้งท่ี ๑๓๔. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�จันทร�เพ็ญ, ๒๕๕๗. 
              . หลักแม9บทของการพัฒนาตน. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๕. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
              . การสร�างสรรค:ป^ญญาเพ่ืออนาคตของมนุษยชาติ. พิมพ�ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๐. 
              . พจนานุกรมพุทธศาสตร: ฉบับประมวลธรรม. พิมพ�ครั้งท่ี ๓๔. กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพ พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๙. 
              . พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพ�ครั้ง ๓๑. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพ 

พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๙. 
พระไพศาล วิสาโล. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย �. คณะครุศาสตร� สถาบันราชภัฎเชียงราย, 

๒๕๔๒. 
พระเมธีวราภรณ� (สุทัศน� วรทสฺสี). เบญจศีลเบญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย �. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ�ต.นบุญ, ๒๕๕๑. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลป_ : คุณลักษณะความเป̀น

ผู�นําท่ีดี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�สํานักงานพระพุทธศาสนาแห2งชาติ, ๒๕๔๙. 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก.ไขเพ่ิมเติมโดย ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒. 



๒๔๘ 
 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ� ปยุตฺโต). คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนรุ 9นใหม 2 . 
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘. 

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ปลุกปลอบใจยามวิกฤต. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร :    
โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

พระศรีธรรมนิเทศ. มงคล ๓๘ ประการ. ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
พิภพ วชังเงิน. พฤติกรรมองค:การ. กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา, ๒๕๔๗. 
พุทธทาสภิกขุ. ฆราวาสธรรม. กรุงเทพมหานคร : การพิมพ�พระนคร, ๒๕๒๓. 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปfงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕. มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒. 
เมธี ปKลันธนานนท�. การบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา. กรุเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, ๒๕๒๙. 
รังสรรค� ประเสริฐศรี. พฤติกรรมองค:การ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร จํากัด, ๒๕๔๘. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร :       

นานมีบุJคส�พับลิเคชั่นส�, ๒๕๔๖. 
รุ2ง แก.วแดง. รีเอ็นจิเนียริ่งระบบราชการไทย : ข�อเขียนจากประสบการณ:การบริหารงาน.        

พิมพ�ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๔๐. 
วิจิตร อาวะกุล. การฝkกอบรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
              . เทคนิคมนุษยสัมพันธ: (ฉบับปรับปรุงแก�ไข). พิมพ�ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร :       

โอ.เอส.พริ้นต้ิงเฮ.าส�, ๒๕๔๒. 
วิเชียร วิทยอุดม. พฤติกรรมองค:การ. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟKล�มและไซเท็กซ� จํากัด, ๒๕๔๗. 
วิน เชื้อโพธิ์หัก. การพัฒนาบุคคลและการฝkกอบรม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, ๒๕๓๗. 
วิศิษฐ� ทวีเศรษฐ และคณะ. การเมืองและการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�        

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๘. 
สงวน สุทธิเลิศอรุณ. พฤติกรรมมนุษย:กับการพัฒนาตน. กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน�, ๒๕๔๕. 
สถาบันพัฒนาข.าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.. ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐเวียดนาม. 

นนทบุรี : กรกนกการพิมพ�, ๒๕๕๖. 
สถิต วงศ�สวรรค�. การพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา, ๒๕๔๐. 
สมใจ เขียวสด. มนุษยสัมพันธ:สําหรับผู�บริหาร. กรุงเทพมหานคร : ฝDายตําราสํานักส2งเสริมวิชาการ 

สถาบันราชภัฎธนบุรี, ๒๕๓๖. 
สมชาติ กิจยรรยง และอรจรีย� ณ ตะก่ัวทุ2ง. เทคนิคการจัดฝkกอบรม. กรุงเทพมหานคร : สมาคม

ส2งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญ่ีปุDน), ๒๕๕๐. 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏVฐายีมหาเถร). ธรรมคดี. กรุงเทพมหานคร 

: บริษัท อมรินทร�พริ้นต้ิงแอนด�พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๖. 
สมนึก นนทิจันทร�. รีเอ็นจิเนียริ่ง. สุรินทร� : ชมรมส2งเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครูสวัสดิการ

และกองทุนพัฒนา สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ, ๒๕๓๘. 
สมพงษ� เกษมสิน. การบริหารงานบุคคลแผนใหม9. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๓. 



๒๔๙ 
 

สมพร สุทัศนีย�. มนุษยสัมพันธ: (ฉบับแก�ไขปรับปรุง). พิมพ�ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�แห2ง
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

สมศักด์ิ ภู2วิภาดาวรรธน�. เทคนิคส9งเสริมความคิดสร�างสรรค:. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาจํากัด, 
๒๕๔๔. 

สํานักงานคณะกรรมการข.าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.). คู9มือการกําหนดสมรรถนะในราชการ
พลเรือน : คู9มือสมรรถนะหลัก. นนทบุรี : บริษัท ประชุมช2าง จํากัด, ๒๕๕๓. 

              . คู9มือสมรรถนะข�าราชการพลเรือนไทย. กรุงเทพมหานคร : พี .เอ. ลีฟวิ่ง, ๒๕๔๘. 
สํานักเรียนวัดประยุรวงศาวาส. คู9มือธรรมศึกษาช้ันโท. พิมพ�ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : หจก. สามลดา, 

๒๕๕๑. 
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษย:ด�วย Competency BASED 

LEARNING. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๙. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. พจนานุกรมศัพท:พุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ. พิมพ�ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ�มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
เสน2ห� จุ.ยโตและคณะ. การจัดการทรัพยากรมนุษย: หน9วยท่ี ๔. นนทบุรี : สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมมาธิราช, ๒๕๔๗. 
เสาวลักษณ� สุขวิรัช และกมล อดุลพันธุ�. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย:ในองค:การ. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๒. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๘. 
องค�การเผยแผ2วัดประยุรวงศาวาส. มุทิตานุสรณ: พระครูวิวิธธรรมโกศล (ชัยวัฒน: ธมฺมวฑฺฒโน). 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
อนิวัช แก.วจํานงค�. การจัดการทรัพยากรมนุษย:. สงขลา : บริษัท นําศิลปXโฆษณาจํากัด, ๒๕๕๔. 
อาภรณ� ภู2วิทยพันธ�. Competency Dictionary. กรุงเทพมหานคร : เอช อาร� เซ็นเตอร�, ๒๕๔๘. 
อารี พันธ�มณี. ความคิดสร�างสรรค:กับการเรียนรู�. กรุงเทพมหานคร : ต.นอ.อแกรมม่ี, ๒๕๔๐. 
              . ฝkกให�คิดเป̀น คิดสร�างสรรค:. กรุงเทพมหานคร : ไยไหม, ๒๕๔๕. 
อุทัย หิรัญโต. หลักการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, ๒๕๓๑. 
 

(๒) บทความ:  
จิดาภา เร2งมีศรีสุข. “ยุทธศาสตร�การพัฒนาจริยธรรมาภิบาลขององค�กรปกครองส2วนท.องถ่ินในเขต

ภาคกลาง”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร. ป[ท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑๓  มกราคม - 
มิถุนายน (๒๕๕๘) : ๑๔๓ - ๑๕๘. 

นิสดารก� เวชยานนท�. “บทความวิชาการ HR”, คณะรัฐประศาสนศาสตร� สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร�, ๒๕๔๘), หน.า ๒๐ – ๔๐. 

นิมิตร โสชารี. “รูปแบบการพัฒนาองค�กรแห2งการเรียนรู.ของเทศบาลตําบลในเขตภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ”, วารสารสังคมศาสตร:ปริทรรศน:. ป[ท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒  พฤษภาคม - สิงหาคม 
(๒๕๕๙) : ๒๗-๒๘. 

เบญจ� พรพลธรรม. “การจัดการความโปร2งใสและการมีส2วนร2วมในบริการสาธารณะขององค�กร
ปกครองส2วนท.องถ่ิน”, วารสารนวัตกรรมการบริการและการจัดการ มหาวิทยาลัย



๒๕๐ 
 

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร:. ป[ท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑  กันยายน - ธันวาคม (๒๕๕๔) : 
๖๕. 

เดชากร แก2นเมือง. “การบริหารทรัพยากรมนุษย�ขององค�กรปกครองส2วนท.องถ่ินในอําเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช”, ใน รวมบทความวิจัย เสนอในการประชุมหาดใหญ9วิชาการ 
ครั้งท่ี ๔ เรื่อง "การวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมไทย", รวบรวมจัดพิมพ�โดย มหาวิทยาลัย
หาดใหญ2 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห2งประเทศไทย. (สงขลา: สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ2, 
๒๕๕๖): ๒๑๗-๒๑๘. 

ธนาคารออมสิน. “ความเชื่อมโยงของ GSB Competency ใหม2”. จุลสารออมสิน ๒๓, ๔๒๒ 
(มีนาคม), ๒๕๕๖: ๙. 

ธิติวุฒิ หม่ันมี. "การจัดการทุนมนุษย�เพ่ือส2งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรองค�กรปกครองส2วน
ท.องถ่ิน", วารสารสังคมศาสตร:ปริทรรศน:. ป[ท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ กันยายน-ธันวาคม 
(๒๕๕๙) : ๒๐๓-๒๐๓. 

พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ. “การฝkกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค�กร”. ใน รวมบทความวิชาการ
พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาจิตใจและสังคม ประจําปf ๒๕๕๗, รวบรวมจัดพิมพ�โดย 
คณะกรรมการฝDายวิชาการงานประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี ๑ (เล2ม ๒). 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗): ๘๒. 

พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ. “การส2งเสริมจริยธรรมขององค�กรปกครองส2วนท.องถ่ินในภาคเหนือ
ตอนบน”, วารสารสังคมศาสตร:ปริทรรศน:. ป[ท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-
สิงหาคม (๒๕๕๘) : ๒๐. 

พระครูโกศลวชิรกิจ. “กลยุทธ�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เชิงพุทธขององค�กรปกครองส2วนท.องถ่ินใน
จังหวัดกําแพงเพชร”, วารสารสังคมศาสตร:ปริทรรศน:. ป[ท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑  มกราคม - 
เมษายน (๒๕๕๙) : ๕๗-๕๘. 

พระศรีคัมภีรญาณ. “ถ.อยแถลง”, ใน รวมบทความวิชาการพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาจิตใจ
และสังคม ประจําปf ๒๕๕๗, รวบรวมจัดพิมพ�โดย คณะกรรมการฝDายวิชาการงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี ๑ (เล2ม ๑). (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗): ๕. 

พลอย สืบวิเศษ. “การศึกษาความต.องการในการพัฒนาบุคลากรท.องถ่ินขององค�กรปกครองท.องถ่ิน
ไทย”, วารสารรัฐประศาสนศาสตร:. ป[ท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒  กรกฎาคม - ธันวาคม (๒๕๕๒) : 
๑๑๗-๑๕๗. 

ไพฑูรย� ใจก.าวหน.า. “การบริหารเพ่ือการพัฒนาสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา”, วารสาร
สังคมศาสตร:ปริทรรศน:. ป[ท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม (๒๕๕๗) : ๘๑. 

วิโรจน� สารรัตนะ. “การประยุกต�ใช. Log Frame เพ่ือออกแบบโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพบุคลากร
ทางการศึกษาสู2กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยละพัฒนา”, วารสารบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก2น. ๔(๒), (๒๕๕๑): ๓-๕. 



๒๕๑ 
 

วีระชัย ศรีหาพล. “การเสริมสร.างสมรรถนะสําคัญของผู.เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช.แนวพุทธธรรม”, วารสาร FEU ACADEMIC 
REVIEW. ป[ท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (ธันวาคม ๒๕๕๖-พฤษภาคม ๒๕๕๗): ๗๐. 

เสน2ห� จุ.ยโต. “การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรขององค�กรปกครองส2วนท.องถ่ิน”, วารสารสุโขทัย 
ธรรมาธิราช. ป[ท่ี ๒๕ ฉบับท่ี (๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๕) : ๑๑๒-๑๑๓. 

 

(๓) วิทยานิพนธ: 
ธนวัฒน� จอมประเสริฐ. “กระบวนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย�เพ่ือการพัฒนาองค�กรปกครอง

ส2วนท.อง ถ่ินในประเทศไทยและสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. 
วิทยานิพนธ:ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. คณะมนุษยศาสตร�และสังคม : มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เลย, ๒๕๕๒. 

ปกรณ� มหากันธา. “รูปแบบและกระบวนการบริหารองค�กรปกครองส2วนท.องถ่ินเชิงพุทธบูรณาการ”. 
วิทยานิพนธ:พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.  

พระครูนิวิฐศีลขันธ� (ณรงค� ฐิตวฑฺฒโน). “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย�ตามหลักพุทธธรรมในองค�กร
ปกครองส2วนท.องถ่ิน”. วิทยานิพนธ:พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พิรัชย� ศรีราม. “ยุทธศาสตร�การพัฒนาธรรมาภิบาลขององค�กรปกครองส2วนท.องถ่ินด.วยหลักพุทธ
ธรรมในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”. วิทยานิพนธ:พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

วณิช นิรันตรานนท�. “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู.สอนกลุ2มสาระการเรียนรู.สุขศึกษาและพล
ศึกษาท่ีมีประสิทธิผลสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตบริการของสํานักงาน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอุดรธานี เขต ๑”. วิทยานิพนธ:การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒. 

ศิริเทพ วีระภัทรกุล. “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะท่ีมีผลต2อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลใน
จังหวัดบุรีรัมย�”. วิทยานิพนธ:รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, ๒๕๕๘. 

ศิริรัตน� คลังเย็น. “การบริหารงานสู2ความเปqนเลิศตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค�กรปกครองส2วน
ท.องถ่ิน”. วิทยานิพนธ:พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สายรุ.ง บุบผาพันธ�. “การพัฒนาทุนมนุษย�ตามหลักพุทธธรรมขององค�การบริหารส2วนจังหวัด
ภาคเหนือตอนล2าง เพ่ือรองรับการเข.าสู2ประชาคมอาเซียน”. วิทยานิพนธ:พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

สมยงค� สีขาว, “การพัฒนาสมรรถนะทางด.านคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
องค�กรปกครองส2วนท.องถ่ิน โดยใช.เทคนิคการฝkกอบรมแบบผสมผสาน”. วิทยานิพนธ:



๒๕๒ 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล.าพระนคร
เหนือ, ๒๕๕๓.  

สุทธญาณ� โอบอ.อม. “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค�กรปกครองส2วนท.องถ่ิน ตามแนว
พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ:พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สุทธิพร สายทอง. “การจัดการความรู.เชิงพุทธสู2การพัฒนาองค�กรปกครองส2วนท.องถ่ินในภาคเหนือ
ตอนบน”. วิทยานิพนธ:พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

 

(๔) รายงานการวิจัย 
คณะนิสิตปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� รุ2นท่ี ๓ (วัดศรีสุดาราม). 

“รักผูกพัน สมานฉันท�ด.วยเบญจศีล : ศึกษาการขับเคลื่อนโครงการหมู2บ.าน”. รายงาน
วิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ณรงค�ศักด์ิ สุธรรมดี. “การประเมินผลการเพ่ิมสมรรถนะองค�การผ2านระบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย� กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ”. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ, ๒๕๕๓.   

พรรณราย เทียมทัน. “การศึกษาการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารองค�กรด.วยระบบการบริหาร
กิจการบ.านเมืองท่ีดี”. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�, ๒๕๕๐.  

ภาวิณี วรรณสุข. “ความคิดเห็นของข.าราชการสาย ข และสาย ค ต2อการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง”. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สํานักงานอธิการบดี กองการเจ.าหน.าท่ี, ๒๕๔๑. 

วราภรณ� ผ2องสุวรรณ และคณะ. "การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด.านการให.บริการของ
บุคลากรสํานักงานเขตเทศบาลเมืองท2าโขลง จังหวัดปทุมธานี". รายงานวิจัย.        
คณะรัฐศาสตร� : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๕๖. 

สถาบันพัฒนาสยาม. “การเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององค�กรปกครองส2วนท.องถ่ิน 
(พขบ.)”. รายงานวิจัย. สถาบันพัฒนาสยาม, ๒๕๔๙. 

สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ. “ความพึงพอใจของประชาชนต2อการให.บริการของเทศบาลเวียงพางคํา 
อําเภอแม2สาย จังหวัดเชียงราย”. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล.านนาเขตพ้ืนท่ีเชียงราย, ๒๕๕๓.  

เสน2ห� จุ.ยโต. “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค�กรปกครองส2วนท.องถ่ิน”. รายงานวิจัย. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓. 

 

(๕) เอกสารที่ไม9ได�ตีพิมพ:เผยแพร9: 
ขนิษฐา วิเศษสาธร และมุกดา ศรียงค�, “จิตวิทยาสังคมและมนุษยสัมพันธ�”. กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล.าเจ.าคุณทหารลาดกระบัง, ๒๕๓๖. (อัดสําเนา).  



๒๕๓ 
 

พระเมธาวินัยรส, “พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาการบริหาร การเมือง และธรรมาภิบาล”. 
พระนครศรีอยุธยา : การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งท่ี ๑, ๒๕๕๗. (อัดสําเนา). 

สุรชาติ ณ หนองคาย, แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ�ในการพัฒนาระบบสุขภาพ. เอกสาร
ประกอบคําบรรยาย. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล. (อัดสําเนา). 

 
 

(๖) สื่ออิเล็กทรอนิกส:: 
 

กรมส2งเสริมการปกครองท.องถ่ิน. ข�อมูลจํานวนองค:กรปกครองส9วนท�องถ่ินแยกรายจังหวัด, 
[ออนไลน�]. แหล2งท่ีมา: http://www.dla.go.th/work /abt [๙ มีนาคม ๒๕๕๙]. 

กองการเจ.าหน.าท่ี กลุ2มงานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน กรมส2งเสริมการปกครองส2วนท.องถ่ิน, 
คู9มือคําอธิบายสมรรถนะของกรมส9งเสริมการปกครองส9วนท�องถ่ิน. [ออนไลน�]. 
แ ห ล2 ง ท่ี ม า :  http://www.dla.go.th/work/WebHR2/home/document/5.คู2 มื อ
คําอธิบายสรรถนะ.pdf [๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘]. 

เทศบาลตําบลครึ่ง, หลักสมรรถนะ(Competency)ของผู�บริหารและพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ�างเทศบาลตําบลครึ่ง, [ออนไลน�]. แหล2งท่ีมา: http://www.khrueng.go.th/attach 
ments /view/?attach_id=71367 [๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐]. 

เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, คู2มือสมรรถนะหลัก, [ออนไลน�]. แหล2งท่ีมา: http://udon 
city.dungbhumi.com/public4/sites/default/files/basic/1-3.คู2มือสมรรถนะหลัก.
pdf [๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐]. 

เทศบาลตําบลท2าสาย จังหวัดเชียงราย, สมรรถนะ (Competency) ท่ีใช�ประกอบการสรรหา 
แต9งตั้งและเล่ือนตําแหน9งของพนักงานเทศบาล พนักงานจ�าง เทศบาลตําบลท9าสาย, 
[ออนไลน� ] .  แหล2 ง ท่ีมา:  http://www.tumboltasai.go.th/modules/download 
/1476255734.pdf [๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐]. 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา, สมรรถนะหลัก, [ออนไลน�]. แหล2งท่ีมา:http://www.wpkms.com/33/ 
uploadfile /630.pdf [๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐]. 

เทศบาลเมืองควนลัง, สมรรถนะหลัก, [ออนไลน�]. แหล2งท่ีมา: http://www.banraicity.go.th/ 
networknews/download/?id=92885&file=files/com_networknews/2016-
06/2016-06_77257cd99d5f34b.pdf&name=1.สมรรถนะหลัก.pdf [๑ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๐]. 

เทศบาลตําบลสายน้ําคํา, สมรรถนะหลักของพนักงานเทศบาล พนักงานจ�าง เทศบาลตําบลสาย
น้ําคําเพ่ือใช�ประกอบการสรรหา แต9งตั้งและเล่ือนระดับตําแหน9ง, [ออนไลน�]. 
แหล2งท่ีมา:  http://sainamkham.com/attachments/article/212/สมรรถนะหลัก-
competency.pdf [๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐].  

เทศบาลตําบลห.วยสัก อําเภอเมือง เชียงราย, Competency บุคลากร, [ออนไลน�]. แหล2งท่ีมา: 
http://www.huaisak.go.th/home/index.php?pages=info&type=15 [๑ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐]. 



๒๕๔ 
 

ประจักษ� ทรัพย�อุดม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย:, [ออนไลน�]. แหล2งท่ีมา:www.mea.or.th/inter 
net/hdd/4.doc [๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗]. 

ภาสกร เรืองรอง. การจัดการความรู�กับการบริหารองค:การยุคใหม9, [ออนไลน�]. แหล2งท่ีมา: 
http://student.nu.ac.th/learn/Lesson%204.htm [๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗]. 

รุ2งฤดี กิจควร. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย:คืออะไร : พัฒนาทําไม ทําไมต�องพัฒนา, [ออนไลน�]. 
แ ห ล2 ง ท่ี ม า :  http://joomla.ru.ac.th/hrd/Journal/vol_1No_1/rungredee.pdf   
[๑ มกราคม ๒๕๕๙]. 

รัตนาภรณ� สุวรรณมณี. แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, 
[อ อ น ไ ล น� ] .  แ ห ล2 ง ท่ี ม า :  http://sbs-app.com/multim/Ebook/data/EIC/EIC 
2558_9_43.pdf [๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙). 

วรรณนภา ไกวัลอาภรณ�, พุทธธรรมเพ่ือชีวิต และสังคม. [ออนไลน�]. แหล2งท่ีมา: http://wannapa 
.com/action3.html [๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙]. 

ศูนย�ทนายความท่ัวไทย. รัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย ฉบับปf พ.ศ.๒๕๕๐, [ออนไลน�]. 
แหล2งท่ีมา: http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac 
=article&Id=538976878& Ntype=25 [๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗]. 

ศูนย�วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร�และพัฒนศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยา
เขตกําแพงแสน. โครงการค9ายอัจฉริยะ 6 Q : Summer Camp, [ออนไลน�]. 
แหล2งท่ีมา: http://crao.edu.kps.ku.ac.th/review_6q.html [๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙). 

สมคิด เลิศไพฑูรย�. ประเภทขององค:กรปกครองส9วนท�องถ่ิน ฐานข�อมูลการเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกล�า, [ออนไลน�]. แหล2งท่ีมา: http://www.kpi.ac.th/wiki/index. 
php/ประเภทขององค�กรปกครองส2วนท.องถ่ิน [๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 

สมคิด เลิศไพฑูรย� และคณะ. โครงการศึกษาวิเคราะห:และประเมินผลการถ9ายโอนภารกิจงานวาง/
ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน, [ออนไลน�]. แหล2งท่ีมา:http://eservices.dpt. 
go.th/eservice1/subsites/other/subcsp/2-1-1.html [๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 

สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส2วนท.องถ่ิน. ประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส9วนท�องถ่ินเรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข�าราชการ พนักงาน และลูกจ�างขององคกรปกครองส9วนท�องถ่ิน, 
[ออน ไล น� ] .  แหล2 ง ท่ี ม า :  http://www.local.moi.go.th/principle/interest074 
601.pdf [๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙, [ออนไลน�]. 
แห ล2 ง ท่ี ม า :  http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/plan11.pdf 
[๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 

สํานักงานกรุงเทพมหานคร, สมรรถนะหลักของข�าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ, [ออนไลน�]. 
แหล2ง ท่ีมา:http://office.bangkok.go.th/csc/images/Files/Completency/Main 
_Competency.pdf [๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙). 



๒๕๕ 
 

Douglas McGregor. The Human Side of Enterprise, [on line] แหล2งท่ีมา : 
http://www.bu sinessballs.com/mcgregor.htm [1 July 2014]. 

Peter M.Senge. The Fifth Discipline. Doubleday a division of Random House, Inc. 
The United State of America. [on line]. แหล2งท่ีมา www.kmitnbxmie8.com 
[๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗]. 

THAI TRAINING ZONE.COM, 6Q ท่ีองค:การต�องสนับนุน. [ออนไลน�]. แหล2งท่ีมา : http://www. 
thaitrainingzone.com/HrdNewsDetail.asp?id=453 [๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙). 

 
(๗) สัมภาษณ: 
สัมภาษณ� พระราชญาณกวี (สุวิทย� ปKยวิชฺโช), ผู.ช2วยเจ.าอาวาสวัดพระรามเก.ากาญจนาภิเษก 

กรุงเทพมหานคร, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝDายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฎ

ราชวิทยาลัย, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� พระศากยวงศ�วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร., รองอธิการบดีฝDายกิจการต2างประเทศ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
สัมภาษณ� พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ศูนย�วิปFสสนาสากลไร2เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย, ๑ กันยายน 

๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� พระมหาทวี มหาปุGฺโG, ผศ. ดร., ผู.อํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นายวิเชียร บุญมี, เจ.าพนักงานสํานักการช2าง การเงินและบัญชีชํานาญงาน เทศบาลนคร
เชียงใหม2, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นางสาวราตรี  สุขมงคล, นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ เทศบาลนครเชียงราย,    
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นางสาวณชิตา ตันตาละ, นักทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเวียงพาง
คํา อําเภอแม2สาย จังหวัดเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� รองศาสตราจารย� นงลักษณ� สิงหวัฒนะ อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร� สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม, รองนายเทศมนตรีเวียงพางคํา อําเภอแม2สาย จังหวัดเชียงราย, 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นางสาวปนัดดา บรรเลง, เจ.าหน.าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน เทศบาลนครเชียงใหม2,     
๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� ดร.ธนวัฒน� ยอดใจ, นายกเทศบาลเมืองแม2เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม2 ,             
๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นางสาวชนัญชิตา อ2อนนิ่ม, ประชาชน เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม2สาย จังหวัด
เชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 



๒๕๖ 
 

สัมภาษณ� ศาสตราจารย� ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผู.อํานวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขารัฐประศาสนศาสตร�นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,        
๑๐ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นางจุฑามาศ อุปรานุเคราะห�, ประชาชน  เทศบาลแม2เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม2, 
๓ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นางหทัยรัตน� ตียเกษม, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล.อม เทศบาลเมืองแม2เหียะ จ.เชียงใหม2
, ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นายกิตติพงษ� ชูประสิทธิ์, รองผู.อํานวยการสถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท.องถ่ิน 
กรมการปกครองส2วนท.องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นายณรงค�ศักด์ิ เตือนใจ, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นายไศลยนต� ศรีสมุทร, นายกเทศบาลตําบลแม2สาย อําเภอแม2สาย จังหวัดเชียงราย,     
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นายวรรณศิลปX จีระกาศ, ปลัดเทศบาลตําบลแม2สาย อําเภอแม2สาย จังหวัดเชียงราย,    
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นายสมคิด ปFญญานาย, ประชาชน เทศบางตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม2สาย จังหวัด
เชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� ฐิติมา ปุยอJอต, หัวหน.าฝDายวิชาการ สถาบันพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท.อถ่ิน กรมส2งเสริม
การปกครองท.องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นางสาวกฤตพร สุขสัก, นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เทศบาลตําบลแม2สาย อําเภอ   
แม2สาย จังหวัดเชียงราย, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นายจรินทร� จักกะพาก อธิบดีกรมส2งเสริมการปกครองท.องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย,      
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� ศาสตราจารย�พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย, ผู.อํานวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นายวิชัย บรรดาศักด์ิ, นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, ๗ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 

สัมภาษณ� นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม2 จังหวัดเชียงใหม2, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นายกิตติธัช ชัยมงคล, ประชาชน เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย, ๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๕๙. 
 
(๘) การสนทนากลุ9ม 
พระครูสิริปริยัตยานุศาสก� (ดวงจันทร�  คุตฺตสีโล, ดร.) นักวิชาการ ผู.เชี่ยวชาญด.านการประยุกต�ใช.

หลักพระพุทธ ศาสนา, ผู.อํานวยการวิทยาลัยสงฆ�เชียงใหม2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา      
ลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม2 



๒๕๗ 
 

พระครูโสภณปริยัติ (ชรินทร� อินฺทปGฺโG), นักวิชาการ ผู.เชี่ยวชาญด.านพระพุทธศาสนา, อาจารย�
ประจําหลักสูตร คณะพุทธศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม2 

ดร.ภูมินทร� สันติทฤษฎีกร, นักวิชาการ ผู.เชี่ยวชาญด.านรัฐศาสตร� รัฐประศาสนศาสตร� และองค�กร
ปกครองส2วนท.องถ่ิน, อาจารย�สอนมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม2 

ดร.วีระ  สิริเสรีภาพ, นักวิชาการศึกษา ด.านรัฐประศาสนศาสตร�, ผู.อํานวยการสํานักงานวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม2 

นายธัญศักด์ิ แสงศรีจันทร�, นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม2 
นายรุ2งปรีชา ปF¢นแก.ว, นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลปDาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม2 
นายประสาน สุยะวงค�, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เทศบาลนครเชียงใหม2 อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม2 
นางสาวพัชนี จอมใจหาญ, หัวหน.าฝDายธุรการ เทศบาลตําบลช.างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม2 
นายจีรวัฒน�  พุทธวงศ�, ประชาชน ผู.มีส2วนได.เสีย เทศบาลนครเชียงใหม2 
 
๒. ภาษาอังกฤษ 
 

(I) Books  
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(II) Articles 
Hughes, A.L., “Phylogenies of developmentally important proteins do not support the 

hypothesis of two rounds of genome duplication early in vertebrate 
history”, Journal of Molecular Evolution, 48(5), (1999), pp. 565 – 576. 

Muller, D. G., “A model for human resource development”, Personnel Journal, 35 (28) (May 
1976) : 234-243. 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๑

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 
   ๑. รองศาสตราจารย� ดร.สุรพล สุยะพรหม, รองอธิการบดีฝ�ายกิจการท่ัวไป , 
ผู(อํานวยการหลักสูตรโครงการพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๒. พระครูสังฆรักษ� กิตฺติป7ฺโ7, ผศ.ดร., ผู(อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร� (วังน(อย) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๓. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., อาจารย�ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๔. อาจารย� ดร.บุษกร วัฒนบุตร, เลขานุการหลัและอาจารย�ประจําหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๕. อาจารย� ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี, อาจารย�ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขารัฐประศาสนศาสตร� มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอตรวจคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 ๒๖๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๖๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๖๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 ๒๖๖

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๗

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

รายนามผูใหขอมูลหลักเพ่ือการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖๙

รายนามผูใหขอมูลสําคัญเพ่ือการวิจัย (In-depth-Interview) 
 

 ๑. พระราชญาณกวี (สุวิทย� ป�ยวิชฺโช), ผู ช!วยเจ าอาวาส วัดพระรามเก ากาญจนาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร 
 ๒. พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก), ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝ2ายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ๓. พระศากยวงศ�วิสุทธิ์  (อนิลมาน ธมฺมสากิโย), ดร., รองอธิการบดีฝ2ายกิจการ
ต!างประเทศ, อาจารย�ประจําภาควิชามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย 
 ๔. พระมหาทวี มหาปุ<ฺโ<, ผศ. ดร., ผู อํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย  
 ๕. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ป.ธ.๙, ผู อํานวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ศูนย�วิปBสสนาสากล
ไร!เชิญตะวัน ตําบลห วยสัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 ๖. ศาสตราจารย� ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผู อํานวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร� (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๗. ศาสตราจารย�พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย, ผู อํานวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ทางสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ๘. รองศาสตราจารย� นงลักษณ� สิงหวัฒนะ, อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร� 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�  
 ๙. นายจรินทร� จักกะพาก, อธิบดีกรมส!งเสริมการปกครองท องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 ๑๐. นายวิชัย บรรดาศักด์ิ, นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 ๑๑. นายกิตติพงษ� ชูประสิทธิ์, รองผู อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท องถ่ิน กรม
ส!งเสริมการปกครองท องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 ๑๒. นางสาวฐิติมา ปุยอLอต, หัวหน ากลุ!มวิชาการ สถาบันพัฒนาบุคลากรท องถ่ิน กรม
ส!งเสริมการปกครองท องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 ๑๓. นายณรงค�ศักด์ิ เตือนใจ, รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 ๑๔. นายไศลยนต� ศรีสมุทร, นายกเทศมนตรีตําบลแม!สาย อําเภอแม!สาย จังหวัด
เชียงราย 
 ๑๕. นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม, รองนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม!สาย 
จังหวัดเชียงราย 
 ๑๖. ดร.ธนวัฒน� ยอดใจ, นายกเทศมนตรีเมืองแม!เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม!  
 ๑๗. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ, ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม! อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม!   
 ๑๘. นายวรรณศิลปN จีระกาศ, ปลัดเทศบาลตําบลแม!สาย อําเภอแม!สาย จังหวัดเชียงราย 
 ๑๙. นางสาวราตรี สุขมงคล, นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กองคลัง เทศบาลนคร
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 



 ๒๗๐

 ๒๐. นางสาวณชิตา ตันตาละ, สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม!
สาย จังหวัดเชียงราย 
 ๒๑. นางหทัยรัตน� ตียเกษม, พยาบาลวิชาชีพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล อม เทศบาล
เมืองแม!เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม!  
  ๒๒. นายวิเชียร บุญมี, สํานักกองช!าง เทศบาลนครเชียงใหม! อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม!   
 ๒๓. นางสาวปนัดดา, บรรเลง สํานักวิเคราะห�นโยบายและแผน เทศบาลนครเชียงใหม! 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม! 
 ๒๔. นายกิตติธัช ชัยมงคล, เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 ๒๕. นางสาวกฤตพร สุขสัก, เทศบาลตําบลแม!สาย อําเภอแม!สาย จังหวัดเชียงราย  
 ๒๖. นางสาวชนัญชิตา อ!อนนิ่ม, เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม!สาย จังหวัด
เชียงราย     
 ๒๗. นายสมคิด ปBญญานาย, เทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม!สาย จังหวัดเชียงราย 
 ๒๘. นางจุฑามาศ อุปรานุเคราะห�, เทศบาลเมืองแม!เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

รายนามผู�เข�าร�วมสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๒

รายนามผู�เข�าร�วมสนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion) 
 

 ๑. พระครูสิริปริยัตยานุศาสก� (ดวงจันทร� คุตฺตสีโล,ดร.) ผู"อํานวยการวิทยาลัยสงฆ�
เชียงใหม+ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม+ 
 ๒. พระครูโสภณปริยั ติ (ชรินทร� อินฺทป1ฺโ1), อาจารย�ประจําคณะพุทธศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม+ 
 ๓. อาจารย� ดร.ภูมินทร� สันติทฤษฎีกร, อาจารย�สอนมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 ๔. อาจารย� ดร.วีระ สิริเสรีภาพ, อาจารย�ประจํา และผู"อํานวยการสํานักงานวิทยาลัย
สงฆ�เชียงใหม+ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม+ 
 ๕. นายธัญศักด์ิ แสงศรีจันทร�, นายกเทศมนตรีตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม+ 
 ๖. นายรุ+งปรีชา ป?@นแก"ว, นายกเทศมนตรีตําบลปAาแดด   อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม+ 
  ๗. นายประสาน สุยะวงค�, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เทศบาลนครเชียงใหม+ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม+ 
 ๘. นางสาวพัชนี จอมใจหาญ, หัวหน"าฝAายธุรการ เทศบาลตําบลช"างเผือก อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม+ 
 ๙. นายจีรวัฒน� พุทธวงศ�, ประชาชน เทศบาลนครเชียงใหม+ 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอเก็บข�อมูลเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ญ 

หนังสือขอความอนุเคราะห�เพ่ือการสนทนากลุ�มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) 
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ภาคผนวก ฎ 
แบบสัมภาษณ�เพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสัมภาษณ�เชิงลึก 
เรื่อง : การพัฒนาสมรรถนะ

 
 ผู�วิจัยเก็บข�อมูล
Depth Interview) ใช�แนวคําถามในการศึกษาจะมีด�วยกัน 
 ๑) สมรรถนะ
 ๒) องค1ประกอบ
 ๓) วิธีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลใน
 ๔) ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเทศบาล
 
  

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 
 

แบบสัมภาษณ�เชิงลึก (Structured In-depth Interview
การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน�ตามหลักพุทธธรรม

*********************** 

ผู�วิจัยเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ1เชิงลึกแบบมีโครงสร�าง 
แนวคําถามในการศึกษาจะมีด�วยกัน ๔ ลักษณะดังนี้ 

สมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล  
องค1ประกอบพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล
วิธีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน1ตามหลักพุทธธรรม
ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเทศบาล 

พระณธีร1วิชญ1 คมฺภีรปFฺโญ (วรโภคินธนะโชค) 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร1 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙๗

depth Interview) 
ตามหลักพุทธธรรม 

แบบมีโครงสร�าง (Structured In-

พุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล 
ตามหลักพุทธธรรม 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
 

๒๙๘

แบบสัมภาษณ�  
ช่ือ – ฉายา / นามสกุล......……………………………………………………..………………………………………………. 
ระดับการศึกษา...................................................................................................................................... 
ตําแหนCง /หนDาท่ีรับผิดชอบ................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปGท่ีใหDสัมภาษณ�.................................................... เวลา....................................................... 
สถานท่ี................................................................................................................................................... 

 
  ตอนท่ี ๑ วิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล  
 ตอนท่ี ๒ องค1ประกอบพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาล  
  ตอนท่ี ๓ วิธีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน1 ตามหลักพุทธ
ธรรมใช�หลักภาวนา ๔   
 (๓.๑) วิธีการท่ีจะให�บุคลากรเทศบาล เกิดสมรรถนะดDานกายภาวนา  
 (๓.๒) วิธีการท่ีจะให�บุคลากรเทศบาล เกิดสมรรถนะดDานศีลภาวนา 
 (๓.๓) วิธีการท่ีจะให�บุคลากรเทศบาล เกิดสมรรถนะดDานจิตตภาวนา 
 (๓.๔) วิธีการท่ีจะให�บุคลากรเทศบาล เกิดสมรรถนะดDานปKญญาภาวนา 
  ตอนท่ี ๔ ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม เก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเทศบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๙๙

ตอนท่ี ๑ สมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาล ทCานคิดวCาจะพัฒนาแตSละด�านด�วยวิธีการอยSางไรท่ี
เหมาะสมมากท่ีสุด     
 

๑. ดDานการมุCงผลสัมฤทธิ์ ทSานจะมีวิธีการอยSางไร ท่ีจะพัฒนาบุคลากร 
 (๑.๑) ให�เกิดความพยายามในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการให�ดี และสามารถทํางานได�ผลงาน
ตามเปVาหมายท่ีวางไว�  
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

 (๑.๒) ให�เกิดความสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือให�ได�ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
รวมท้ังความสามารถในการกําหนดเปVาหมาย การพัฒนาวิธีการทํางาน เพ่ือให�ได�ผลงงานโดดเดSน  
กล�าตัดสินใจได�   
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
 

๒. ดDานการยึดม่ันในความถูกตDองชอบธรรม และจริยธรรม ทSานจะมีวิธีการอยSางไร ท่ีจะพัฒนา
บุคลากร 
 (๒.๑) ดํารงตนอยูSในความสุจริต มีสัจจะเชื่อถือได� ให�การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยSาง
ถูกต�องเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหSงวิชาชีพ และจรรยาข�าราชการ        
เพ่ือรักษาศักด์ิศรีแหSงความเปZนข�าราชการ  
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

 (๒.๒) ให�เกิดการยึดม่ันในหลักการ ยืนหยัดเพ่ือความถูกต�อง อุทิศตนเพ่ือความยุติธรรม  
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
 

๓. ดDานความเขDาใจในองค�กรและระบบงาน ทSานจะมีวิธีการอยSางไร ท่ีจะพัฒนาบุคลากร 
 (๓.๑) ให�เกิดความรู�และความเข�าใจวิสัยทัศน1 กลยุทธ1 แผนงาน เปVาหมายขององค1กรอยSาง
ชัดเจน รวมถึงวัฒนธรรมองค1กร กฎระเบียบ โครงสร�างการทํางาน บทบาท อํานาจ หน�าท่ีของการ
ทํางานในสSวนตSางๆ 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
 



 
 

๓๐๐

 (๓.๒) ให�เกิดความรู�ความเข�าใจถึงระบบการทํางาน ข้ันตอน กระบวนการ ป]จจัยนําเข�า 
ป]จจัยนําออก สภาพแวดล�อมภายใน ภายนอก   
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

๔. ดDานบริการเปRนเลิศ ทSานจะมีอยSางไร ท่ีจะพัฒนาบุคลากร  
  (๔.๑) ให�เกิดความสามารถให�บริการท่ีผู�รับบริการต�องการได�ด�วยความเต็มใจ และชSวย
แก�ป]ญหาแกSผู�รับบริการได�  
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

 (๔.๒) ให�สามารถให�บริการท่ีเกินความคาดหวัง แม�ต�องใช�เวลาหรือความพยายามอยSางมาก
ให�เกิดความเข�าใจและให�บริการท่ีตรงตามความต�องการท่ีแท�จริงของผู�รับบริการได�   
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
  

๕. ดDานการทํางานเปRนทีม ทSานจะมีวิธีการอยSางไร ท่ีจะพัฒนาบุคลากร  
 (๕.๑) ให�ทําหน�าท่ีของตนในทีมให�สําเร็จ ให�ความรSวมมือในการทํางานกับเพ่ือนรSวมงาน 
ประสานความรSวมมือของสมาชิกในทีม  
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 (๕.๒) ในเรื่องการสนับสนุน ชSวยเหลือเพ่ือนรSวมทีม เพ่ือให�งานประสบความสําเร็จ และ
สามารถนําทีมให�ปฏิบัติภารกิจให�ได�ผลสําเร็จ  
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

 
๖. ทCานคิดวCามีสมรรถนะหลักของเทศบาลดDานอะไรอ่ืนอีกบDาง ท่ีมีความสําคัญและมีความจําเปRน
อยCางย่ิง ในภาวการณ�ปKจจุบันรวมท้ังอนาคต   
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

 
ตอนท่ี ๒ ทCานคิดวCามีองค�ประกอบพุทธธรรมขDอใดท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมพูนพัฒนาสมรรถนะหลัก
ของบุคลากรเทศบาล   
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 



 
 

๓๐๑

 ตอนท่ี ๓ วิธีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน�ตามหลักพุทธธรรมโดยใชD
หลักภาวนา ๔  
 

๑. ดDานกายภาวนา ทSานจะมีวิธีการอยSางไร ท่ีจะให�บุคลากร 
 (๑.๑) เกิดพัฒนาด�านกายภาพ สุขภาพพลานามัยให�ดี ไมSมีโรคเบียดเบียน มีความเปZนปกติ
สุข การปรับปรุงพัฒนาโครงสร�าง สภาพแวดล�อมองค1กร ระบบการทํางานของหนSวยงานให�ดีให�
ทันสมัย สะดวกสบาย สัปปายะตSอการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

  (๑.๒) ประพฤติตนท่ีดีให�อยูSอยSางปลอดภัย มีความสุจริต เข�าใจในการเลือกคบคนในชีวิต 
และในการทํางาน การอยูSในถ่ินมีสิ่งแวดล�อมดี   
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
 

๒. ดDานศีลภาวนา ทSานจะมีวิธีการอยSางไร ท่ีจะให�บุคลากร 
 (๒.๑) ได�รับการพัฒนาด�านความประพฤติตนให�ดี ปฏิบัติในหน�าท่ีด�วยการดํารงตนใน
ศีลธรรม จรรยาบรรณอาชีพราชการ ยึดระเบียบวินัย กฎหมาย คําสั่ง ไมSเบียดเบียนหรือกSอความ
เดือดร�อนเสียหาย ไมSละเมิดกฎกติกาองค1กร สามารถอยูSรSวมกับบุคคลอ่ืนได� 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

 (๒.๒) ความฉลาดทางคุณธรรม รักษาศีล ๕ เว�นอบายมุข ๖ ประการ 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

 
๓. ดDานจิตตภาวนา ทSานจะมีวิธีการอยSางไร ท่ีจะให�บุคลากร 
 (๓.๑) มีพัฒนาด�านจิตใจ ควบคุมอารมณ1ตนเองในทุกสถานการณ1 มีจิตสาธารณะในการ
ให�บริการแกSประชาชน มีอุดมคติ มีปรัชญา มีคSานิยมภายในจิตใจในการทํางาน มีความอดทน มุSงม่ันเพียร
พยายาม 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

(๓.๒) มีจิตใจเข�มแข็งม่ันคง รSาเริงเบิกบานในการทํางาน มองโลกในแงSดี มีน้ําใจ เมตตา
กรุณา มีความอSอนโยน มีจิตมุทิตายินดี 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 



 
 

๓๐๒

 (๓.๓) มีความซ่ือสัตย1 มีหิริ มีโอตตัปปะ มีความกตัญFู มีความรับผิดชอบ มีจิตสมาธิ 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

 
๔. ดDานปKญญาภาวนา ทSานจะมีวิธีการอยSางไร ท่ีจะให�บุคลากร 
 (๔.๑) มีการพัฒนาด�านความฉลาดทางสติป]ญญา มีความรู� มีทักษะ ความเชี่ยวชาญเข�าใจใน
ภาระหน�าท่ีในตําแหนSงงานตนเอง เข�าใจในหลักมนุษยสัมพันธ1 เชี่ยวชาญสามารถวิเคราะห1 เข�าใจสิ่ง
ตSางๆ รู�จักเหตุ รู�จักผล รู�จักตน รู�จักประมาณ รู�จักกาลเวลา รู�จักชุมชน สังคม รู�จักบุคคล 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

 (๔.๒) มีความสนใจใฝcเรียนรู� รับฟ]งความคิดเห็นผู�อ่ืน แสวงหาความรู�อยูSตลอดเวลา 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

 
ตอนท่ี ๔ ขDอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเทศบาล   
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ 
ภาพประกอบเพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๔ 

ผู�ทรงคุณวุฒิที่ให�สัมภาษณ$ในการวิจัย 
 

 
 

พระราชญาณกวี, ผู�ช(วยเจ�าอาวาส วัดพระรามเก�ากาญจนาภิเษก  
กรุงเทพมหานคร ให�สัมภาษณ� วันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

 

       
 
 
    
 
 

พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก) , ผศ.ดร. 
รองอธิการบดีฝ#ายบริหาร  

มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลัย  
ให�สัมภาษณ� วันที่ ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๙ 

พระศากยวงศ$วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺสากิโย), ดร. 
รองอธิการบดีฝ#ายต*างประเทศ 

มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลัย 
ให�สัมภาษณ� วันที่  ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) 
ศูนย�วิป0สสนาสากลไร*เชิญตะวัน  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

ให�สัมภาษณ� วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

พระมหาทวี มหาปุ3ฺโญ, ผศ.ดร. 
ผู�อํานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ให�สัมภาษณ� วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 



 ๓๐๕ 

 
 

ศาสตราจารย$ ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ผู�อํานวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (นานาชาต)ิ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย ให�สัมภาษณ� วันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย$พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย 
ผู�อํานวยการโครงการปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
ทางสงัคมศาสตร� มหาวทิยาลัยรามคําแหง  
ให�สัมภาษณ� วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

รองศาสตราจารย$ นงลักษณ$ สิงหวัฒนะ 
 อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร�  

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
ให�สัมภาษณ� วันที่ ๑๙ ตลุาคม ๒๕๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 

นายกิตติพงษ$ ชูประสิทธิ์  
รองผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท�องถ่ิน  

กรมส*งเสริมการปกครองส*วนท�องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

ให�สัมภาษณ� วันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

นางสาวฐิติมา ปุยอ6อต  
หัวหน�ากลุ*มวิชาการ สถาบันพฒันาบุคลากรท�องถ่ิน 

กรมส*งเสริมการปกครองส*วนท�องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย 

ให�สัมภาษณ� วันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 



 ๓๐๖ 

 
 

นายณรงค$ศักดิ์ เตือนใจ  
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย  
ให�สัมภาษณ� วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

 
       
 
 
 
 
    

นายไศลยนต$ ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรีตาํบลแม*สาย  

อําเภอแม*สาย เชียงราย 
ให�สัมภาษณ� วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม 
รองนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา  

อําเภอแม*สาย เชียงราย 
ให�สัมภาษณ� วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ดร.ธนวัฒน$ ยอดใจ  
นายกเทศมนตรีเมืองแม*เหียะ  

อําเภอเมือง เชียงใหม* 
ให�สัมภาษณ� วันที่  ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

นายสรวมไชย มีสมศักดิ์  
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม*  

อําเภอเมือง เชียงใหม*   
ให�สัมภาษณ� วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 
 



 ๓๐๗ 

 
 
 
 
 
 
 

 
นายวรรณศิลป7 จีระกาศ  

ปลัดเทศบาลตาํบลแม*สาย อําเภอแม*สาย เชียงราย 
ให�สัมภาษณ� วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

 
       
 
 
 
 
    

นางสาวราตรี สุขมงคล  
นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการ กองคลัง 

เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชยีงราย 
ให�สัมภาษณ� วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

นางสาวณชิตา ตันตาละ  
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาํบลเวียงพางคํา 

อําเภอแม*สาย จังหวัดเชียงราย 
ให�สัมภาษณ� วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 

นางหทัยรัตน$ ตียเกษม  
พยาบาลวชิาชีพ กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล�อม  

เทศบาลเมืองแม*เหียะ  อําเภอเมือง เชียงใหม* 
ให�สัมภาษณ� วันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

นายสมคิด ป9ญญานาย  
เทศบาลตาํบลเวียงพางคํา  

อําเภอแม*สาย จังหวัดเชียงราย 
ให�สัมภาษณ� วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 



 ๓๐๘ 

 
 

นายจรินทร$ จักกะพาก  
อธิบดีกรมส*งเสริมการปกครองท�องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

ให�สัมภาษณ� วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสนทนากลุ(มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
ณ ห�องประชุม ช้ัน ๓ อาคารพระธรรมสิทธาจารย$  

วัดพระสิงห$วรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม(  
ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิเข�าร(วม จํานวน ๙ คน  

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น. 



                                                                                                                              

 
 

ช่ือ : พระ
รหัสนิสิต : ๕๗๐๑๕๐๔๐
 
 

  

ภูมิลําเนาเดิม : วัดถํ้าปลา
การศึกษา : พ
 : พ
 : พ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 : 

 
พ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 : พ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : พ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ : เรื่อง 
วารสารองค*การบริหารส,วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 : เรื่อง 
องค*กร

 : เรื่อง 
ปกครองส,วนท0องถ่ิน
ป1 

สังกัด : วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ* เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร   
   
ท่ีอยู�ป!จจุบัน : เลขท่ี 

เชิงสะพานพุทธ
ติดต�อ :  n
   
เข&าศึกษา : ๖ 
สําเร็จการศึกษา : ๓
 

                                                                                                                             

ประวัติผู&วิจัย 

พระณธีร*วิชญ* คมฺภีรป9ฺโ9 (วรโภคินธนะโชค)  
๕๗๐๑๕๐๔๐๓๓ 
 

วัดถํ้าปลา ตําบลโป<งงาม อําเภอแม,สาย จังหวัดเชียงราย 
พ.ศ. ๒๕๓๗ นักธรรมชั้นเอก วัดพระพุทธบาทตากผ0า อํา
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปรียญธรรม ๖ ประโยค วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๗  ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร* (การเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร* (บริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร* 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง “การประยุกต*ใช0พุทธธรรมเพ่ือบริหารความขัดแย0ง
วารสารองค*การบริหารส,วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ป1 
เรื่อง “การประยุกต*มงคลชีวิต ๓๘ กับสมรรถนะหลักเพ่ือพัฒนาบุคคลและ
องค*กร" วารสารองค*การบริหารส,วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง "การบูรณาการหลักภาวนา ๔ และหลัก 6Q 
ปกครองส,วนท0องถ่ิน" วารสารองค*การบริหารส,วนจังหวัด
ป1 ๒๕๕๙ 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ* เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร   
 
เลขท่ี ๒๔ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คณะ ๑๓ ถนนประชาธิปก 
เชิงสะพานพุทธ แขวงวัดกัลยาณ* เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
nathivich@gmail.com, www.sites.google.com/site/nathivich
 
๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                                 ๓๐๙ 

 

จังหวัดเชียงราย ๕๑๗๓๐  
อําเภอป<าซาง ลําพูน 

วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร 
การเมืองการปกครอง)  

บริหารรัฐกิจ) 

การประยุกต*ใช0พุทธธรรมเพ่ือบริหารความขัดแย0ง”  
ป1 ๒๕๕๙ 

กับสมรรถนะหลักเพ่ือพัฒนาบุคคลและ
รสารองค*การบริหารส,วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ป1 ๒๕๕๙ 

Q เพ่ือพัฒนาองค*กร
วารสารองค*การบริหารส,วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ* เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร    

ถนนประชาธิปก  
ยาณ* เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ 

www.sites.google.com/site/nathivich 


